
 
 Multimedialna Biblioteka dla Dzieci 
i Młodzieży nr XXXI ma w swojej ofercie  bogate 
zbiory dla wszystkich grup wiekowych: literatura dla 
dzieci i młodzieży, także w języku angielskim, 
literatura popularnonaukowa, audiobooki, e-booki, 
lektury szkolne, komiksy, czasopisma dla dzieci 
i młodzieży.  W 2018 roku księgozbiór liczył: 15 669 
woluminów i  2 992 sztuk zbiorów specjalnych 
(e-booki, audiobooki, filmy, programy komputerowe). 
W 2018 roku 2 318 osób aktywnie wypożyczało zbiory. 
Biblioteka udostępnia programy multimedialne do 
obróbki zdjęć (Corel, Photoshop), filmu (Pinacle 
Studio), muzyki (Music Maker), edycji tekstu 
(FineReader) .  Zajęcia sta łe to:  warsztaty 
z książką, programowanie z klocków Lego, 
tworzenie fabuł Lego Story, budowanie z klocków 
konstrukcyjnych K'NEX, projektowanie graficzne. 
Ponadto Kino na Tynieckiej wyświetla filmy; 
odbywają się spotkania, warsztaty z autorami 
i ilustratorami, wystawy, koncerty, spektakle 
teatralne. Każdego roku przygotowana jest osobna 
oferta spotkań edukacyjnych dla  zorganizowanych 
grup z przedszkoli i szkół. Rodzice i opiekunowie 
mogą korzystać z cyklicznych warsztatów obsługi 
komputera i Internetu, Excela, nauki języka 
angielskiego,  kursu podstaw obsługi Photoshopa. 
W 2018 roku odnotowaliśmy ok. 40 000 odwiedzin.

 Biblioteka kładzie nacisk na współpracę 
z lokalną społecznością oraz aktywny udział dzieci 
i ich rodziców w przygotowaniu oferty bibliotecznej. 
Z powodzeniem realizowane są w Bibliotece projekty 
zgłaszane przez mieszkańców w ramach Budżetu 
Partycypacyjnego – Poczytaje na Tynieckiej, Biblioteka 
z ogrodem ..., a sama placówka zyskała tytuł Miejsca 
Aktywności Lokalnej. 
 Znakomita większość wszelkich ofert Tynieckiej 
pozostaje bezpłatna.
 Od 2015 roku Biblioteka użycza miejsca 
Stowarzyszeniu Przyjaciół Książki dla Młodych – 
Polskiej Sekcji IBBY. Partnerska współpraca owocuje 
organizacją różnorodnych wydarzeń i spotkań 
środowisk związanych z literaturą dla dzieci 
i młodzieży. Obie instytucje wspierają się przy 
realizacji projektów: Pożeracze książek, Biblioteka 
w Ogrodzie, gala Książka Roku, wręczanie medali 
i dyskusyjne fora  PS IBBY.

 Multimedialna Biblioteka dla Dzieci                 
i Młodzieży nr XXXI została otwarta pod koniec 2014 
roku jako filia Biblioteki Publicznej im. Zygmunta 
Ł a z a r s k i e g o  w  D z i e l n i c y  M o k o tó w.  J e s t 
najnowocześniejszą biblioteką służącą dzieciom 
i młodzieży na Mokotowie. Jej działalność nie 
ogranicza się tylko do gromadzenia, opracowania 
i wypożyczania książek, lecz polega także na 
tworzeniu i wykorzystaniu działań promujących 
czytelnictwo. W myśl zasady „kultura za rogiem” 
placówka współpracuje z lokalnymi podmiotami, 
instytucjami oświatowymi i kulturalnymi przy 
organizacji wydarzeń literackich, pojawia się na 
piknikach. Wychodzi z ofertą  do czytelników, nie 
czekając, aż sami  pojawią  się w Bibliotece.  
 Głównym celem działań Tynieckiej  jest 
stworzenie dzieciom okazji do obcowania z książką, 
która niesie pozytywne emocje, a w perspektywie  lat  
– wypracowanie  u  młodych  nawyku  czytania.  

