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Od redaktora
Przygotowując dodatek do „Poradnika Bibliotekarza” – „Film w bibliotece”, postawiliśmy sobie za cel 
pokazanie różnorodnych powiązań jakie zachodzą pomiędzy biblioteką i filmem. Okazało się, że jest 
ich tak wiele, że udało się to tylko w sposób wybiórczy. Trudno się temu dziwić. W dobie kultury audio-
wizualnej, która zdominowała współczesne życie, nikt nie tylko nie pamięta czasów bez wszechobec-
nego obrazka, ale skłonny jest żyć w przeświadczeniu, iż tak właśnie było zawsze. Kolejne pokolenia 
widzów rodzą się, wychowują i kształcą, w świecie obrazów – filmowych, telewizyjnych, realizowa-
nych różnymi technikami. Świat obrazów stał się naturalnym środowiskiem współczesnego człowie-
ka, bez którego nie umiałby już wyobrazić sobie życia, a biblioteki próbują nadążać za jego potrze-
bami. Gromadzą filmy (również publikacje o filmie), opracowują, udostępniają i informują o nich. Jest 
to jeden z dokumentów, który pojawił się i zagościł już na stałe w bibliotekach. Z danych zawartych  
w Bibliotekach publicznych w liczbach wynika, że nadal stanowią one jednak niewielki procent  
w zbiorach, ale są najintensywniej wypożyczane. Poza wypełnianiem podstawowych zadań biblio-
teki prowadzą również np. edukację filmową. Próbują kształtować świadome postawy odbiorców 
oraz aktywnie wykorzystywać w tym procesie twórczą ekspresję młodych ludzi. Zaczęły włączać się 
w realizację różnych projektów i programów: Dyskusyjne Kluby Filmowe (często przy wsparciu Fun-
dacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, która realizuje projekt „Młodzieżowe kluby filmowe” obecnie 
„Film w bibliotece”), „Filmotekę Szkolną” (Centrum Edukacji Obywatelskiej), „Nowe Horyzonty Edu-
kacji Filmowej” (Stowarzyszenie Nowe Horyzonty) itp. Są biblioteki, które same tworzą własne filmy  
(w dobie powszechnego dostępu do kamer, aparatów cyfrowych, telefonów komórkowych, a także 
programów do montażu i obróbki – jest to możliwe), organizują Festiwal Filmów Amatorskich, w tym 
miejscu warto też przypomnieć bibliotekę w kinie (Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie mieści 
się w zaadaptowanym budynku kina – trudno o silniejsze powiązania). Tematyka „Filmu w bibliotece” 
już niejednokrotnie pojawiała się na łamach „Poradnika Bibliotekarza”. Dodatek poszerza to zagad-
nienie, jednak dalej go nie wyczerpuje, pokazuje różnorodne konteksty w jakich film może pojawić 
się w bibliotece. Zapraszamy do lektury.

Spis treści
Roman Sowa •	 ■ Edukacja filmowa w teorii, w praktyce, w bibliotece

Kacper Nowacki •	 ■ Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece: Film w bibliotece 

Luiza Skrzydlak •	 ■ Film w bibliotece: zrób to sam

Anna Wojtkowska-Witala, Wojciech Szwiec •	 ■ Działalność kinowa i filmowa MBP  

w Mikołowie

Dagmara Rosół •	 ■ Biblioteka Śląska w Katowicach, Dział Zbiorów Śląskich  
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Jacek Smółka •	 ■ Orbitalne kino w bibliotece
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jako istotne narzędzie wpływu na świadomość 
zbiorową, zwłaszcza młodzieży. Zwracano 
uwagę na konieczność kształcenia świadomo-
ści odbiorczej młodych ludzi oraz brak koncep-
cji dydaktycznych w tym obszarze. 

W efekcie, w okresie międzywojnia zostały 
opracowane pierwsze, konkretne propozycje 
metodyczne, w których film potraktowano 
jako środek dydaktyczny. Autora tych opra-
cowań, teoretyka filmu, krytyka i pedagoga 
Bolesława W. Lewickiego można uznać za pre-
kursora współczesnej edukacji filmowej. Swoje 
nowatorskie rozwiązania B.W. Lewicki realizo-
wał także w praktyce. Zabiegając o wprowa-
dzenie wiedzy o filmie do szkół organizował 
m.in. pokazy filmowe dla uczniów i lektoraty 
dla nauczycieli.

W polskiej myśli pedagogicznej, pierw-
sze refleksje dotyczące wprowadzenia sztuki 
filmowej w orbitę zainteresowań szkoły po-
jawiły się już na początku XX w., stosunkowo 
krótko po wynalezieniu kinematografu. Ich 
rozwój nastąpił w okresie międzywojennym. 
W pracach Maksymiliana Heilperna, Ludwika 
Skoczylasa, Mariana Stępkowskiego, Ryszarda 
Bilskiego czy Andrzeja Zanda film postrzegano 

Włączenie wiedzy o filmie do szkolnego 
programu nauczania przyniósł dopiero prze-
łom 1989 r. W opracowanym wówczas przez  
E. Nurczyńską-Fidelską modelu, edukacja fil-
mowa została potraktowana jako system po-
wiązanych ze sobą oddziaływań wychowaw-
czych: przekazywanie wiedzy, kształtowanie 
umiejętności, rozwijanie wrażliwości estetycz-
nej. Propozycja ta, podparta m.in. doświadcze-
niem autorki wyniesionym z organizacji ogól-
nopolskich konferencji filmoznawczych dla 
nauczycieli w Borkach i poddana weryfikacji  
w wybranych łódzkich szkołach podstawo-
wych i średnich, została w latach 90. wcielona 
do programu nauczania języka polskiego.

 Reforma szkolnictwa z 1999 r. zmieniła jed-
nak szkolny status filmu. Wraz z gwałtownym 
rozwojem nowych mediów i technologii in-
formacyjnych, który dokonał się na przełomie 
wieków oraz ich powszechnym użyciem przez 
dzieci i młodzież, zaszła potrzeba przygoto-
wania uczniów do świadomego i krytycznego 
odbioru wszelkich przekazów audiowizual-
nych, nie tylko filmowych. Stąd wychowanie 
filmowe stało się jednym z elementów szeroko 
rozumianej edukacji medialnej.

Obserwowana w ostatnich latach intensy-
fikacja działań w obszarze upowszechniania 
edukacji filmowej spowodowała przywrócenie 
filmu do szkół, jako istotnego tekstu kultury, 
którego poznanie warunkuje wszechstronny 
rozwój intelektualny uczniów. O szczególnej 
roli filmu w procesie wychowania kulturalne-
go świadczą wymagania zawarte w ostatniej 
podstawie programowej z 2008 r., które obli-
gują polonistów do zapoznawania uczniów ze 
sztuką filmową oraz liczny udział dzieci i mło-

Edukacja filmowa 
W Polsce powojennej w dyskusję na temat 

miejsca i roli filmu w edukacji humanistycznej 
włączyło się nowe pokolenie teoretyków, któ-
rzy artykułowali postulat wpisania elementów 
wiedzy o filmie w proces dydaktyczno-wycho-
wawczy szkoły. Na gruncie filmoznawstwa głos 
zabierali czołowi przedstawiciele tej dyscypliny 
m.in.: Alicja Helman, Tadeusz Lubelski, Marek 
Hendrykowski, zwłaszcza Ewelina Nurczyńska-
Fidelska. W obszarze nauk pedagogicznych,  
w szczególności w zakresie dydaktyki literac-
ko-kulturowej oraz wychowawczej rozważania 
podjęli m.in.: Henryk Depta, Janina Koblewska, 
Janusz Plisiecki, Anna Marzec oraz współcze-
śnie Witold Bobiński czy Ewelina Konieczna. 

 Lata 70. za sprawą H. Depty kierującego 
ogólnopolskimi kursami filmowymi dla nauczy-
cieli, które od 1973 r. odbywały się w ramach Ko-
szalińskich Spotkań Filmowych „Młodzi i Film”, 
przyniosły kompleksowy zamysł wychowania 
filmowego, do którego odwołuje się współ-
czesna dydaktyka nauczania wiedzy o filmie. 
Koncepcja ta, oparta na dwukierunkowej pra-

cy z dziełem filmowym: wychowanie do filmu  
i wychowanie przez film, zakładała przygoto-
wanie uczniów do właściwego spojrzenia na 
film i jego trafnej oceny oraz wykorzystanie 
sztuki filmowej w procesie wychowawczym, 
np. do poszerzania wiedzy, kształtowania po-
staw i wzorców, organizacji czasu wolego. 

Film postrzegano jako narzę-
dzie wpływu na świadomość 
zbiorową, zwłaszcza młodzieży

Za prekursora współczesnej 
edukacji filmowej można uznać 
Bolesława W. Lewickiego
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w teorii, w praktyce, w bibliotece
Współczesny model edukacji filmowej, nastawionej na kształtowanie świadomych postaw 
odbiorczych oraz aktywne wykorzystanie w tym procesie twórczej ekspresji młodych ludzi, 
wywodzi się z bogatego dorobku polskiej myśli pedagogicznej i filmoznawczej. Metodyka 
nauczania wiedzy o filmie formułowała się bowiem wraz z rozwojem metodologii badań 
filmoznawczych oraz w oparciu o ogólne zasady dydaktyki, charakterystyczne zwłaszcza 
dla nauczania języka polskiego. Głównym celem rozważań podjętych w poniższym tekście 
jest zatem próba przybliżenia czytelnikom zagadnień związanych z genezą, rozwojem i or-
ganizacją edukacji filmowej w polskiej szkole, w tym w praktyce bibliotekarskiej. 

