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FILIE BIBLIOTEKI:
88-100 INOWROCŁAW
ul. Narutowicza 47
tel. (052) 357 44 09

86-100 KORONOWO
ul. Pomianowskiego 1
tel. (052) 382 24 15

88-300 MOGILNO
ul. Benedyktyńska 3
tel. (052) 315 25 85

89-100 NAKŁO n/Notecią
ul. Dąbrowskiego 46
tel. (052) 385 28 91

89-400 SĘPÓLNO KRAJ.
ul. Wojska Polskiego 20
tel. (052) 388 23 85

89-200 SZUBIN
ul. Kcyńska 1
tel. (052) 384 24 30

86-100 ŚWIECIE
ul. Sądowa 5
tel. (052) 331 19 67

89-500 TUCHOLA
Plac Wolności 15
tel. (052) 334 21 11

88-400 ŻNIN
ul. Sienkiewicza 4
tel. (052) 302 06 32

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy
podjęła współpracę ze szkołą w Düren w celu zgromadzenia książek dla potrzeb
uczniów. O taką pomoc zwróciła się pani Anna Herling, nauczycielka języka
polskiego.
Szkoła w Düren prowadzi naukę języków krajów pochodzenia uczniów.
Pani Anna Herling opracowała program nauczania języka polskiego i uzyskała
zgodę niemieckiego Kuratorium. W 2013 roku powołano po raz pierwszy klasę dla
uczniów, których krajem pochodzenia jest Polska. Uzyskała także zgodę Biblioteki
Miejskiej w Düren na założenie półki z polskimi książkami dla dzieci, młodzieży
i dorosłych. Książki będą skatalogowane i wypożyczane dla wszystkich
zainteresowanych literaturą w języku polskim. Podobne „półki” założone są
w językach uczniów innych nacji. W pierwszym roku do szkoły zgłosiło się
10 chętnych, w roku 2013/2014 zgłosiło się do polskich klas ponad 90 uczniów,
na wszystkich poziomach kształcenia. Istnieje potrzeba wsparcia zainteresowania
uczniów literaturą polską. Polskie książki będą okazją do sprawdzenia znajomości
języka polskiego w praktyce. Wpłynie to na rozwijanie zainteresowań językiem
i kulturą polską.
Zwracam się z prośbą do stowarzyszeń, fundacji osób prywatnych o środki
na sfinansowanie zakupu książek. Biblioteka opracowała sugerowaną listę tytułów,
uwzględniającą także lektury szkolne, zgodnie z podstawą programową nauczania
języka polskiego w polskich szkołach. Zgodnie z wytycznymi Biblioteki Miejskiej
w Düren, książki powinny być w dobrym stanie i nie mogą być starsze niż 5 lat.
Proszę mieszkańców regionu, księgarnie, wydawnictwa, wszystkie osoby, które
mogą przekazać książki nieodpłatnie, o kontakt pod numerem telefonu 52 3413074
lub przesłanie, przyniesienie ich do Biblioteki do 15 marca 2014 r.
Zwracam się także do dzieci i młodzieży o przekazanie książek, z których „wyrośli”
i podarowanie ich rówieśnikom w szkole w Düren. Ta wartościowa inicjatywa jest
okazją do utworzenia pierwszej biblioteczki w języku polskim
dla dzieci i młodzieży.

