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BIBLIOTEKI W CZASIE PANDEMII 
w województwie łódzkim 

Współcześnie działalność bibliotek bogata jest 
w różne wydarzenia. Bibliotekarze muszą nadążyć 
za zmieniającyrn się tempem życia, dostosowując 
swoje formy pracy do oc2ekiwańc2yte]njka, W tym 
roku wszyscy bibliotckane musieli pochylić się 
nad jeszcze jednym, a jakże ważnym problemem, 
pandemią. Ś\viat zmienił swoje oblicze, na co nikt 
nas nie przygotował. Dniem, który odmienił działa
nie bibliotek publicznych w naszym kraju, a także 
w województwie łódzkim był 11marca2020 r. Wte
dy to na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzic-„ 
twa Narodowego ukazała się decyzja Rządowego 
Zespołu zarządzania Kryzysowego z udziałem Mi
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o cza
sowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. instytucji 
kultury: filharmonii, oper, operetek, teatrów, mu
zeów, kin, domów kultury, bibliotek, galerll sztuki 
oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnic
twa artystycznego. 

Na początku z dużym lękiem i obawamJ roimy· 
ślaliśmy,jak marny sobie poradzić z nową rzeczy
wistością, przecież biblioteka jest dla czytelnika, 
a my słyszymy komunikat „zamykamy blblloteki 
dla odwiedzających". Co ma zrobić czytelnik, dla 
którego książka jest jedną z form uczestnictwa 
w kulturze? I co mają zrobić bibliotekarze, prty· 

chodzący do zamknJętych bibliotek, aby pomóc 
przetrwać ten trudny czas swoim czytelnikom? 

odebraliśmy mnóstwo telefonów z pytaniami 
od blbllotekarzy 2 woj. lód•kiego, w jaln spo<óh 
pracować na rzecz środowiska lokalnego, skoro 
nie można świadczyć podstawowych usług biblio· 
tccznych. Oczywistą sprawą było, że można prowa
dzić w tym czasie prace wewnętrzne, porządkov.•ać 
księgozbiór, opracowywać zbiory, przeprowadzać 
drobne remonty i ulepszenia w bibliotekach, 
czyli czynności, na które na ogól brakuje czasu 
w „normalnych czasach". Wielu bibliotekarzy 
w ten sposób czas wykorzystało, ale na szczęście 
nie zapomnieli też o czytelnikach. Szybko zrodziły 
się pierwsze pomysły i pierwsze akcje np. „Nie 
zostawiam czytelnika", ale nle sposób wymienić 
wszystkie formy dzlalalności, dlatego postarały
śmy się potraktować biblioteki przekrojowo, tak 
aby podać przykłady z bibliotek gmin wiejskich, 
miejsko-wiejskich i miejskich oraz miejskich peł
niących funkcje bibliotek powiatowych. Ze wzglę
du na ograniczenia objętości materiału w artykule 
nie została ujęta działalność Wojewódzkiej Biblio
teki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskie
go w lodzi w czasie pandemii i zostanie opisana 
w najbliższym czasie. 
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Przykładem biblioteki gminy wiejskiej jest 
Gminna Biblioteka Publiczna (GBP) w Dmosinie. 
Na profilu FB biblloteki li marca pojawił się ko
munikat o zamknięciu placówki do 25 marca, 
w kolejnym komunikacie informacja o zam.knJęciu 
instytucji do odwołania. Ostatniego dnia kwietnia 
na profilu biblioteki pojawiła się informacja o przy
gotowaniach do otwarcia biblioteki z zachowaniem 
reżimu sanitarnego. W czerwcu GBP w Dmosinie 
otrzymała informaeję o pozytywnym rozpatrzeniu 
I dofinansowaniu projektu „Bezpieczne czytanie 
sposobem na kwarantanny spędzanie" przez Sto· 
warzystenie LGD „Polcentrum", które realizuje 
program „Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykań
skiej Fundacji Wolności, na mocy umowy zawartej 
z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. W ra
mach projektu zostały zakupione nowości wydaw
nicte. przyłbjce ochronne, maseczki ochro1111e 
oraz rękawiczki, zaplanowano także szereg dzia
łań kulturalnych dostosowanych do pandemicznej 
rzeczywistości. Już 24 czerwca na FS biblioteki 
został zamieszczony film. w którym bibliotekarka 
opowiada o zasadach bezpiecznego korzystaiua 
z instytucji w sytuacji zaostrzonego rygoru sani
tarnego. Kolejnym działaniem GBP w Dmosinie 
było ogłoszenie, również przez Facebook, kon
kursów dla dzieci i młodzieży z terenu gminy: 
konkursu fotograficznego .,Z książką na kwa
rantannie" - tematem zdjęć miały być książki 
I ich czytanie, oraz konkursu „Wiersz o Gminnej 
Bibliotece Publlcznej w Dmosinie". We wrieśniu 
na profilu FB biblioteki zaczęły się pojawiać kilku
minutowe filmiki, na których bibliotekarka czyta 
dzieciom fragmenty książek. Filmy pojawiają się 
dość regularnie, jest ich na profilu kilkanaście. 
Przygotowana została również lekcja bibliotecz
na online na temat budowy książki. Zakończe
nie projektu „Bezpieczne czytanie sposobem na 
kwarantanny spędzanie" nastąpiło 17 września 
w siedz;bie biblioteki. 