Roman Sowa
PBW Kielce, 
filia w Skarżysku-Kam.
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dzieży w ogólnopolskich programach eduka-
cji filmowej, takich jak Filmoteka Szkolna czy 
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.

Filmoteka Szkolna została zainicjowana 
przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w 2009 r., 
jako pomysł na stacjonarną edukację filmową 
prowadzoną w szkołach. Projekt w postaci bez-
płatnego pakietu zawierającego 55 polskich 
filmów (fabuły, dokumenty, animacje) trafił do 
prawie 15 tys. szkół w Polsce oraz został wspar-
ty wszechstronną ofertą szkoleń dla nauczy-
cieli i uczniów organizowanych przez Centrum 
Edukacji Obywatelskiej. W 2012 r. pakiet wzbo-
gacono o kolejne pozycje, które udostępniono 
uczestnikom projektu online, na stronie inter-
netowej Filmoteki. 

Drugi program, czyli Nowe Horyzonty Edu-
kacji Filmowej to inicjatywa Stowarzyszenia 
Nowe Horyzonty, organizatora m.in. festiwali 
filmowych we Wrocławiu, która przybliża mło-
dym widzom niekomercyjne, ambitne, wizjo-
nerskie kino. Projekt przeznaczony dla uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych odbywa się w cyklu rocznym, 
w ramach wybranego obszaru tematycznego, 
np. filmowe podróże, młodzi w obiektywie, 
wielokulturowość w filmie. Obecnie projekt re-
alizowany jest w 40 polskich miastach, w sieci 
kin studyjnych i lokalnych.

Celem obu programów, które od roku 
szkolnego 2011/2012 działają wspólnie, jest 
wykształcenie pokolenia świadomych, wyma-
gających i wrażliwych widzów, uczestników 
współczesnej kultury, którzy w przyszłości 
przyczynią się także do rozwoju rodzimej 
sztuki filmowej. Dlatego część działań podej-
mowanych w ramach realizacji wymienionych 

projektów ewoluuje w kierunku kształcenia  
i rozwijania twórczej aktywności młodych ludzi. 
Uczestnikom oferowane są np. zajęcia przygo-
towujące do pracy nad własną etiudą filmową, 
warsztaty scenariuszowe, montażowe, realiza-
torskie, kursy pisania recenzji filmowych itp.

O powodzeniu wśród uczniów kreatyw-
nych form edukacji filmowej, wyzwalających 
twórcze postawy świadczy, niezliczona ilość 
przeglądów i festiwali filmowych, podczas któ-
rych prezentowany jest dorobek filmowy dzieci  
i młodzieży. Uczniowskie filmy pokazywane 
są m.in. w ramach: Przeglądu Amatorskich Fil-
mów Uczniowskich „Albatrosy”, Festiwalu Fil-
mów Młodzieżowych – 18, Praskiego Festiwa-
lu Filmów Młodzieżowych, Ogólnopolskiego 
Przeglądu i Konkursu Małych Form Filmowych 
Dzieci i Młodzieży „Digitalia”, Ogólnopolskiego 
Konkursu Filmów Amatorskich „Klaps” czy Fe-
stiwalu Filmoteki Szkolnej.

Równie dynamicznie rozwija się nurt edu-
kacji filmowej związany z wykorzystaniem fil-
mu w terapii. Filmoterapia lub kinoterapia jest 
metodą pracy z pacjentem, w której reakcje 
wywołane oddziaływaniem filmów umożliwia-
ją dotarcie do nieuświadomionych pragnień, 
potrzeb, odczuć. Są w stanie pobudzić pacjen-
ta do refleksji, skłonić do rozmowy, uwolnić 
zablokowane emocje. W pracy psychoeduka-
cyjnej szkoły elementy filmoterapii stosuje się 
m.in. w ramach udzielania pomocy psycho-
logicznej uczniom, prowadzenia warsztatów 
rozwoju osobistego (rozwijanie inteligencji 
emocjonalnej, rozwiązywanie konfliktów, ne-
gocjacje, radzenie sobie ze złością, agresją, 
budowanie zespołu itp.), realizacji programu 
profilaktycznego.

wykorzystania przekazów filmowych w pracy  
i do promocji biblioteki.

Realizacji działań o podobnym charak-
terze podjęło się wiele innych bibliotek pu-
blicznych, zwłaszcza tych, zlokalizowanych  
w małych miejscowościach, gdzie nie dociera-
ją ogólnopolskie programy kształcenia filmo-
wego. Część z nich uczestniczyła w programie 
CEO „Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece”, 
w ramach którego zakładano kluby filmowe, 
organizowano ferie z filmem lub spotkania  
z filmowcami. Ponieważ w zamyśle tego tek-
stu jest przedstawienie problemów edukacji 
filmowej w kontekście pracy szkoły, tematyka 
ta w przypadku działalności bibliotek publicz-
nych została jedynie zasygnalizowana.

Szczególne predylekcje do aktywnego 
włączania się w realizację przedsięwzięć z za-
kresu edukacji filmowej wykazują zwłaszcza 
pracownicy bibliotek szkolnych. Charakter ich 
pracy nie podporządkowanej sztywnemu sys-
temowi lekcyjnemu, który na nauczycielach 
przedmiotów wymusza często planowanie za-
jęć jedynie w oparciu o fragmenty filmów, uła-
twia bibliotekarzom przygotowanie większych 
form przybliżających uczniom sztukę filmową. 
Są to zazwyczaj zajęcia połączone w cykle te-
matyczne odbywające się w ramach dyskusyj-
nych kół lub klubów filmowych, a także noce, 
przeglądy i maratony filmowe, gry i konkursy.

Na korzyść bibliotek szkolnych w wielu 
przypadkach przemawiają także dobre wa-
runki lokalowe, dzięki którym możliwe jest 
np. zaaranżowanie w nich zaciemnionej sali 
kinowej oraz posiadanie przez biblioteki ekwi-
punku niezbędnego do odtwarzania lub two-
rzenia filmów. Biblioteki szkolne, doposażone  
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Ze względu na istnienie szeregu wspólnot 
strukturalnych literatury i filmu, najliczniejszą 
grupą pedagogów, którzy w praktyce urze-
czywistniają ideę edukacji filmowej są nauczy-
ciele języka polskiego. Sztuka filmowa uzna-
wana jest bowiem za najważniejszy kontekst 
edukacji polonistycznej. Równie ważną rolę  
w procesie włączania kultury filmowej do 
rzeczywistości szkolnej pełnią bibliotekarze, 
którzy w wielu przypadkach przejęli inicjaty-
wę w zakresie edukowania filmowego dzieci 
i młodzieży. Tendencja ta doskonale obrazuje 
zmiany, jakie zaszły w profesji bibliotekarskiej, 
preferującej dziś realizację działań niesztampo-
wych, nowatorskich, przede wszystkim atrak-
cyjnych dla użytkowników tych placówek. 

 Przykładem takiego działania może być za-
bawogra „Morderstwo w bibliotece”, czyli jedna  
z najoryginalniejszych akcji promujących bi-
blioteki i kulturę czytania, która swój kryminal-

ny rodowód zaczerpnęła z najlepszych książek 
i filmów tego gatunku. Impreza ta organizowa-
na przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Opolu, 
poprzedzona w pierwszej edycji projekcją fil-
mu „Gosford Park” Roberta Altmana, a w kolej-
nych wsparta materiałem filmowym przygoto-
wanym przez pracowników MBP, stanowi zna-
komity przykład pomysłowego i efektywnego 

Celem edukacji filmowej jest 
wykształcenie pokolenia świa-
domych, wymagających i wraż-
liwych widzów, uczestników 
współczesnej kultury



po
ra

dn
ik

 b
ib

lio
te

ka
rz

a

FILM w Bibliotece

fi
lm

 w
 B

ib
lio

te
ce

muszą jednak wynikać z realizacji statutowych 
zadań placówki, a filmy pochodzić z legalnych 
źródeł. W tym aspekcie zajęcia z wykorzysta-
niem filmu są także lekcją uwrażliwiania mło-
dych ludzi na korzystanie z cudzej własności 
intelektualnej zgodnie z prawem autorskim, 
czyli poszanowaniem praw przynależnych 
twórcom.

Najczęściej, zajęcia filmowe w bibliotekach 
szkolnych organizują bibliotekarze pasjonaci, 
którzy chcą zarazić uczniów miłością do kina. 
Analizują i interpretują wspólnie z młodzieżą 
filmy, zabierają swoich podopiecznych na festi-
wale filmowe, przygotowują im warsztaty re-
alizatorskie, spotkania z reżyserami, aktorami, 
krytykami, towarzyszą w realizacji pierwszych 
prób filmowych, promują pozytywną modę na 
znajomość sztuki filmowej. Należy jednak za-
uważyć, że wymienione działania nie są jedy-
nie wymysłem nadaktywnych bibliotekarzy-ki-
nomanów. Ich realizacja wynika z wypełniania 
statutowych zadań bibliotek szkolnych.

