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Formy edukacji regionalnej 
w „Bibliotece pod Atlantami” w Wałbrzychu

Abstrakt: W artykule zaprezentowano różne formy edukacji regionalnej wykorzy
stywane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną „Bibliotekę pod Atlantami” 
w Wałbrzychu. Krótko opisano inicjatywy Pracowni Regionalnej Biblioteki, najważ
niejsze zajęcia edukacyjne i imprezy, w tym różnego rodzaju spotkania (jednorazowe, 
cykliczne), projekty, konkursy. Omówiono współpracę Biblioteki z instytucjami dzia
łającymi głównie na terenie regionu oraz zwrócono uwagę na rolę, jaką odgrywają 
poszczególne formy edukacji regionalnej wśród lokalnej społeczności.

Słowa kluczowe: Biblioteka publiczna. Edukacja regionalna. Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu. Regionalizm. Spot
kania regionalne. Wałbrzych wielokulturowy. Współpraca instytucji w regionie

Pojęcie edukacji regionalnej

Termin „edukacja regionalna” nie jest jednoznaczny ani prosty do 
zdefiniowania. Pojawia się głównie w kontekście edukacji instytucjonal
nej, przez co jego pole znaczeniowe jest zawężane. Według Encyklopedii 
pedagogicznej XXI wieku (2003, s. 968) edukacją regionalną określa 
się „koncepcję pedagogiczną z zakresu teorii wychowania, pedagogiki 
społecznej i antropologii kulturowej” lub „ścieżkę międzyprzedmioto
wą (edukacyjną) w programach nauczania w szkołach podstawowych, 
gimnazjach i liceach, technikach”. Z pewnością w przypadku instytucji, 
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jaką jest biblioteka publiczna, o edukacji regionalnej możemy mówić 
w pierwszym znaczeniu. Dzięki temu tworzy się szerokie pole działania 
wśród różnorodnych grup wiekowych i społecznych.

Dolny Śląsk to obszar, na którym po 1945 r. do zastanych wartości 
i tradycji zostały dodane nowe, przywiezione przez repatriantów ze 
wschodniej i zachodniej Europy, emigrantów z Grecji, a także Polaków, 
którzy przybyli tu z nadziejami na lepsze jutro. Z tego powodu zakres 
tematyczny naszej edukacji regionalnej nie może ograniczać się tylko 
do Dolnego Śląska, ale musi obejmować szerszy kontekst.

Anatol Jan Omelaniuk, były Prezes Dolnośląskiego Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego, wieloletni przewodniczący Rady Krajowej Re
gionalnych Towarzystw Kultury, pisał tak:

Przez gruntowne poznanie Ziemi Dolnośląskiej starajmy się pie
lęgnować i z troską zachowywać wartości i tradycje nowych 
mniejszych i większych ojczyzn regionalnych. Aktualnym zada
niem jest pielęgnowanie tradycji lokalnych i regionalnych war
tości kulturowych, by były trwałym źródłem zachowania dzieła 
ojczystego i służyły naszej dolnośląskiej i polskiej tożsamości 
(Kwiatkowski, 2000, s. 5).

Właśnie to staramy się czynić w „Bibliotece pod Atlantami”.

Pracownia Regionalna „Biblioteki pod Atlantami”

Pracownia Regionalna, stanowiąca nowy, odrębny dział Bibliote
ki, została oficjalnie otwarta 15 marca 1994 r. w celu gromadzenia 
różnego rodzaju zbiorów związanych z ziemią wałbrzyską (miastem, 
powiatem, byłym województwem), a także udostępniania ich i upo
wszechniania wiedzy o regionie. Tematyka zbiorów pracowni jest 
bardzo szeroka. Obejmuje m.in. historię od czasów neolitycznych do 
współczesności, architekturę i zabytki, sztukę ludową, rozwój turysty
ki i sportu, szkolnictwo, mniejszości narodowe, kulturowe i religijne. 
Ze względu na wielowiekowe tradycje regionu istotnym zagadnieniem 
jest górnictwo.

Zbiory te wykorzystują bibliotekarze w prowadzonej działalności 
edukacyjnej skierowanej nie tylko do dzieci i młodzieży szkolnej, ale 
także do dorosłych.

W pracowni gromadzone są głównie książki, czasopisma lokal
ne, wycinki prasowe, mapy, widokówki, fotografie, filmy (na taśmach 
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VHS i płytach DVD). Bogaty zbiór tworzą książki niemieckojęzyczne 
(przedwojenne i współczesne) oraz wydawnictwa w języku francuskim 
i czeskim. Ciekawy materiał stanowią dokumenty życia społecznego, 
czyli m.in. plakaty, afisze, katalogi, programy, materiały promocyjne. 
Ponadto ekslibrisy, medale, patery, talerze ozdobne, przypinki, plakietki, 
badziki, buttony, proporczyki i etykiety zapałczane.