Gminna Biblioteka Publiczna (GBP) w Sul
mierzycach, r6wniei zamieściła komunikat dla 
czytelników, ii od 12 marca 2020 r. wszystkie za
jęcia, które odbywają się w bibliotece zostają za· 
wieszone, aż do odwołania. W ramach akcji „Mała 
Książka Wielki Człowiek" zachęcano do wspólnego 
rodzinnego czytania w domu, podzielenia się tym, 
co czytano oraz ciekawymi pomysłami na książ.ko
we zabawy z dziećmi. Zaproponowano zrobienie 
bazy dobrych praktyk i publikaeji ich na Facebooku 
i stronie Internetowej biblioteki. Dla czytelni
ków przygotowywano i zamieszczano informa
cje znajdujące się na stronie Stowarzyszenia 
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Bibliotekarzy Polskich łącząc się w akcji #NieZo· 
stawiamCzytelnika. Wreszcie pojawiła się dobra 
wiadomość: Drodzy czytelnicyl W dniu 2 maja 202-0 
roku zostalo opublikowane Rozporiqdzenie Rady Mi
nistrów zawiemjąct informację o zniesieniu zakaził 
działalności bibliotek od 4 maja. w ramach Ogól
nopolskiego Tygodnia Bibliotek ogłoszono dla 
uczniów szkól podstawowych z terenu Gminy 
Sulmierzyce konkurs fotograficzny „Zasmakuj 
w bibliotece!". Miesiące wakacyjne przyniosły 
mo:żliwość częstych spotkań z dziećmi i czytel
nikami. Rozpoczęto zajęcia, które odbywały się 
w dwóch płaszczyznach stacjonarnie i online, 
gdzie pojawiały się zadania do wykonania. Od
powiedzi do zadań trzeba było wysiać na adres 
e-mailowy biblioteki. Na zajęcia prowadzono zapi· 
sy. Otwarcie bibliotek umoiliwilo powrót do cyklu 
zajęć w projekcie ,.Para buch! Książka w ruch!" 
W sierpniu trwały zapisy do Klubu Malucha, który 
działa przy bibliotece raz w tygodniu dla dzieci 
w wieku 2-4 lat. GBP w Sulmierzycach ogłosiła 
takie nabór do Orkiestry Dętej działającej przy 
bibliotece, w związku z sytuacją epidemiologiczną 
proszono o kontakt telefoniczny. Na stronie biblio
teki zapraszano do wysłuchania fraszekJana Izy
dora Sztaudyngera, czytanych przez pracowników 
Wojewódzkiej Biblioteki Publlcznej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego (WSP) w Łodzi. Zamieszczano 
informacje o spotkaniach online organizowanych 
w WBP w lodzi w ramach Dyskusyjnych Klubów 
Książki. 23 października pojawHa się informacja, 
:że ze względu na pogarszającą się sytuację epi· 
demiologiczną zostają za'h•ieszone zaplanowane 
zajęcia pierwotnie do dnia 9 listopada, obecnie do 
29 listopada 2020 r. Dla czytelników wprowadzono 
usługę „Książka na telefon". 