Placówki te służą przecież wsparciem  
w realizacji programów nauczania edukacji 
kulturalnej i medialnej. Ich zadaniem jest or-
ganizowanie różnorodnych przedsięwzięć roz-
wijających wrażliwość kulturową i społeczną 
dzieci oraz młodzieży. W tym obszarze, zwłasz-
cza wobec wniosków płynących z raportu PISF 
„Edukacja filmowa w polskiej szkole” z 2011 r., 
z którego wyłania się obraz młodych ludzi po-
strzegających film i inne przekazy medialne 
głównie w kategoriach rozrywkowych, stoi 
przed szkołą, a co za tym idzie także bibliote-
ką szkolną, ogromne wyzwanie, by przekonać  
i wychować młodych ludzi do udziału w mode-
lu kultury uczestniczącej, a nie – dominującej 
dziś – konsumpcyjnej. 

Biblioteki służą wsparciem  
w realizacji programów  
nauczania edukacji  
kulturalnej i medialnej
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w ostatnich latach w nowoczesne technologie, 
przekształciły się bowiem w sprawnie działają-
ce Szkolne Centra Informacji, które dysponują 
projektorami multimedialnymi, sprzętem na-
głaśniającym, aparatami cyfrowymi, kamera-
mi oraz specjalistycznym oprogramowaniem 
umożliwiającym np. obróbkę filmów lub przy-
gotowanie własnych animacji.

Biblioteki szkolne od lat gromadzą rów-
nież zbiory audiowizualne, wśród których 
filmy, zazwyczaj ekranizacje lektur szkolnych 
lub polska klasyka filmowa, stanowią istotny 
zasób. Zbiory te uzupełnione o nowe pozycje, 
atrakcyjne dla młodych widzów, przyciągające 
ich uwagę, podejmujące bliską im tematykę, 
zapewniają skuteczną, cieszącą się zaintere-
sowaniem uczniów edukację filmową w szko-
le. Ważne miejsce w zbiorach zajmuje pakiet 
Filmoteki Szkolnej. Wraz z okazałą obudową 
merytoryczną stanowi on niezwykle przydat-
ne narzędzie wprowadzające uczniów w świat 
polskiego kina.

Uprzywilejowaną pozycję bibliotek szkol-
nych w zakresie organizacji pokazów filmo-
wych ugruntowują także uregulowania praw-
ne. Użycie filmu podczas zajęć edukacyjnych 
przez bibliotekarzy bazuje na ustawowym 
ograniczeniu praw autorskich poprzez instytu-
cję dozwolonego użytku publicznego. Pokazy 

8 99

W wielu przypadkach bibliotekarzom uda-
ło się wprowadzić nowe rozwiązania i rozsze-
rzyć istniejące aktywności, często daleko wy-
kraczając ponad to z czym użytkownikom do 
tej pory kojarzyła się biblioteka. 

Jedną z istotnych zmian, jakie dokonały się 
w ostatnich latach w polskich bibliotekach, 
jest o wiele pełniejsze wykorzystanie filmu  
w działalności placówek bibliotecznych.

Już wcześniej niektóre biblioteki wpro-
wadzały możliwość wypożyczania filmów, na 
podobnych zasadach, według których prowa-

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece: 

Film w bibliotece
W ostatnich latach bibliotekarze w całej Polsce, przy wsparciu różnego rodzaju 
sojuszników, w niezwykły sposób rozwinęli swoje biblioteki i znaleźli dodatkowe 
pomysły na ich działania. Dzięki temu są w stanie lepiej odpowiedzieć na stale 
zmieniające się formy zdobywania i przekazywania informacji, charakterystyczne 
dla kultury XXI w. i dostosować do nich sposób funkcjonowania bibliotek w lokal-
nych społecznościach.
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było jednak wykroczenie poza tradycyjną, 
indywidualną, formę kontaktu z użyt-
kownikiem biblioteki i próby organizacji 
dyskusyjnych klubów filmowych. Wyma-
gało to wprowadzenia nowych rozwiązań  
i pozyskania przez bibliotekarzy nowych 
kompetencji – głównie umiejętności pra-
cy z grupą. Organizacją, która wspiera bi-
bliotekarzy w ich próbach pełniejszego 
wykorzystywania filmu w bibliotekach 
jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatel-
skiej. W ramach Programu Rozwoju Biblio-
tek przygotowaliśmy projekt „Kulturalnie  
i obywatelsko w bibliotece”. Jego kluczo-
wą częścią był kurs internetowy dla biblio-
tekarzy, który pośród trzech możliwych 
do wyboru ścieżek tematycznych ofero-
wał ścieżkę „Młodzieżowe kluby filmowe” 
(później „Film w bibliotece”). 

Jak założyć klub filmowy?
W ramach tej ścieżki pokazywaliśmy 

bibliotekarzom w jaki sposób założyć oraz 
z sukcesem prowadzić biblioteczny klub 
filmowy dla młodzieży oraz w jaki sposób 

Kacper Nowacki

FILM w Bibliotece

15,L,7,1 
15,L,2,1 
15,L,3,2
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wykorzystać później jego potencjał do dal-
szych działań edukacyjnych.

Każdy może zostać założycielem klubu 
filmowego. Od strony organizacyjnej często 
są one grupami nieformalnymi, ale można 
je także zarejestrować jako stowarzyszenia  
o osobowości prawnej. Mogą one także 
funkcjonować przy innej instytucji posiada-
jącej taką osobowość (np. bibliotece), która 
wtedy ponosi odpowiedzialność za jego 
działanie.

Pierwszym zadaniem opiekuna klubu 
będzie ustalenie docelowej grupy odbior-
ców. Z pewnością bardzo trudno jest przy-
gotować projekcje, które zadowolą wszyst-
kich potencjalnych odbiorców. Dlatego też 
warto zdecydować się skierować ofertę klu-
bu filmowego do konkretnej grupy. Może to 
być miejscowa młodzież, mogą być młode 
mamy, mogę być starsi użytkownicy biblio-
teki. Aby rozpoznać zapotrzebowanie na 
klub filmowy warto jest przeprowadzić od-
powiednie rozpoznanie i np. przygotować 
ankietę dla użytowników biblioteki. Dzięki 
takiemu badaniu potrzeb będzie można 
określić, która grupa jest najbardziej zain-
teresowana nową filmową ofertą biblioteki 
oraz czego się po niej spodziewa. Na tym 
etapie warto jest także przemyśleć autorską 
wizję klubu, zdecydować się co chciałoby 
się widzom przekazać.

Ponieważ spotkania filmowe mogą być 
świetnym narzędziem edukacyjnym w na-
szym kursie internetowym zdecydowaliśmy 
się promować jego wersję skierowaną do 
młodszych użytkowników bibliotek. Odpo-
wiednio zaplanowane i przeprowadzone 
zajęcia z filmem dla młodzieży mogą pro-
wadzić nie tylko do wzbogacenia jej wie-
dzy merytorycznej, czy rozwinięcia umie-
jętności pracy z nowym medium, ale także 
do kształtowania wartościowych nawyków 
i gustów młodego widza oraz naprawdę 

głębokiej refleksji nad ważnymi tematami. 
W ten sposób bibliotekarz, który jest opie-
kunem klubu może stać się dla młodzieży 
prawdziwym przewodnikiem.

Nawet jeżeli klub filmowy nie posiada 
osobowości prawnej warto jest spisać jego 
statut w formie regulaminu. Powinien on 
obejmować główne cele (rozwijanie pasji 
filmowych uczestników, wychowanie świa-
domego widza) i założenia (np. niekomer-
cyjność pokazów). Ponadto warto w nim 

również opisać zasady prowadzenia dys-
kusji i podejmowania decyzji w sprawach 
związanych z przyszłymi projekcjami. Taki 
dokument warto jest wypracować wspólnie 
z młodymi członkami klubu – dzięki temu 
będą czuli się pełnoprawnymi uczestnika-
mi klubu filmowego i łatwiej będzie im się 
utożsamić ze sposobem jego działania. Po 
ustaleniu kształtu wszystkich punktów re-
gulaminu warto jest go wspólnie podpisać 
oraz powiesić w widocznym miejscu w sali, 
w której będą odbywać się spotkania. Dla 
młodszych członków klubów może to być 
nawet pierwszy dokument, który podpisali 
w życiu, co z pewnością nada organizowa-
nym spotkaniom filmowym dużo powagi.

Naprawdę warto jest w ten sposób 
współpracować z młodymi członkami klu-
bu. Takie partnerskie podejście często przy-
nosi zaskakująco dobre rezultaty. Powinno 
się ono rozciągać również na dobór filmów 
i sposób prowadzenia dyskusji. Często bi-
bliotekarze wahają się czy warto pracować 

z młodzieżą nad trudnymi tematami, dotyka-
jącymi istotnych problemów współczesnego 
świata. Okazuje się, że młodzież, kiedy zaprosić 
ją do dyskusji nad takimi kwestiami, prezentu-
je nadwyraz dojrzałe podejście i ciekawe prze-
myślenia. Często dla młodych uczestników jest 
to pierwszy przypadek, kiedy ktoś potraktował 
ich „jak dorosłych”, uznał, że można z nimi po-
rozmawiać na ważne tematy. W szczególności 
warto jest pracować nad zagadnieniami, które 
dotyczą właśnie życia młodych ludzi, również 
z innych krajów i kultur – ponieważ film odwo-
łuje się nie tylko do strefy intelektualnej, ale 
angażuje także widza emocjonalnie. Dobór 
tematów, które są bliskie widza z pewnością 
pozytywnie wpłynie na ciekawość i intensyw-
ność prowadzonych debat.

