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CHARAKTERYSTYKA BIBLIOTEKI
Planeta 11 istnieje od 3 września 2004 roku.
Jesteśmy wyjątkową, nowoczesną, łamiącą wszelkie stereotypy biblioteką dla młodzieży. Celem 
Planety 11 jest stworzenie miejsca szeroko pojętej informacji, nauki i rozrywki. Oferujemy nie 
tylko dobrą literaturę. Oprócz moli książkowych swój kącik znajdą tu melomani, zapaleni gracze, 
maniacy internetowi, kinomani. W naszej bibliotece można też posiedzieć przy kawie, poczytać 
gazetę lub porozmawiać, odrobić pracę domową, wybrać odpowiednią szkołę, napisać CV, 
poszukać pracy. Wszystko w przestronnym, nowoczesnym i futurystycznie zaaranżowanym lokalu. 
Chcemy, aby biblioteka stała się nie tylko miejscem wypożyczeń, ale również miejscem Waszych 
spotkań, alternatywą wobec zalegania przed TV i innych form jałowego spędzania czasu. Chcemy 
ciągle wzbogacać naszą ofertę, więc rzucajcie pomysłami, jesteśmy na nie otwarci.

TYDZIEŃ BIBLIOTEK W PLANECIE 11
W tym roku postanowiliśmy zorganizować imprezy mające przybliżyć czytelników do biblioteki, 
pokazanie im biblioteki z nieznanej strony. Dlatego zdecydowaliśmy się na niestandardowe 
wydarzenia. Oprócz zgłoszonego przeze mnie happeningu rekreacyjno-literackiego „Zaczytani-
zabiegani” zorganizowaliśmy m.in. Turbobibliotekarza, czyli zawody w bibliotecznych 
konkurencjach dla naszych czytelników (owijanie książek w folię, układanie alfabetyczne książek 
na regałach i znalezienie odpowiedniej pozycji w katalogu; wszystko na czas!).  Żeby odpowiednio 
przygotować się do tego i zadbać o promocję nakręciliśmy filmik z pracy bibliotekarzy od kuchni (z
przymrużeniem oka). Dodatkowo zorganizowaliśmy dla grupy młodzieży grę zagadka zaginionej 
bibliotekarki, gdzie według wskazówek ukrytych w różnych miejscach biblioteki uczestnicy szukali
jednej z naszych pracownic (była ukryta w przedsionku). Zabawa była przednia, śmiechu co 
niemiara! Jeszcze wykorzystaliśmy fakt, że posiadamy parasol licencyjny i zaprosiliśmy na pokazy 
filmowe trylogii „Hobbit”. Podsumowując, chcieliśmy pokazać bibliotekę jako miejsce 
niestandardowe oraz przełamać bariery między bibliotekarzem a czytelnikiem.

Link do promocyjnego filmiku https://www.youtube.com/watch?v=1tzxD4ndAxM 

OPIS WYDARZENIA ZGŁOSZONEGO DO KONKURSU
Happening rekreacyjno-literacki „Zaczytani-zabiegani”
10 maja 2015 (niedziela) godz. 10-13

Celem imprezy było pokazanie, że czytelnicy książek są także ludźmi aktywnymi fizycznie i te 
dwie czynności się nie wykluczają. Stąd pomysł na bieg z książką w ręce. Do współpracy 
zaprosiliśmy bibliotekę UWM oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, które wsparły nas 
organizacyjnie, ufundowały książki oraz dołączyły to wydarzenie do swoich programów z okazji 
Tygodnia Bibliotek.

W czasie biegu nie obowiązywał pomiar czasu, ani nie było prowadzonej klasyfikacji. Wymogiem 
było przyjście  z książką Celem zaś dobra zabawa i promocja czytelnictwa. Stąd nazwa happening.

https://www.youtube.com/watch?v=1tzxD4ndAxM


Udało się załatwić wielu sponsorów, oprócz książek z bibliotek, także z wydawnictwa Galaktyka. 
Poza tym pozyskaliśmy licznych partnerów z miasta, stąd lista nagród prezentowała się 
imponująco:  
- karnety na fitness w "Eranova" Miejscu Kreatywnej Aktywności
- karnety do "Aquasfery" Galerii Warmińskiej
- vouchery do Planetarium
- bilety do Kina Helios
- vouchery na dowolną kawę w Hangloose Caffe
- kupony na dowolną sałatkę w barze Burczy Brzuszek
- miesięczne abonamenty na multimedia w Planecie 11
Dodatkowo udało się załatwić poczęstunek z piekarni Cymes.