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Białej Rawskiej moi.na było obserwować podob
ny proces przebiegający od iamknlęcia bibliote· 
ki, przez oswajanie się z. no\vą rzeczywistością, 
a później do stopniowego powrotu do normalnej 
pracy.Po zainknięciu biblioteki 12 marca na profilu 
FB pojawiały się informacje o spotkaniach online 
orgailltowanych przez Stowarzyszenie Bibliote· 
karzy Polskich, o spotkaillach z bajkoterapii onli
ne, wszystko po to, aby nie zostawiać czytelnika 
samego. Biblioteka wznowiła działalność 6 maja 
w zmienionych godzinach i z zachowaniem retimu 
sanitarnego. Wydzielono oddzielne stanowiska 
do oddawailla I wypożyczania książek, podobnie 
jak w innych bibliotekach wolny dostęp do półek 
był niemożliwy. Biblioteka rekomendowała zama· 
wianie książek przez telefon, e-maił lub system 



biblloteczny. Aby ułatwić czytelnikom wybór od 
7 maja na FB biblioteki zaczęly się pojawiać nowo
~ci wydawnicze, tak wyeksponowane, aby moi.na 
było łatwo wszystkie przejrzeć, z prośbą o wybór 
i rezerwację. Nowości, zarówno dla doroslych. 
jak i dla dzieci i młodzieży, pojawialy się na pro· 
filu biblloteki regularnie. w maju biblioteka wraz 
z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i wolon
tariuszami zaczęła realizować w każdy czwartek 
głośne czytanie bajki na dobranoc. W podobnej 
formule zrealizowano w bibliotece Narodowe Czy
tanie we wrześniu tego roku. 

Miejska I Powiatowa 8iblloteka Publiczna 
w Łęczycy po wydanym rozporządzeniu o za
mknięciu bibliotek dla czytelników, rozpoczę· 
ła działalność od zamieszczania informacji na 
FB biblioteki m.in. o tym, gdzie znaleźć kulturę 
\'I sieci podczas pand"emii koronawirusa, o moż
liwościach wirtualnego zwiedzania muieów itp. 
W maju pojawiła się informacja, że od 4 maja 
2020 r. wznowiona zostaje (w ograniczonym za
kresie) dla czytelników działalność biblioteki 
w Łęczycy z. uwzględnieniem zaleceń Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ministerstwa 
Rozwoju, Biblioteki Narodowej opracowanych 
w związku z możllwoocią wznowienia dzialalnoś
ci bibliotek dla czytelników. Od poniedziałku do 
piątku udostępniono wypożyczalnię książek. Od 
l czerwca br. nastąpiło równiei otwarcie czytelni 
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łę
czycy. Ze względu na panującą pandemię z czytelni 
mogla jednocześnie korzystać tylko ograniczona 
liczba osób. Biblioteka zdobyła dofinansowanie na 
realizację projektu „Łęczyckie podróże po litera· 
turze" ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z funduszu Promocji 
Kultury, w ramach którego realizowano spotkania 
autorskie i podróżnicze, eksperymenty naukowe, 
warsztaty artystyczne i ekologiczne, grę miejską 
i wiele innych atrakcji. Przedsięwzięcia skierowa· 
ne byly zarówno do najmłodszych, jak I starszych 
mieszkańców powiatu łęczyckiego. Wszystkie za· 
proszenla do bibliotek zawieraly informację. że ze 
względu na epidemię Covid· 19 liczba miejsc jest 
ograniczona. W sobotę 5 września 2020 r. odbyła 
się 9 edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czy· 
tanie! W tegorocznej edycji łęczyckie biblioteki 
zaprosily do wspólnej lektury mieszkańców miasta 
i powiatu. Z powodu sytuacji epidemicznej kraju, 
zaproponowano czytanie online. Z akcji NarodO\łle
go Czytania, które przeprowadziła biblioteka moż
na obejrzeć film na YouTube pod adresem: https:// 
www.youtube.com/watch?v•PVJvfQdVhpU. 
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W sobotę 19 września 2020 r. lęczyccy biblioteloi· 
rzez Miejskiej i Powiatowej 8lbllotekl Publicznej, 
Biblioteki Pedagogicznej w Łęczycy oraz człon
kowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Lęczycklej 
I przyjaciele biblioteki wzięli udział w wycieczce 
rowerowej do Nowej Sobótki w gminie Grabów 
pod hasłem „Zwiedzamy łęczyckie - Dom na 
skrzyżowaniu''. Wycieczka rowerowa odbyła się 
w ramach projektu „ł.ęczyckie podróże po lite
raturze" dofinansowanego ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury. Po ostatnim roz
porządzeniu o zamknięciu bibliotek od 9 do 29 
listopada Miejska i Powiatowa Biblioteka Publicz
na w Łęczycy zamieściła informację_. że zwroty 
zbiorów bibliotecznych nie ~dą przyjmowane, 
ale mimo zamknięcia bibliotek dla czytelników 
łęczycka biblioteka ~dzie wypożyczala książki 
na opracowanych zasadach: czytelnlk zamawia 
poprzez katalog online, telefonicznie, e-mailowo 
wybrane publikacje, bibliotekarz po skompleto
waniu zamówienla czytelnika umawia z nim ter• 
min odbioru na konkretną godzinę, zamawianie 
i odbiór godz. 9.00-16.00, o omówionej godzinie 
bibliotekarz przekazuje paczkę czytelnlkowi, tzn. 
zostawia ją np. na stoliku przed wejściem. 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 
(MiPBP) im. Stefana Żeromskiego w Kutnie następ
nego dnia po informacji o zamknięciu biblioteki 
i odwołaniu wydarzeń kulturalnych zamieściła na 
swoim profilu na Facebooku komunikat o moż
liwości korzystania z serwisu Legimi, do które
go biblioteka wykupiła dostęp oraz informację, 
w jaki sposób uzyskać kod dostępu do platformy. 
W kolejnych dniach ukazały się na profilu kut
nowskiej biblioteki propozycje wirtualnych ak· 
tywnoścl m.in. skorzystanJe z platformy Cyfrowe 