Opiekun młodzieżowego klubu filmowego 
poza pełnieniem roli przewodnika po świecie 
kinematografii powinien być także osobą od-
powiedzialną za organizacyjną stronę funk-
cjonowania klubu. Odnosi się to zarówno do 
organizacji sprzętu i odpowiedniej sali na pro-
jekcje, jak i opracowania wstępów do filmów  
i prezentacji (aczkolwiek tym zadaniem moż-
na się podzielić z uczestnikami spotkań).

Jak pozyskiwać filmy?
Jedną z największych trudności z jaką czę-

sto przychodzi się mierzyć bibliotekarzom 
prowadzącym kluby filmowe jest kwestia po-
zyskania filmów do legalnych projekcji. Na 
szczęście istnieje wiele sposobów rozwiąza-
nia tego problemu. Jedną z możliwości jest 
zapisanie bibliotecznego klubu filmowego 
do Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów 
Filmowych, która zrzesza kluby z całego kra-
ju i m.in. oferuje swoim członkom dostęp do 
ciekawych filmów. Warto jest się także zwrócić 
bezpośrednio do dystrybutorów najciekaw-
szych obrazów – w przypadku niewielkich, 
niekomercyjnych pokazów o charakterze 
edukacyjnym opłata, której wymaga dystry-
butor jest zazwyczaj bardzo niska (niekiedy 

rezygnuje on z niej całkowicie). Niektóre 
filmy chronione są przez otwarte licencje 
(np. typu Creative Commons), które z re-
guły zezwalają na ich bezpłatne publiczne 
projekcje. Ponadto w Polsce funkcjonuje 
szereg organizacji pozarządowych, które 
oferują bibliotekom bezpłatny dostęp do 
filmów o określonej tematyce (np. rów-
nościowej czy ekologicznej). Istnieje rów-
nież wiele stron w internecie, z których za 
drobną opłatą można legalnie pobrać cie-
kawe i wartościowe filmy. Wreszcie każda 
biblioteka może też wejść we współpracę 
z lokalną szkołą i wykorzystać jej zasoby – 
Polski Instytut Sztuki Filmowej wspólnie  
z Fundacją Centrum Edukacji Obywatel-

skiej prowadzi projekt „Filmoteka Szkolna”, 
w ramach którego do wszystkich polskich 
szkół przekazany został pakiet kilkudzie-
sięciu wybitnych polskich filmów wraz 
z materiałami edukacyjnymi. Biblioteka 
przy współpracy ze szkołą może przygo-
towć filmowe zajęcia szkolne w swojej 
siedzibie i korzystać w tym celu z filmów  
z pakietu „Filmoteki”.

Przygotowując wasze spotkania filmo-
we pamiętajcie, że dla efektywnej pracy  

Zajęcia z filmem mogą prowa-
dzić do kształcenia wartościo-
wych nawyków i gustów oraz 
głębokiej refleksji nad ważnymi 
tematami Dobór tematów, które są bliskie 

widzom, z pewnością pozytywnie 
wpłynie na ciekawość i intensyw-
ność prowadzonych debat

15,P,7,1
15,L,1,5
15,L,3,10
15,L,10,1
s.17 taśma
filmowa
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z filmem poza wybraniem interesującego 
obrazu i zapewnieniem odpowiednich wa-
runków do jego oglądania bardzo istotne 
jest także ciekawe poprowadzenie zajęć  
z wykorzystaniem odpowiednich metod pra-
cy z grupą. 

Każde spotkanie powinno być ciekawe  
i przyjemne dla wszystkich uczestników. 
Młodzież musi czuć się bezpiecznie i dobrze 
– w szczególności dotyczy to dyskusji po 
projekcji. Jest to niezwykle ważny element 
funkcjonowania klubu, który nie powinien 
się ograniczać jedynie do wyświetlania sa-
mego filmu. Opiekun musi być otwarty na 
różne perspektywy i sposoby interpretacji 
obrazu filmowego, nie może ograniczać de-
baty tylko do własnej, „jedynie słusznej” wizji 
tego co chciał przekazać autor. Bibliotekarz 
powinien zachęcać wszystkich uczestni-
ków do zaprezentowania swojego punktu 
widzenia i do wspólnej kulturanej dyskusji 
nad różnymi możliwościami interpretacyj-
nymi. Celem każdego klubu filmowego jest 
nie tylko rozwój biblioteki, ale także rozwój 
jego uczestników, a opiekun grupy powinien 
ów rozwój ułatwić, umożliwić młodzieży po-
szerzenie horyzontów. W tym celu warto jest 
wykorzystać otwartą dyskusję, w której we-
zmą udział wszyscy chętni uczestnicy spo-
tkania. Niech obcowanie z filmem i debata  
w bibliotece będzie dla młodych widzów oka-
zją do rozwoju własnej wrażliwości i ciekawo-
ści, a także sposobem aby zainteresować się 
życiem człowieka we współczesnym świecie. 
Może to być przyczynkiem do rozwijania  
u widzów aktywnych i wartościowych po-
staw społecznych. Kształtowanie aktywnego 
odbiorcy filmu w bibliotece można również 
traktować jako kształtowanie wrażliwego  
i aktywnego człowieka.
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Projekcje ciekawych i ważnych filmów, 

istotnych z punktu widzenia rozwoju kinema-
tografii oraz prezentacje i dyskusje im poświę-
cone są niewątpliwie głównymi działaniami 
klubów filmowych. Jednakże funkcjonowanie 
młodzieżowego klubu filmowego nie musi 
ograniczać się tylko do tych trzech elemen-
tów. Aby w pełni podkreślić walory artystyczne  
i poznawcze wyświetlanych obrazów projekcje 
mogą być uzupełniane o dodatkowe działania. 

Poza wymienionymi kluczowymi elementami 
spotkania filmowego można również np. przy-
gotować wystawę plakatów filmowych, kon-
kurs na najlepszą recenzję, przegląd filmów 
amatorskich czy spotkania z ludźmi filmu (kry-
tykami, aktorami czy reżyserami). Można także 
zdecydować się na prowadzenie strony inter-
netowej czy bloga o tematyce filmowej. Warto 
wykorzystać fakt, że dzięki funkcjonowaniu  
w bibliotece młodzieżowego klubu filmowego 
wykształciła się zgrana grupa młodych osób 
dzielących wspólnie swoje pasje. Taka dobrze 
zintegrowana grupa może stać się katalizato-
rem działalności biblioteki i fundamentem dla 
przyszłych wartościowych projektów, również ta-
kich, które wykraczać będą poza kinematografię.

Zmiany zachodzące we współczesnej kul-
turze i wykształcenie się tzw. społeczeństwa 
informacyjnego sprawiły, że zmienić musiała 
się także instytucja biblioteki. Dzisiejszy biblio-
tekarz nie może być już jedynie „strażnikiem 
książek”, lecz powinien stać się pełnoprawnym 
uczestnikiem procesu edukacyjnego wszyst-
kich użykowników biblioteki. W związku z tym 
bibliotekarz powinien zdobywać nowe umie-

jętności pedagogiczne oraz kompetencje 
organizacyjne. Dzięki temu będzie w sta-
nie przewodzić rozwojowi swojej biblio-
teki i znaleźć dla niej odpowienią funkcję  
i miejsce w zmieniającej się rzeczywistości.

Jednym ze sposobów tego rodzaju 
rozwoju, który podkreśla rolę bibliote-
ki jako miejsca spotkań i wymiany myśli, 
jest wprowadzenie do oferty biblioteki 
cyklicznych spotkań filmowych, do czego 
Państwa gorąco zachęcam.

Aby w dalszym ciągu wspierać biblio-
tekarzy, którzy chcą pracować z filmem  
w swoich bibliotekach, Fundacja Centrum 
Edukacji Obywatelskiej przygotowała 
warsztat dla bibliotekarzy pt. „Film w bi-
bliotece”. Jeżeli chcieliby Państwo zapro-
sić do swojej biblioteki eksperta Fundacji, 
który przeprowadzi warsztat, zapraszamy 
na stronę www.ceo.org.pl/warsztatyinfo, 
na której znajdą Państwo więcej informacji 
na temat naszej oferty. Ponado zachęca-
my Państwa do odwiedzin strony projektu 
„Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece” 
(http://www.ceo.org.pl/pl/biblioteki), 
gdzie w zakładce Materiały Edukacyjne/
Film znaleźć mogą Państwo szereg przy-
datnych artykułów. 

Kształtowanie aktywnego odbiorcy 
filmu można również traktować 
jako kształtowanie wrażliwego  
i aktywnego człowieka

15,P,1,4
16,P,1,7
15,P,5,2
16,L,13,1
16,P,2,2

15,L,1,8
15,L,4,10 
15,P,1,2 
s.11 przed 
obiektywem 
kamery
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nież odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki jest cel 
naszej produkcji? Czy materiał ma służyć wyłącz-
nie celom dokumentacyjnym, poinformowaniu 
czytelników o działaniach biblioteki, czy ma być 
formą reklamy i promocji? 