Poprzez warsztaty, spotkania autorskie, happeningi 
czy akcje czytelnicze, Biblioteka „przyprowadza 
książkę do dziecka”. Placówka, począwszy od 2015 
roku do chwili obecnej, promuje czytelnictwo wśród 
mieszkańców Mokotowa poprzez wykorzystanie 
mobilnego, bibliotecznego wózka. Regularne wyjścia  
do II Ogrodu Jordanowskiego zaowocowały w 2017 
roku projektem Biblioteka w Ogrodzie – plenerowe 
warsztaty z książką dla dzieci w wieku 0 - 12 lat i ich 
rodziców, który został dofinansowany ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
programu Partnerstwo dla książki. Do współpracy 
zaproszono Stowarzyszenie Przyjaciół Książki 
dla Młodych – Polską Sekcję IBBY i II Ogród 
Jordanowski. Kluczowymi działaniami były też 
warsztaty twórcze z ilustratorami: Piotrem Karskim 
i Moniką Hanulak. 

„Książka na kółkach” pozwala włączyć się w eventy 
organizowane przez inne instytucje. W zależności od 
pogody, mobilna biblioteka wyprowadzana jest na 
dziedziniec. Powstaje możliwość spędzenia czasu 
na powietrzu z książkami, wystawienia leżaków – co 
sprawia, że  czytanie  naprawdę jest przyjemnością!  
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Placówki pochwalić się mogą „specjalizacjami”. 
Na przykład Czytelnia Naukowa nr IV oferuje 
pozycje humanistyczne, ponad 100 tytułów 
czasopism i  400 gier  p lanszowych do 
wypożyczania. Czytelnia Naukowa nr XXI 
dysponuje własnym księgozbiorem dotyczącym 
prasoznawstwa i dziennikarstwa, ale też 
przekazaną w 2008 r. – Biblioteką Dziennikarzy 
Polskich.

Nowości kupuje się według zapotrzebowań 
i gustów czytelników; każda placówka bierze je 
pod uwagę, zależnie od zgłoszeń czytelników 
danego rejonu dzielnicy. W 2018 r. zakupiono 
blisko 36 200 woluminów za ponad 860 000 zł.

Biblioteka Mokotowa pragnie sprostać wyzwaniom 
stawianym podobnym placówkom Europy: 
po domu, pracy lub szkole, chce stawać się dla 
mieszkańców tzw. „trzecim miejscem”.

BIBLIOTEKA  MOKOTOWA  2018
- kilka liczb z bezpłatnej oferty:

ź W spotkaniach z pisarzami i ilustratorami 
wzięło udział 4700 osób; z innymi „ciekawymi” 
ludźmi – 4500.

ź Odbyło się 1908 wszelakich działań, nie tylko 
z książką. Uczestniczyło w nich blisko 38 000 
osób.

ź Głośnego czytania słuchało ok. 1300 dzieci, 
a imprezy dla nich przyciągnęły ponad 2100 
dzieci.

ź Spektakle teatralne oglądało 1540 małych 
widzów, zaś projekcje filmowe – 6850 osób.

ź Warsztaty literackie, plastyczne, teatralne 
i taneczne zainteresowały blisko 5000 osób.

ź Na koncerty i zajęcia muzyczne przybyło 
ponad 1300 małych i dorosłych słuchaczy...

Mokotów – najbardziej „zielona” dzielnica 
Warszawy – jest też jej częścią najbardziej 
ludną. Dzisiejsze granice wielkiego Mokotowa 
obejmują tereny dawnych wsi, posiadłości 
ziemskich, rezerwaty przyrody. Ta różnorodność 
miała wpływ na sposób zagospodarowania – 
obok pałaców i eleganckich willi powstawały 
ogromne „blokowiska”, osiedla mieszkaniowe, 
centra biurowców; obok ogrodów, skwerów 
i parków – zakłady „czystego” przemysłu. Każda 
cząstka Mokotowa ma swój własny charakter 
i klimat. Można tu wręcz mówić o specyficznym 
folklorze miejskim.