Miejlł:a i Powiatowa Biblioteki Publi.czna 
im. S. Żtrom$kiegow Kutnie 
tródło: www.radiolod%.pl 
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Kutno, gdzl• znajdują się najcenni<jsze materialy 
o historii ttgionu, projekt tworż4 wspólni< MIPBP 
w Kutni• I Archiwum Cyfrowe w Płocku Oddział 
w Kutni<. udział w spotkaniach organizowanych 
pruz Stowarzyszeni• 8ibUotekarzy Polskich, reko
mendacje gier edukacyjnych dla dzieci, wirtualny 
spacer po Muzeum Powstania Warszawskiego. Bi
blioteka otworzyła się ponownie dla czytelników 
8 maja - umotliwiono czytelnikom zwrot I wy
potyczanle kslątek. w czerwcu na proA.lu MiPBP 
w Kutnie pojawił się nowy pomysł na ułatwieni• 
wyboru kslłtek dzleci i mlodzleiy - s<ńa fBiblio
tekaPoleca. Nowości, które pojawily się na półkach 
w Oddzlale dla Dzieci i Młodzieży byly prezento
wane na (anpage'u biblioteki wraz z linkiem do 
recenzji. W lipcu biblioteka, równiet na swoim 
fanpag• 'u, zorganizowała wakacyjny konkurs „Qu· 
lzzzuj z biblioteką". We wrześniu odbylo się czy
tanie ll<llladyny, zorganizowane przed biblioteką, 
oraz koncert ,Jazzo\l\'e dwudziestolecie" w ramach 
projektu „Kultura w sieci". udział w koncercie byl 
motllwy po wcześniejszym zapisaniu się. 