Tworzenie filmu relacjonującego wydarzenia 
w bibliotece nie wymaga od nas bardzo szczegó-
łowego scenariusza. Ważna jest natomiast ogól-
na koncepcja oraz pomysł. Samo kręcenie filmu 
nie jest trudne. Wszystko, czym powinniśmy 
dysponować to aparat lub kamera cyfrowa (wy-
starczy nawet dobry telefon komórkowy), plan 
pracy, pomysł oraz program do montażu. Bez 
względu na długość i cel filmu musimy określić 
czas akcji, miejsce, w którym będziemy nagry-

W dobie powszechnego dostępu do kamer 
i aparatów cyfrowych, a także programów do 
montażu i obróbki, zrobienie własnego filmu nie 
jest dużym wyzwaniem. 

Gdy podejmiemy decyzję o stworzeniu filmu 
ważne jest przemyślenie jego konwencji. W jaki 
sposób chcemy przedstawić rzeczywistość, czy 
będziemy potrzebować narratora na bieżąco 
komentującego wydarzenia, czy decydujemy się 
na dialogi, czy na spontaniczny przebieg akcji? 
Przed rozpoczęciem kręcenia filmu warto rów-

cę w klimat Dzikiego Zachodu. W drugiej części, 
w której relacjonowane są zajęcia literacko-pla-
styczne, muzyka schodzi na dalszy plan stano-
wiąc jedynie tło akcji. W filmie nie ma dialogów. 
Relacja z zajęć literacko-plastycznych jest jedy-
nym momentem, w którym muzyka ustępuje 
miejsca bohaterom nagrania. Ostatnia część 
filmu to relacja z zajęć sportowych oraz podsu-
mowanie przez narratora corocznej akcji „Lato  
w Mieście”. Każda część produkcji zakończona 
jest kilkusekundowym pokazem zdjęć. 

Do montażu naszego filmu posłużył pro-
gram Vegas Movie Studio Platinum. Możliwe jest 
jednak użycie innego – dowolnego. Praktycznie 
każdy producent kamer czy aparatów cyfro-
wych nagrywających filmy dodaje do swoich 
produktów odpowiednie programy ułatwiające 
montaż produkcji filmowych. W internecie do-
stępne są także różne programy, których mo-
żemy używać bezpłatnie. Większość z nich ma 
podobną budowę i nauka podstawowej obsługi 
nie powinna zająć więcej niż 2-3 dni. Programu, 
którego użyliśmy do zmontowania filmu można 
używać bezpłatnie przez 30 dni. Poruszanie się 
po jego podstawowych funkcjach umożliwia ła-
twe zmontowanie i obróbkę materiału. Aplikacja 
daje możliwość stworzenia produkcji, która za-
wiera efekty specjalne, ciekawe przejścia, napisy 
i podkład dźwiękowy. Trzeba pamiętać jednak, 
że montaż, chociaż nietrudny, jest procesem cza-
sochłonnym. Połączenie kilkusekundowych ujęć, 
pojedynczych kadrów oraz zdjęć wymaga od nas 
dokładności i precyzji. To kluczowy etap pracy 
nadający filmowi ostateczny kształt. 

Po montażu wszystkich scen dobieramy 
ścieżkę dźwiękową oraz dodajemy plansze  

wać poszczególne sceny, kto będzie bohaterem 
naszej produkcji oraz zaplanować jak powinny 
wyglądać ujęcia. 

Bohaterami w filmie „Dziki Zachód w Biblio-
tece” są stali uczestnicy warsztatów oraz pra-
cownicy biblioteki. Ważnym elementem była 
spontaniczność młodych czytelników oraz ich 
otwartość, która przełożyła się na lekki odbiór 
nagrania. Film relacjonował przebieg zajęć oraz 
efekty pracy młodych czytelników. 

Punktem wyjścia do „Dzikiego Zachodu w Bi-
bliotece” były długie, często kilkunastominutowe 
filmy. Po obejrzeniu materiału należało wybrać 
najciekawsze, czasami kilkusekundowe ujęcia. 

Nie powinniśmy bać się selekcji materiału wy-
cinając długie nudne sceny. Dobrym zabiegiem 
w celu ożywienia akcji są dynamiczne przejścia 
między scenami, zbliżenia oraz detale, które 
przybliżą odbiorcy świat naszego filmu. Jeśli 
zależy nam na szybszej, efektowniejszej scenie 
możemy częściej zmieniać kadry. Warto również 
znaleźć ciekawe, różnorodne miejsca na zdjęcia, 
które wzbogacą i urozmaicą treść filmu. 

Cała konwencja filmu „Dziki Zachód w Bi-
bliotece” opiera się na trzech częściach. Pierwsza  
z nich to krótkie wprowadzenie narratora oraz 
relacja z zajęć plastycznych. W tej części dużą 
rolę odgrywa muzyka, która wprowadza odbior-

W dobie powszechnego dostępu 
do kamer i aparatów cyfrowych, 
a także programów do montażu 
i obróbki, zrobienie własnego 
filmu nie jest dużym wyzwaniem. 
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Po corocznej akcji „Lato w Mieście” pracownicy Biblioteki dla Dzieci 
i Młodzieży nr 21 przy al. Solidarności 90 w Warszawie postanowili 
pozostawić coś więcej oprócz statystyk, zdjęć oraz prac plastycz-
nych wykonanych przez dzieci. Przez całe wakacje podczas zajęć 
plastycznych, literacko-plastycznych oraz sportowych uczestnikom 
warsztatów towarzyszyła kamera. Owocem dwumiesięcznej pracy 
jest prawie 6 min. film pod tytułem „Dziki Zachód w Bibliotece”. Na-
granie ma charakter krótkiego materiału dokumentacyjnego infor-
mującego o tym, co działo się podczas wakacji. Upowszechnienie 
filmu w internecie stało się również idealną formą promocji biblio-
teki.
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Luiza Skrzydlak
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy 
Wola m.st. Warszawy

w Bibliotece Film zrób 
to sam

Aplikacje do tworzenia 
filmów, w większości 
przypadków, opierają się 
na pracy nad ścieżkami 
tekstu, obrazu, głosu, 
muzyki, efektów dźwię-
kowych itp. Praca 
z pojedynczymi ścież-
kami osobno umożliwia 
sprawną edycję i montaż.

15,P,1,4
15,P,1,6 
15,P,5,2 
15,P,1,10 
15,L,1,20 
s.13 opakowania 
po filmach
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FILM w Bibliotece

naszej inwencji i pomysłu. Edytując film może-
my oddzielić obraz od głosu zmieniając natęże-
nie dźwięku bądź całkowicie z niego zrezygno-
wać. Edycja muzyki oraz efektów dźwiękowych  
(w przypadku filmu „Dziki Zachód w Bibliotece” 
efektem dźwiękowym jest głos narratora) wy-
gląda podobnie. Możemy w dowolny sposób 
nakładać je na siebie, całkowicie wyciszać bądź 
wyostrzać te fragmenty, które muszą w danym 
momencie naszego filmu być głośniejsze, bar-
dziej wyraźne. 

Podczas kręcenia filmu pamiętajmy, że nie 
musimy być profesjonalistami w tej dziedzinie 
i dysponować profesjonalnym zapleczem tech-
nicznym. Dlatego nie powinny nas zrażać drob-
ne potknięcia oraz niedoskonałości podczas 
montażu i obróbki. 

Trzeba pamiętać, że przy kręceniu i edy-
cji materiału bardzo ważna jest dobra zabawa.  
W przypadku filmu promującego wakacje w Bi-
bliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 21 liczyła się 
spontaniczność młodych aktorów oraz dużo ra-
dości i pozytywnej energii. 

z napisami początkowymi i końcowymi. Napisy 
początkowe są dobrym miejscem na umieszcze-
nie tytułu filmu, a w przypadku filmu o bibliote-
ce również do umieszczenia krótkiej informacji  
o samej instytucji. Muzyka musi być spójna  
z tematyką filmu oraz oddawać jego klimat. Od-
powiednie utwory można znaleźć na portalach 
z darmową muzyką takich jak np. jamendo.com. 
Przy doborze melodii trzeba uważać, żeby tło 
muzyczne nie przysłaniało scen. Muzyka nie po-
winna wychodzić na pierwszy plan, powinna być 
ozdobą filmu i jego dopełnieniem. Obok ścieżki 
dźwiękowej w filmie „Dziki Zachód w Bibliotece” 
ważną rolę odgrywa narracja. Narrator jest pew-
nego rodzaju dopowiedzeniem, uzupełnieniem 
tego, co dzieje się w filmie. Nie trzeba jednak 
całkowicie rezygnować ze ścieżki dźwiękowej na 
rzecz narratora. Większość programów do mon-
tażu daje możliwość balansu między poszcze-
gólnymi ścieżkami i natężeniem dźwięku. 

Aplikacje do tworzenia filmów, w większości 
przypadków, opierają się na pracy nad ścieżkami 
tekstu, obrazu, głosu, muzyki, efektów dźwię-
kowych itp. Praca z pojedynczymi ścieżkami 
osobno umożliwia sprawną edycję i montaż. Mo-
żemy swobodnie dodawać tekst bez ingerencji  
w zmontowany wcześniej obraz czy muzykę. 
Tekst możemy nakładać bezpośrednio na ob-
raz lub stworzyć dla niego osobne tło z własną 
grafiką. Czas wyświetlenia tekstu, tempo oraz 
miejsce, w którym się pojawia napis, zależy od 

Tworzenie nie wymaga od nas 
bardzo szczegółowego scena-
riusza. Ważna jest natomiast 
ogólna koncepcja oraz pomysł.po
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z kinem studyjnym i sceną kameralną w Miko-
łowie”. Projekt realizowany w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego, przyczynił 
się do rozwoju czytelnictwa, edukacji filmo-
wej i teatralnej oraz pobudził życie kulturalne 
miasta. Głównym celem inwestycji była ada-
ptacja niewykorzystanego budynku kina na 
potrzeby biblioteki, ale z zachowaniem tra-
dycji kinowych w mieście poprzez wyświetla-
nie filmów o wysokich walorach artystycznych,  
a także prezentację twórczości koła filmowego.