B i b l i o t e k a  P u b l i c z n a  i m .  Z y g m u n t a 
Łazarskiego – podległa władzom Mokotowa 
i miasta – musi dobrze odpowiadać na różne 
wyzwania, stawiane przez strukturę ludności. 
Musi też wypełniać ustawowy obowiązek: ma być 
organizatorem czasu wolnego mieszkańców 
dzielnicy, nic nie tracąc z tradycyjnych funkcji. 
Mokotów oplata sieć 29 filii i oddziałów, placówek, 
które – poza bezpłatnym wypożyczaniem zbiorów 
bibliotecznych – pełnią zadania małych centrów 
kultury, edukacji i rekreacji, z ofertą dla 
społeczności całkowicie darmową.

Blisko 37 000 zarejestrowanych czytelników 
oraz rzesze osób doraźnie korzystających 
z różnych form zajęć: w 2018 r. było to 371 663 
tzw. odwiedzin, obsługuje 131 pracowników. 
Dysponują oni budżetem tworzonym przez 
dotację z Urzędu Dzielnicy – blisko 12 mln zł. 
To podstawa działania, uzupełniana przez 
dotacje inne.

Wiele wydarzeń bywalcy placówek zawdzięczają 
kreatywności i aktywności bibliotekarzy. 
Pracownicy zdobywają „fanów” i licznych 
przyjaciół pośród pisarzy, dziennikarzy, 
wydawców, fundacji i stowarzyszeń – jak np. 
IBBY – wśród samorządów osiedli. Oni zaś 
społecznie wzbogacają ofertę Biblioteki. 
Powstają więzi międzyludzkie w miejscach 
zamieszkania. Tak oto Biblioteka buduje lokalną 
tożsamość mieszkańców dzielnicy, na samym 
„dole” współtworząc społeczeństwo obywatelskie.

Największy nacisk kładzie się na animację 
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 
W 2018 r. objęła ona ponad 14 700 osób. Ale do 
kontaktu z książką dodatkowo przyciągają 
bezpłatne atrakcje, m.in. gry planszowe, lekcje 
angielskiego, wystawy, koncerty (nieco liczb 
ukazuje tu dalej rodzaj i zakres działań; nie 
sposób wyliczyć wszystkich). Biblioteka pamięta 
też o osobach niepełnosprawnych, o seniorach 
– wielu dostarczając bez opłat książki do domów.

CHWALIMY SIĘ...

ź W 2018 r. pracownik Dzielnicowej Wypożyczalni 
Multimedialnej z Al. Niepodległości 19, Marcin 
Blicharski, został zaliczony do grona 100 osób 
z całej Polski, które wybitnie przyczyniły się do 
rozwoju umiejętności cyfrowych (m.in. kursy 
komputerowe dla seniorów).

ź Biblioteka dla dzieci i Młodzieży nr XXXIII 
z  Al. Niepodległości 19 zajęła I miejsce 
pośród wszystkich  bibliotek  w  Warszawie  
dzięki warsztatom  związanym  ze  100-leciem  
Niepodległości Polski – na bazie książki       
Mirabelka Cezarego Harasimowicza.

ź Dzielnicowa Biblioteka od 12. lat wydaje 
własny kwartalnik pt.: Sowa Mokotowa.

JAPOŃSKI DZWON POKOJU 
NA MOKOTOWIE

Co roku, 21 września na Mokotowie rozlega się 
głęboki  dźwięk Dzwonu Pokoju, daru 
Japończyków. Uświetnia on uroczystości 
Międzynarodowego Dnia Pokoju. W Hiroszimie 
i Nagasaki wykonano 50 takich Dzwonów 
i przekazano je miastom zniszczonym podczas 
II wojny wiatowej. Ten mokotowski najpierw ś
umieszczono  na Siekierkach; w 2015 r.stanął 
pod pagodą przy Służewskim Domu Kultury. To 
mosiężny cylinder odlany z zebranych na całym 
świec ie   monet .   Dzwon jes t  jednym 
z  ważnych symboli  przyjaźni polsko-japońskiej. 


	Strona 1
	Strona 2