Miejska Biblioteka Publiczna Im. Adama 
Próchnika w Piotrlcowt• Trybunalskim w związ· 
ku z zagroteniem epidemicznym od 12 maru 
2020 r. przeniosła dzlalalnofł biblioteki do sieci. Za
proponowano pomoc czytelnikom plsz'IC)'m prac• 
semestralne, licencjackie, magisterskie itp„ oferta 
usług polegała na wykonywaniu skanów fragmen
tów ksląt<k lub artykulów z czasopism dostępnych 
w zbiorach biblioteki. Zgłoszenia miały być reali
zowane wedlug kolejności nadesłanych potrzeb. 
W związku z zaostrzeniem przepisów dotyczących 
zabezpieczeń przed rozprzestrunianlem się koro
nawlrusa zamknięto całodobow4 wrzutnię kslą
telc. Mediateka została ponownie otwarta w dniu 
s maja w zakresie świadczenia usług dla czytel
ników, z uwzględnieniem rekomendacji Bibliote
ki Narodowe). W czerwcu. gdy bibliot<ki zostały 
otwarte dla czytelników, zaproszono Ich do skorzy
stania z oferty specjalnej dla osób niepełnospraw
nych, czyli dowozu książek do domu. Szczególną 
opieką objęto dzieci z różnymi schorzeniami, dla 
których samodzielna wyprawa do biblioteki jest 
nlemotllwa. Projekt skierowany byl do wszyst
kich grup wiekowych. Na stronie bibłlotekl przy
~owano propozycje działań lculturalnych online. 
Zamleuaano Informacje i linki do stron o spot
kaniach autorskich prowadzonych przez pisany 
online oraz os6b ze świata muzyki. W czerwcu 
2020 r. minął rok od otwarcia Mediateki 800-łecia 
w Piotrkowie Trybunalskim. Przez ten czas, roz
wijano rótne formy działalności , współtworzono 
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ofertę Mediateki, aby stała się centrum ksiątld, 
kultury I nauki. Dla czytelników przygotowano 
grę. którą motna znalett pod linkiem http:// 
biblioteka.piotrkow.pl/legendy-piotrkowa/ .• Le
gendy Piotrkowa" to oferta dla tych wszystkich, 
którzy chcą w niecodzienny sposób poznać dzieje 
I tajemnice trybunalskiego grodu. Dostęp do gry 
jest w pełni bezpłatny I nie wymaga logowania. 
Wystarczy wej!ć na stronq blblloteki: www.biblio
teka.piotrkow.pl i po kliknięciu na baner . .Legendy 
Piotrkowa" można rozpocząć przygodę z Piotrko
wem Trybunalskim. Gra powstała dzięki dofinan
sowaniu ze środk6w Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu .Kultura w sieci" na realiza
cję zadania .Piotrkowskie legendy w sieci". NIE 
CZEKAJ - GRAJI Na (anpage'u oraz stronie www. 
biblioteka.piotrkow.pl pojawi! się koncert Anny 
Lasoty, towarzyszyli J•j Oskar Stabno (piano) i Piotr 
Matusewicz (skrzypce). Od 2 listopada zaproszo
no na wystawę grafiki Ilustracyjnej Agnieszki 
illinicz-Kielkiewlcz, plotrłcowskiej artystki. Wy
stawę przygotow;ino w ramach realizacji projektu 
.:z Piotrkowa do gwiazd". Niestety czytelnicy znów 
są poin(ormowonl, te~ Zespółzarząd.wiia 
Kryzysowego zdecydował o czasowym zamlcnię
ciu dla publiczności Instytucji kultury, w związku 
z powyższym Miejska Blblioteka Publiczna w Piotr· 
kowie Trybunalskim będzie nieczynna w dniach 
od 7 listopada do 29 listopada 2020 r. Czytelników 
zaproszono do korzystania z oferty online (kon· 
cert. spotkania, lr:r1.) 1amfP~'1r?1n1ej na Far.ebooku 
i stronie biblioteki. 

Jak widać w opisanych powyżej bibliotekach 
oraz w wielu Innych, których przykładów tutaj 
nie podajemy, po okresie chwllowego paraliżu po 
zamknięciu bibliotek 12 marca 2020 r„ pytań jak 
się odnaleźf w t<j n<ezywistości i co możemy 
zrobić, aby nie utracić kontaktu z czytelnikami, 
następowa.I etap tworzenia i proponowania dzia
łań. Zmieniła się formula spotkań możliwych do 
wykonania np. klubów czytelniczych DKK, szkoleń, 
warsztatów, spotkań z autorami. Patrzymy pozy
tywnie w bibliotekarslą przysilość, która jawi nam 
się bez pandemii Covld· 19 ljakichkolwiek innych, 
z bibliotekami zawsz• otwartymi, w godzinach 
dostosowanych do potrzeb odbiorców i z bibliote· 
karkami i bibUot<karzaml wyposażonymi w nową 
wiedzę i wrueję~ oraz otwart~ i kreatywne 
podejście do rozwi4Z)'Wanla problemów. 

Danut.a 'ń'tchultk 
AMI Wejman 
Wotew6d#a 8ibhotck.a PubllcZN 
Im. Marsulka Jóie.ra P1l~kgo w Lodzi 