Rozszerzając ofertę kulturalną wiele bi-
bliotek publicznych wpisuje w swoją dzia-
łalność projekcje filmowe. Najczęściej są 
to jednak seanse z projektorów cyfrowych,  
a nośnikiem obrazu filmowego jest płyta 
DVD. Mikołowska biblioteka oferuje użytkow-
nikom seanse z tradycyjnej taśmy filmowej  
35 mm. Stało się to możliwe dzięki ogłoszo-
nemu w 2009 r. przetargowi na zakup sprzętu 
projekcyjnego, sprzętu dźwiękowego i zespo-

Historia mikołowskiego kina sięga począt-
ku lat 20. XX w. Wówczas to Jan Ciosek wraz 
ze swoją spółką w wolno stojącym budynku 
dawnego browaru otworzył salę służącą do 
zgromadzeń i zabaw tanecznych. Wkrótce 
znalazł tu swoje miejsce także kinematograf. 
Poprzez dziesięciolecia w tym samym budyn-
ku mieściło się mikołowskie kino noszące ko-
lejno nazwy: „Telimena”, „Helios”, „Stal”, „Adria”. 
Na początku XXI w. miejskie kino nie wytrzy-
mało konkurencji z nowoczesnymi kinoplexa-
mi, funkcjonującymi w sąsiednich miastach: 
Katowicach, Tychach i Rudzie Śląskiej. 

W tym samym czasie poszukiwano no-
wego lokalu na użytek Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej, dotychczas mieszczącej się  
w niewielkim pomieszczeniu na mikołowskim 
rynku. Zapadła decyzja by zaadaptować daw-
ne kino na potrzeby nowoczesnej biblioteki. 
Postanowiono jednocześnie zachować daw-
ny charakter kina studyjnego. Po kilkuletnim 
remoncie, w 2009 r. w budynku dawnego 
kina „Adria” w Mikołowie, nastąpiło uroczyste 
otwarcie nowej siedziby Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Stało się to możliwe dzięki reali-
zacji projektu „Adaptacja budynku kina na 
potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz 

Anna Wojtkowska-Witala 
Wojciech Szwiec

17

Działalność kinowa i filmowa  
MBP w Mikołowie

Dziki Zachód w Bibliotece 27.09.13 . 22 5

SONY HDR-CX190

Luiza Skrzydlak aby zobaczyć film z artykułu wpisz w pasku wyszukiwania portalu Youtube:

Dziki Zachód w Bibliotece
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16,L,2,1 
16,L,3,12
16,L,2,2 
16,L,3,4
16,L,2,5
s.8 lewy 
dolny fotel
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(reż. Robert Gliński), „Miasto ślepców” 
(reż. Fernando Meirelles), „Święty interes” 
(reż. Maciej Wojtyszko), „Śluby panień-
skie” (reż. Filip Bajon), „Czeski błąd” (reż. 
Jan Hřebejk), „Ludzie Boga” (reż. Xavier 
Beauvois), „Czarny czwartek. Janek Wi-
śniewski padł” (reż. Antoni Krauze), „Jak 
zostać królem” (reż. Tom Hooper), „Po-
znasz przystojnego bruneta” (reż. Woody 
Allen), „Mała Matura 1947” (reż. Janusz 
Majewski), „O północy w Paryżu” (reż. Wo-
ody Allen), „Listy do M” (reż. Mitja Okorn), 
„Habemus Papam – Mamy papieża” (reż. 
Nanni Moretti), „Musimy porozmawiać 
o Kevinie” (reż. Lynne Ramsay), „Wymyk” 
(reż. Grzegorz Zgliński), „Big Love” (reż. 
Barbara Białowąs), „Połów szczęścia w Je-
menie” (reż. Lasse Hallstrom), „Yuma” (reż. 
Piotr Mularuk), „Dwa dni w Nowym Jor-
ku„ (reż. Julie Delpy), „Bitwa pod Wied-
niem” (reż. Renzo Martinelli).
Cykl projekcji amatorskich filmów miko-3. 
łowianina Stanisława Biega, będących 
zapisem koncertów 105-letniego, miko-
łowskiego chóru „Harmonia” (od 2010 r.).
Konkurs Filmów Amatorskich i Nieza-4. 
leżnych „Filmowe Południe” (od 2010 r.) 
– głównym celem konkursu jest promo-
wanie amatorskiej i niezależnej twórczo-
ści filmowej. Główną nagrodą konkursu 
jest statuetka „Filmowego Skarbnika”, 
nawiązująca do tradycyjnych nagród 
„Górniczego Oskara” wręczanych fil-
mowcom amatorom w latach 80. Kon-
kurs jest organizowany we współpracy 
ze stowarzyszeniem Centrum Społecz-
nego Rozwoju. Zwycięzcą I edycji, na 
którą nadesłano 50 filmów z całej Polski 
został Grzegorz Gawron za cykl filmów 
„Zagubiony”, „Anioł”, „Wyspa”. II. Edycję 
Konkursu, do której komisja kwalifika-
cyjna dopuściła 41 filmów z całej Polski 
wygrał Michał Łukowicz za film pt. „Ja, 
człowiek w kapeluszu i mój brat”. Film 
„Rosa Alba” Beniamina Szwedy to zwy-
cięzca III. Edycji „Filmowego Południa”  

(z nadesłanych 48 filmów, 32 wyświetlo-
no w konkursie). 
Kino Niezależnego w Podróży (od 2011 r.), 5. 
to m.in. pokazy filmów podróżnika Jacka 
Mrowca – „Arizona”, „Kanada”, „Toskania”, 
„Teksas”. 
Kino Młodych i Niezależnych (od 2011 r.) 6. 
– projekt realizowany wspólnie z CSR, 
finansowany przez Urząd Miasta w Mi-
kołowie w ramach zadania publicznego 
„Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury  
i tradycji”. Młodzi widzowie w ramach 
projektu obejrzeli m.in. następujące fil-
my z taśmy 35 mm: „Mysi agenci” (reż. 
Andrés G. Schaer), „Gnomeo i Julia” (reż. 
Kelly Asbury) , „Auta 2” (reż. Brad Lewis, 
John Lasseter) , „Artur i Miminki 3” (reż. 
Luc Besson), „Kubuś i przyjaciele” (reż. 
Stephen J. Anderson, Don Hall), „Delfin 
Plum” (reż. Eduardo Schuldt) , „Zakocha-
ny Wilczek” (reż. Anthony Bell), „Stefan 
Malutki” (reż. Juan Pablo Buscarini), „Go-
ryl Śnieżek w Barcelonie” (reż. Andrés  
G. Schaer), „Merida Waleczna” (reż. Mark 
Andrews, Brenda Chapman), „Safari” (reż. 
Reinhard Klooss, Holger Tappe).
Popularyzacja historii kina amatorskiego 7. 
na Śląsku poprzez publikację książki Woj-
ciecha Szwieca pt. Filmowe Południe. Kino 
amatorskie na Górnym Śląsku (2012).

Zróżnicowana, a przede wszystkim dar-
mowa oferta kinowa Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Mikołowie cieszy się dużą po-
pularnością wśród mieszkańców miasta i naj-
bliższej okolicy. 

W listopadzie tego roku odbyła się czwar-
ta edycja konkursu filmowego, który na sta-
łe wpisał się w kalendarz festiwalowy kina 
amatorskiego i niezależnego. O popularności 
oferty kinowej biblioteki najlepiej świadczą 
liczby: w 2009 r. (tylko ostatni kwartał roku) 
w 3 imprezach kinowych uczestniczyło 165 
osób, w roku 2010 w 34 imprezach wzięło 
udział 2272 uczestników, rok 2011 to 61 im-
prez i 3552 uczestników, 2012 r. – 51 imprez, 
3747 uczestników. W 2013 r. do 31 sierp-

alizacja Mirosław Ropiak z amatorskiego 
klubu filmowego z Rybnika), pokaz fil-
mów nagrodzonych na Festiwalu Filmów 
Niezależnych im. Leona Wojtali w Bieruniu 
Starym, The Best of RePeFeNe (przegląd 
najlepszych filmów kina niezależnego 
ostatniej dekady), „Oberschleisen. Kołocz 
na droga” (reż. Michał Majerski), „15 fo-
tografii” (reż. Franciszek Dzida), „Skok To-
urette’a” (reż. Marek Kondraciuk), „Dzieci 
Wehrmachtu” (reż. Mariusz Malinowski), 
„Bulwar Franza Waxmana” (reż. Kosma 
Cieśliński), „Made in Silesia” (reż. Marek 
Stańczyk).
Kino w Mikołowie (od 2009 r.) – projek-2. 
cje z tradycyjnej taśmy filmowej 35 mm, 
w ramach których użytkownicy mogli 
obejrzeć m.in. „U Pana Boga w ogródku” 
(reż. Jacek Bromski), „Rewers” (reż. Borys 
Lankosz), „Afonia i pszczoły” (reż. Jan Ja-
kub Kolski), „Galerianki” (reż. Katarzyna 
Rosłaniec), „Autor Widmo” (reż. Roman 
Polański), „Parnassus” (reż. Terry Gilliam), 
„Młode wino” (reż. Tomáš Bařina), „Benek” 

łu ekranowego wraz z dostawą, montażem  
i z jego uruchomieniem oraz sprawowanie ser-
wisu gwarancyjnego przez okres 5 lat, w wyni-
ku którego sprzęt użytkowany od lat 70. przez 
dawne kino „Adria”, został zastąpiony nowym. 
Pierwszy seans w bibliotece z tradycyjnej ta-
śmy filmowej 35 mm miał miejsce już w dniu 
otwarcia nowej siedziby 12 października 2009 r. 
Podczas uroczystego otwarcia biblioteki, wy-
świetlono fragmenty słynnego filmu „Cinema 
Paradiso” w reżyserii Giuseppe Tornatore.