Wydarzenie staraliśmy się jak najbardziej nagłośnić, stąd pozyskanie patronów medialnych: Gazeta 
Wyborcza, radio ESKA, portal Olsztyn24.com, Telewizja Olsztyn. Dodatkowo utworzyliśmy 
wydarzenie na facebooku i promowaliśmy na naszej stronie internetowej. Nagraliśmy też filmiki 
promujące bieg.

Zainteresowanie imprezą przerosło nasze oczekiwania, spodziewaliśmy się maksymalnie 100 osób 
a ostatecznie wystartowało 120 książko-biegaczy. Każdy uczestnik dostawał numer startowy i 
gadżety,

Najpierw była rozgrzewka w naszym atrium polegająca na głośnym czytaniu – każdy uczestnik 
otwierał na dowolnej stronie książkę i wszyscy jednocześnie głośno czytali. Następnie była zumba 
pod przewodnictwem instruktora.

Po tym wstępie wszyscy przeszli nieopodal Planety 11 na trasę liczącą ok. 500 metrów, którą 
pracownicy biblioteki we współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji wyznaczyli pachołkami i 
taśmą. Hasło do startu również było nietypowe, gdyż brzmiało 3-2-1 i zamiast START, każdy 
uczestnik krzyczał nazwisko ulubionego autora. Każdy trasę przebiegł dowolnym tempem. Na 
początku i końcu stawki biegli pracownicy biblioteki, którzy zabezpieczali bieg. W imprezie 
wystartowało dużo rodzin, wielu czytelników biblioteki ale także kilkoro pracowników Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. Mieliśmy także gości z zagranicy (Rosja, Ukraina i Białoruś).

Na mecie każdy dostał pamiątkowy dyplom, po czym wszyscy wrócili do atrium, gdzie czekały 
dalsze atrakcje, m.in. kącik dla dzieci, losowanie nagród i pamiątkowe zdjęcie. Odbył się też 
konkurs w czytaniu na czas.

Podsumowując, impreza bardzo się udała. Zaskoczyła liczba chętnych do biegania z książką, była 
to wspaniała promocja czytelnictwa, ale też pokazania biblioteki jako miejsca gdzie może wydarzyć
się coś innego niż zwykle.

Dodatkowo oprócz lokalnych mediów, materiał z imprezy został zaprezentowany na antenie TVP w
„Teleexpressie”. Na dwóch blogach także ukazały się relacje, w tym jedna ciekawa o tyle, że 
przypadkowy fragment czytany na rozgrzewce dał uczestniczce do myślenia. Generalnie widać było
uśmiechnięte twarze i radość :)

Linki:
- wydarzenie na facebooku (zdjęcia, filmiki, relacje)
https://www.facebook.com/events/790959067666731/

- youtube – filmiki naszego autorstwa

https://www.facebook.com/events/790959067666731/


https://www.youtube.com/watch?v=khXSxW2pMVc (zapowiedź)
https://www.youtube.com/watch?v=u72kqVrvT1I (relacja)

http://www.olsztyn24.com/news/25592-pobiegli-z-ksiazkami-w-rekach.html 

http://olsztyn.tvp.pl/20002092/10515-godz-1830  (13:30 min)

http://teleexpress.tvp.pl/19729641/10052015-1700  TELEEXPRESS (9:15 min)

http://olsztyn.gazeta.pl/olsztyn/1,35186,17866363,_Zaczytani_zabiegani___czyli_bieg_z____ksiaz
ka_w_reku.html

http://julkaijejmiejscenaziemi.blogspot.com/2015/05/biegowy-weekend.html BLOG

http://www.olsztyn.com.pl/artykul,zabiegani-zaczytani-zdjecia,18624.html

http://m.olsztyn.gazeta.pl/olsztyn/1,106514,17903158,120_osob_pobieglo_z_ksiazkami_w_reku__
ZDJECIA_.html

http://monikagorska.com/blog/a-jaki-ty-bys-dal-temu-tytul/ BLOG

http://www.rollingspider.pl/index.php/2-uncategorised/35-zaczytani-zabiegani 

http://planeta11.pl/?pageid=23050
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