
 Podczas listopadowej Gali 
„Szkolnego Pulitzera”, czyli finałowego 
spotkania młodych dziennikarzy- w ramach 
całorocznego konkursu dziennikarskiego- 
odbyła się konferencja prasowa z dyrektor-
rem Książnicy Pomorskiej, panem 
LUCJANEM BĄBOLEWSKIM. Zapewne 
miała podsumować dwugodzinną wycieczkę, 
na którą Książnica wraz z „Kurierem 
Szczecińskim” zaprosiła wszystkich uczest-
ników spotkania. Okazało się jednak, że Pan 
Dyrektor musiał stawić czoła niezwykłej 
dociekliwości młodych dziennikarzy. 
 
 

Nie pracuję z książkami, 

pracuję z ludźmi. 
 

 
  

 
Na początku dowiedzieliśmy się, że Książnica 110 lat temu była budynkiem gimnazjum. Funkcje bi-

blioteki (dawniej niemieckiej) zaczęła pełnić od roku 1903. Obecnie placówka zatrudnia 176 osób. Ma ok. 80 
tyś. czytelników. Jedno z pierwszych pytań udało się zadać naszemu redakcyjnemu koledze, Oskarowi 
Druszczowi. Dotyczyło ono najstarszej księgi znajdującej się w Książnicy. Okazało się, że jest to średnio-
wieczny kodeks z XV w., pochodzący... ze Stargardu. Takich starodruków biblioteka ma więcej, a szacun-
kowa wartość wszystkich zbiorów (o co też pytano) jest trudna do ustalenia, ale to na pewno kilkaset milio-
nów złotych.  
 Kilka pyta ń zadano także na temat pracy dyrektora. Pan Bąbolewski wyjaśnił, że z zawodu jest na-
uczycielem, a bibliotekarzem stał się przez przypadek. Kocha swoją pracę, ale – jak stwierdził- nie pracuje z 
książkami, tylko z ludźmi. Dba o dobry klimat placówki. Musi też rozważnie wydawać dotacje z Urzędu 
Marszałkowskiego i Sejmiku Wojewódzkiego. Gdyby były one większe, przeznaczyłby je na wyższe płace dla 
pracowników i  rozbudowałby sieć informatyczną. Chociaż już teraz biblioteka może pochwalić się wersjami 
elektronicznymi wszystkich starodruków (oryginały przechowywane są w wydzielonej przestrzeni i udostęp-
niane tylko do celów naukowych) i ciągłą pracą nad cyfryzacją swoich zbiorów.                                                                                  

Wyjaśnił tak że, że Książnica to nie tylko wypożyczalnia, ale szeroko rozumiane miejsce kultury. Tu 
m.in. odbywają się spotkania z poetami,  pisarzami, ciekawymi ludźmi, konferencje naukowe, odczyty itp. 
Tę placówkę odwiedzali znani aktorzy, politycy, prezydenci różnych krajów, premierzy. W roku 2000 przy-
był tu z wizytą J. Ś. XIV Dalajlama Tenzina Gyatso, inaugurując otwarcie tzw. „Kolekcji Dalekowschod-
niej”.  
   Jako osobę pracującą w kręgu książek zapytano oczywiście o ulubioną lektur ę. „Moja przygoda z 
książką zaczęła się chyba, jak miałem 5 lat. Mama czytała mi książkę o zwierzętach. Tak mnie ona zainteresowa-
ła, że nauczyłem się czytać w kilka dni - wyjaśnił nasz rozmówca. W pracy nie czytam, bo nie mam na to czasu. 
Ale w wolnym czasie – głównie książki historyczne, biografie, literaturę współczesną. Zapytany o ulubioną lek-
tur ę z dzieciństwa, długo nie mógł się zdecydować, bo z wieloma pozycjami związany jest emocjonalnie. 
Wreszcie uznał, że taką wyjątkową książką w jego życiu jest na pewno „Kubuś Puchatek”.   
 Najbardziej emocjonująca okazała się końcowa część konferencji. Młodzi dziennikarze – korzystając 
z bezprzewodowej sieci Wi-Fi  w swoich telefonach – szybko sprawdzili, że pan dyrektor ma swoje konto... 
na Facebooku. I zaraz pojawiły się pytania z tym związane.  
- Dlaczego jestem na Facebooku? Trochę, bo to taka moda. Poza tym powiedziano kiedyś, że jak nas nie ma na 
tym portalu, to nie istniejemy.  Mam więc konto, żeby ... nie zniknąć – odpowiedział z lekkim przymrużeniem 
oka. 
Jako że dociekliwość młodego dziennikarza nie zna granic, wkrótce zauważono, że pan dyrektor w zakładce 
Polubienia na FB wstawił słowniki Jana Miodka. To także musiał skomentować.  
 
                                                                                                                                                                          (Red.) 
  
  