Działalność kinowa i filmowa Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Mikołowie w latach 
2009-2013 to przede wszystkim:

Kino Niezależne w Mikołowie (od 2009 r.)  1. 
we współpracy ze stowarzyszeniem Cen-
trum Społecznego Rozwoju (CSR). Zapre-
zentowano najwybitniejsze produkcje 
kina niezależnego i amatorskiego. Wy-
świetlono m.in. filmy: „Nie wszystko mi 
wojna zabrała” (reż. Józef Kłyk), „Bajzel po 
polsku” (reż. Eugeniusz Kluczniok), „Jubi-
latka”, „Najdłuższa szychta” (reż. Wojciech 
Wikarek), „Dziewczyny lubią Bond” (re-

18
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Projekcje kinowe odbywają się po godzinie 
1800, a nad ich przebiegiem czuwa pracow-
nik odpowiedzialny za działalność kulturalną. 
Biblioteka nadal pozostała biblioteką, gdzie 
głównym nośnikiem informacji jest książka, 
organizowane są także m. in. lekcje biblio-
teczne, spotkania autorskie, konkursy i akcje 
czytelnicze. Regularnie spotykają się tutaj 
członkowie lokalnych stowarzyszeń, m. in. 
Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego  
i Centrum Społecznego Rozwoju. Na spotka-
nia z lekarzami i lekcje języka angielskiego dla 
seniorów zaprasza stowarzyszenie „Pomocna 
Dłoń Krystyn i sympatyków”. Dzięki wsparciu 
lokalnej społeczności miały tutaj miejsce trzy 
edycje konkursu gwary śląskiej „Napiszmy to 
po naszymu”. Na scenie kameralnej bibliote-
ki odbywają się spektakle „Teatru Prowincja” 
oraz koncerty znanego kwartetu smyczkowe-
go „Lasoń Ensamble”. 

Wszystkie te działania są możliwe dzięki 
nowoczesnej przestrzeni, w której funkcjonu-
je mikołowska biblioteka. Przestrzeń ta przy-
ciąga czytelników książek i czasopism oraz 
widzów, którzy lubią spędzać tu swój wolny 
czas.

nia zorganizowano 29 pokazów filmowych,  
w których uczestniczyły 2204 osoby. Ważna 
w tej działalności jest współpraca z lokalnymi 
stowarzyszeniami, takimi jak wspomniane już 
stowarzyszenie Centrum Społecznego Roz-
woju, które oprócz działalności społecznej 
zajmuje się także działalnością kulturalną na 
terenie powiatu mikołowskiego. Dzięki pozy-
skiwanym przez to stowarzyszenie środkom  
z konkursów i grantów wojewódzkich biblio-
teka może rozwijać swoją ofertę kinową o do-
datkowe seanse. 

Wyjątkowe wnętrza Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Mikołowie przyciągają również 
filmowców. To tutaj powstała etiuda studenc-
ka „Reguły gry” w reżyserii Przemysława Fili-
powicza, zrealizowana w ramach warsztatów 
I roku reżyserii Wydziału Radia i Telewizji Uni-
wersytetu Śląskiego w Katowicach. W biblio-
tece został nakręcony także film amatorski pt. 
„Lucjan” w reżyserii Jerzego Jóźwiaka – wie-
loletniego instruktora Amatorskiego Klubu 
Filmowego „iks” w Mikołowie. 

Należy jednak podkreślić, że działal-
ność kinowa biblioteki w żadnym stopniu 
nie umniejsza jej działalności podstawowej. 

bie Filmowym „Fafik”, w którego imieniu na-
wiązywał listowne kontakty z wydawcami  
i różnymi instytucjami związanymi z filmem. 
W zbiorach Biblioteki Śląskiej znajdują się 
jego listy pisane m.in. do „TV Week” Editor 
Southdown Press w Melbourne oraz pi-
sma, które otrzymywał w odpowiedzi m.in.  
z London Weekend Television. Często insty-
tucje, do których pisał odpowiadały, przysyła-
jąc książki, broszury, czasopisma. Pozyskane  
w ten sposób materiały zapoczątkowały kolek-
cję, która z biegiem lat znacznie się rozrosła.

Biblioteka Śląska w Katowicach 

Dział Zbiorów Śląskich 

i Śląska Biblioteka Filmowa

Śląska Biblioteka Filmowa wydzielo-
na została jako agenda Biblioteki Śląskiej  
w 1999 r. W czytelni ŚBF udostępniana jest 
w wolnym dostępie literatura filmoznaw-
cza, wybrane tytuły czasopism, dokumen-
ty życia społecznego oraz filmy fabularne  
i dokumentalne. Trzonem kolekcji jest liczą-
cy ponad 10 tys. jednostek zbiór Benicjusza 
Nycza, pasjonata i miłośnika sztuki filmo-
wej, zakupiony przez bibliotekę od rodziny 
po jego śmierci. 

Benicjusz Nycz (bielszczanin urodzony 
w 1944 r.) z wykształcenia był inżynierem 
chemikiem. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek 
pracował w wyuczonym zawodzie, wiado-
mo natomiast, że w latach 70. zarabiał na 
życie jako nauczyciel. Już w tym okresie pa-
sjonował się filmem. Działał w bielskim Klu-

Dagmara Rosół
Biblioteka Śląska
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Christiana Metza, Edgara Morina, książki 
poświęcone ludziom filmu – aktorom i reży-
serom, spora grupa dzieł dotyczy rodzajów  
i gatunków filmowych. Na szczególną uwa-
gę zasługują ciekawe pod względem edy-
torskim wydawnictwa albumowe, które 
posiadają interesującą dokumentację zdję-
ciową. 

Produkcja filmowa, historia wielkich wy-
twórni filmowych to kolejny obszar tema-
tyczny prezentowany w kolekcji. Znajdują 
się tu opracowania przedstawiające m.in. 
MGM (Metro-Goldwyn-Mayer), Warner Bro-
thers, RKO, Paramount, Twentieth Century-
Fox, Cinecitta, Gaumont.

Interesujący jest zbiór scenariuszy fil-
mowych największych i najbardziej zna-
nych reżyserów (m.in. „From the life of the 
marionettes” Ingmara Bergmana, „Quat-
tro” film Federico Felliniego, „Zelig” Woody 
Allena) oraz prace dotyczące relacji filmu  
i literatury. Nycz zgromadził także dzieła  
z zakresu sztuki operatorskiej, krytyki filmo-
wej, festiwali i nagród filmowych, plakatu fil-
mowego, kostiumologii oraz różnorodnych 
zagadnień z zakresu psychologii i socjologii 
filmu i kina. Na uwagę zasługują książki po-
święcone propagandzie, cenzurze, erotyce, 
problemom tożsamości płciowej, roli kobiet 
w filmie, a także związkom kinematografii  
z Kościołem. 

Sporą grupę w kolekcji stanowią czaso-
pisma. Są to m.in. roczniki bardzo znane-
go francuskiego czasopisma branżowego 
„Cahiers du Cinema” oraz anglojęzyczne 
czasopisma filmowe „Sight & Sound” (z lat 
60. i 70.), „Screen” (lata 70.), „Film Quarterly” 
(roczniki z lat 60. I 70.). Dostępne są rów-
nież niektóre tytuły czasopism polskich np. 
„Film”, „Film na Świecie”, „Kino”, „Ekran” i inne. 
Zgromadzona przez Nycza kolekcja jest na 
bieżąco uzupełniana nowościami wydaw-
niczymi z zakresu filmoznawstwa, przede 
wszystkim w języku polskim. W przypadku 
czasopism zagranicznych kontynuowane 
jest gromadzenie czasopism „Sight & So-
und” oraz  „Film Quarterly”.

Bardzo ciekawą częścią zbiorów są tzw. 
dokumenty życia społecznego. Wśród nich 
na szczególną uwagę zasługuje bogaty zbiór 
plakatów filmowych do filmów polskich i za-
granicznych wyświetlanych w Polsce głównie 
w latach 60. i 70. XX w. autorstwa uznanych 
polskich artystów, m.in.: Romana Cieślewicza, 
Jakuba Erola, Wojciecha Fangora, Jerzego Fli-
saka, Wiktora Górki, Eryka Lipińskiego, Andrze-
ja Pągowskiego, Franciszka Starowieyskiego, 
Waldemara Świerzego. Kolekcję uzupełnia 
zbiór przedwojennych programów filmowych.

Śląska Biblioteka Filmowa dysponuje rów-
nież bogatą filmoteką, obejmującą ok. 4 tys. 
filmów polskich i zagranicznych na różnych 
nośnikach (kasety VHS, płyty DVD, VCD itp.).  
Są to przede wszystkim filmy fabularne, a tak-
że dokumentalne i edukacyjne. Wśród zgro-
madzonych są zarówno pozycje o charakterze 
popularnym i rozrywkowym (komedie roman-
tyczne, thrillery, seriale telewizyjne), jak i naj-
większe dzieła światowego kina („Obywatel 
Kane”, „Ziemia obiecana”, „Dziecko Rosemary”, 
„Siódma pieczęć”, „Powiększenie”). W ostatnich 
latach kolekcję filmów uzupełniono o dzieła 
klasyków – Luisa Buñuela, Franka Capry, Akiry 
Kurosawy, Billy Wildera. Zbiór filmów doku-
mentalnych reprezentują dzieła takich twór-
ców, jak Andrzej Munk, Krzysztof Kieślowski, 
Marcel Łoziński, Kazimierz Karabasz. Można 
zobaczyć również filmy Janusza Kidawy, który 
przekazał bibliotece 25 kaset VHS ze wszystki-
mi swoimi utworami filmowymi. 

Do dyspozycji czytelników przygotowane 
są stanowiska wyposażone w specjalistyczny 
sprzęt odtwarzający oraz stanowisko kompu-
terowe z dostępem do internetu. Opisy ksią-
żek, czasopism, filmów i dżs-ów dostępne są 
w elektronicznym katalogu Biblioteki Śląskiej  
i w katalogach kartkowych w czytelni. Tytuły 
filmów, które nie zostały jeszcze wprowadzone 
do katalogu elektronicznego, zawiera „Wykaz 
filmów fabularnych dostępnych w Bibliotece 
Śląskiej”. Informacje o Śląskiej Bibliotece Filmowej 
dostępne są również na stronie internetowej. 

imprez filmowych, plakaty, fotosy. W cią-
gu kilkunastu lat zebrał ogromną kolekcję. 
Do Polski wrócił na początku lat 90. Zmarł 
w 1997 r., a jego spadkobiercy postanowili 
sprzedać kolekcję Bibliotece Śląskiej.

Nycz gromadził przede wszystkim pu-
blikacje o charakterze naukowym, popular-
nonaukowym oraz publicystycznym. Wśród 
nich są filmowe leksykony, encyklopedie 
i słowniki, albumy, bibliografie, monogra-
fie, syntezy dotyczące różnych dyscyplin 
wiedzy o filmie, biografie, wspomnienia 
oraz scenariusze filmowe. Księgozbiór jest 
przede wszystkim obcojęzyczny, przeważa-
ją publikacje w językach: włoskim, angiel-
skim, hiszpańskim, rosyjskim, francuskim  
i niemieckim.

Najobszerniej reprezentowana jest hi-
storia i teoria kina, historie kinematografii 
narodowych, także egzotycznych (np. „The 
story of Danish film”, „The art of the Ameri-
can film”, „Iranian cinema”). W kolekcji Ny-
cza można znaleźć prace najważniejszych 
klasyków teorii filmu: Rudolfa Arnheima, 
Siergieja Eisensteina, Siegfrieda Kracauera, 

W 1981 r. Nycz podjął decyzję o wyjeź-
dzie za granicę. Udał się do Wiednia, gdzie 
znalazł pracę biletera w Filmmuseum. Tam 
zastał go stan wojenny i od tego momentu 
zaczął się nowy okres w jego życiu. Rozpo-
czął niezwykłą podróżniczą przygodę z fil-
mem. Szlak wojaży wyznaczał mu terminarz 
europejskich festiwali filmowych. Uczest-
niczył w bardzo wielu ważnych imprezach, 
jakie odbywały się wówczas w południowej  
i zachodniej Europie, o czym świadczą licz-
ne festiwalowe akredytacje, m.in. na Festi-
val International du Film Cannes, Internatio-
nale Filmfestspiele Berlin, International Film 
Festival Rotterdam, Festival Internazionale 
del Film Locarno. W posiadaniu biblioteki 
znajdują się 122 jego akredytacje prasowe 
oraz wejściówki przeznaczone dla gości. 

W czasie tej festiwalowej wędrówki 
Nycz gromadził poświęcone filmowi książ-
ki, czasopisma, katalogi festiwali, programy 
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pokazywane są fragmenty filmów (trailery)  
a uczestnicy muszą zgadnąć tytuły. Najlepsi do-
stają nagrody, m.in. bilety do kina. Informacje  
o mniejszych konkursach o tematyce filmowej są 
też zamieszczane na stronie internetowej www.
planeta11.pl. 

Podsumowując, imprezy filmowe w Plane-
cie 11 z pewnością dodają kolorytu bibliotece  
i cieszą się dużym zainteresowaniem. Ważne jest 
też to, że biblioteka jest kojarzona w środowisku 
filmowym jako miejsce, gdzie można coś cieka-
wego zorganizować i pokazać. Dlatego młodzi 
twórcy sami chętnie zgłaszają się i biorą udział  
w naszych przedsięwzięciach. A młodzi w biblio-
tece to jest to o co właśnie chodzi w funkcjono-
waniu tego typu bibliotek jak Planeta 11.

 

w bibliotece

z ciekawszych były warsztaty kręcenia teledy-
sków realizowane przez Adama Smoczyńskiego, 
olsztyńskiego artystę, reżysera klipów takich 
zespołów jak Harlem czy Cool Kids of Death.  
W czasie jego warsztatów uczestnicy zrealizowali 
teledysk dla popularnego zespołu Enej. Ich dzie-
ło można obejrzeć pod adresem http://www.
youtube.com/watch?v=p-ceZ2XlpC4.

Jednak festiwal SOFFA to nie jedyna inicja-
tywa filmowa w Planecie 11. W bibliotece dzia-
ła też klub filmowy, w którym pokazywane są 
ciekawe filmy wraz z prelekcją i dyskusją. Często 
są podzielone tematycznie, np. pokazy filmów  
z mocnymi rolami kobiecymi albo jesień z kry-
minałem. 

Planeta organizuje też raz w miesiącu kon-
kurs „Filmowa zajawka”. Polega to na tym, że 
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Jacek Smółka
kierownik Planety 11, 
multimedialnej filii Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Olsztynie
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otrzymują statuetki oraz nagrody rzeczowe, jest 
rozwinięty dywan oraz przygotowana specjal-
na oprawa muzyczna. Swoją nagrodę przyznaje 
też publiczność, która głosuje na ulubiony film. 
Ciekawostką może być fakt, że festiwal odbywa 
się w późnych godzinach wieczornych a finał za-
planowany jest około 1 w nocy. Mimo to impreza 
cieszy się sporym zainteresowaniem publiczno-
ści i mediów. Informacje o SOFFIE można znaleźć 
też na ogólnopolskich portalach, m.in. stopklat-
ka.pl. Warto dodać, że co roku nagrodzone filmy 
są wydawane na płycie DVD, która jest później 
dostępna w zbiorach biblioteki.

Festiwalowi towarzyszy wiele imprez do-
datkowych, m.in. prelekcje i warsztaty. Jednym  

Chyba najbardziej rozpoznawalną i najwięk-
szą imprezą organizowaną w Planecie 11 jest 
SuperOrbitalny Festiwal Filmów Amatorskich 
SOFFA. Odbywa się on od 2007 r. Przez te lata 
nieco zmieniała się jego formuła a bibliotekarze 
dbają, żeby każda edycja była nieco inna. SOFFA 
polega na tym, że twórcy-amatorzy mogą prze-
syłać do biblioteki swoje filmy w czterech kate-
goriach: fabuła, dokument, animacja, film z tele-
fonu komórkowego. Czas trwania tych produkcji 
to maksymalnie 20 min. Następnie odbywa się 
wstępna selekcja prowadzona przez pracow-
ników Planety 11. Specjalna komisja decyduje 
jakie filmy kwalifikują się do przeglądu. Trzeba 
zaznaczyć, że zasięg konkursu obejmuje całą 
Polskę. Do SOFFY przychodzą zgłoszenia z nie-
mal każdego zakątka kraju. Liczba filmów stale 
rośnie. W pierwszej edycji było ich w sumie 12, 
teraz liczba dochodzi do 100. Wielki finał i gala 
wręczenia nagród odbywa się z należytym roz-
machem. Najpierw zakwalifikowane filmy są po-
kazywane publiczności. Następnie jury je ocenia. 
Potem następuje wręczenie nagród. W jury znaj-
dują się osoby związane z olsztyńskim światem 
filmowym, ale co roku zapraszana jest też gwiaz-
da wieczoru, czyli gość specjalny. W minionych 
latach byli to m.in.: Bodo Kox, Barbara Białowąs, 
Marek Lechki czy Kasia Rosłaniec. Nagrodzeni 

Orbitalne kino 

W olsztyńskiej bibliotece multimedialnej Planecie 11 często organizuje się imprezy 
związane z tematyką filmową. Bibliotekarze przygotowują konkursy, pokazy a nawet 
organizują przegląd filmów amatorskich.
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