Zajęcia edukacyjne

Zajęcia z edukacji regionalnej w „Bibliotece pod Atlantami” prze
znaczone są głównie do dzieci i młodzieży ze szkół każdego szczebla. 
Odbywają się nie tylko w książnicy i w szkołach, ale także w plenerze. 
Głównie są to prelekcje multimedialne, warsztaty i spacery.

Tematyka zajęć jest dość szeroka, dotyczy m.in.: księżnej Daisy – jej 
biografii i rodziny oraz działalności społecznej; Szlaku Starego Grodu 
i historii powstania Wałbrzycha; herbu Wałbrzycha; historii linii kole
jowych, Śląskiej Kolei Górskiej i Kolei Świebodzkiej, a także dworców 
Wałbrzycha; pałaców oraz zamków Wałbrzycha i okolic; Mauzoleum 
jako przykładu tzw. trudnego dziedzictwa.

Pracownicy Biblioteki nawiązali stałą współpracę z wałbrzyskimi 
szkołami, m.in. z Rzemieślniczą Zasadniczą Szkołą Zawodową im. Sta
nisława Palucha Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości 
w Wałbrzychu. Szkoła ta ma charakter zawodowy, a jej uczniowie 
nastawieni są przede wszystkim na jak najszybsze podjęcie pracy zawo
dowej. Rola edukacji regionalnej sprowadza się więc w tym przypadku 
do rozszerzania ich horyzontów, tak by zainteresowali się miejscem, 
w którym żyją.

Zajęcia edukacji regionalnej prowadzone są także dla pacjentów 
Oddziału Dziennego Psychiatrycznego i Oddziału Psychiatrycznego 
Zamkniętego Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskie
go w Wałbrzychu. Spotkania te pełnią głównie funkcję terapeutyczną 
i socjalizacyjną.

Szczególnym miejscem w „Bibliotece pod Atlantami” jest Pokój 
Pamięci Poety Mariana Jachimowicza. W ramach zajęć dotyczących 
wałbrzyskiego literata, oprócz prezentacji życiorysu i warsztatów lite
rackich, przewidziano zwiedzanie pokoju, w którym znajdują się m.in. 
prywatne zdjęcia M. Jachimowicza z rodziną, grafiki i fotografie arty
styczne jego autorstwa, publikacje ukazujące bogaty dorobek literacki 
(fot. 1). Ponadto eksponowane są różnego rodzaju dokumenty, rękopi
sy i maszynopisy poety, korespondencja (np. z Brunonem Schulzem, 
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Markiem Zwillichem i Anną Płockier) oraz prywatne rzeczy: kapelusz, 
laska, okulary, pieczątki, ołówki itd. (fot. 2 i 3). Dla osób niewidomych 
na miejscu dostępna jest audiodeskrypcja (fot. 4).

Fot. 1. Pokój Pamięci Poety Mariana Jachimowicza – publikacje, grafiki, fotografie, 
dokumenty
Źródło: Archiwum PiMBP „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu.

Fot. 2. Pokój Pamięci Poety Mariana Jachimowicza – dokumenty, rękopisy, maszy
nopisy, prywatne rzeczy, fotografie
Źródło: Archiwum PiMBP „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu.
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Fot. 3. Pokój Pamięci Poety Mariana Jachimowicza – publikacje, prywatne rzeczy, 
fotografie
Źródło: Archiwum PiMBP „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu.

Fot. 4. Pokój Pamięci Poety Mariana Jachimowicza – audiodeskrypcja
Źródło: Archiwum PiMBP „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu.
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„Wałbrzych wielokulturowy 2009–2013”

Ciekawą propozycją zarówno dla uczniów wałbrzyskich szkół, jak 
i dla dorosłych, był autorski program „Wałbrzych wielokulturowy 
2009–2013”. Stanowił on kontynuację jednego z segmentów większego 
projektu „Jest takie miasto…”, współfinansowanego przez Urząd Mar
szałkowski Województwa Dolnośląskiego. W ramach tego programu 
w pierwszym półroczu 2009 r. odbyły się cztery spotkania młodzieży 
gimnazjalnej z przedstawicielami Kościoła ewangelicko-augsburskiego 
i Cerkwi prawosławnej oraz Romów i Kresowiaków. Dodatkowo od 
października rozszerzono formułę programu, dzięki czemu powstał 
nowy projekt.

Środki finansowe na realizację programu „Wałbrzych wielokulturo
wy” pozyskano m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe
go oraz z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.

W 2010 r. zorganizowano Dni Niemieckie, Dni Kultury Szwedz
kiej, Dni Kultury Żydowskiej, Dni Kultury Rosyjskiej, Dzień Kultury 
Indiańskiej, Dni Kultury Azjatyckiej, Dzień Kultury Łemkowskiej 
i Dni Kultury Afrykańskiej. Ogółem w wymienionych imprezach 
wzięło udział 1113 osób, w tym 256 uczniów uczestniczących w war
sztatach.

W kolejnych latach ze względów finansowych podobnych dni te
matycznych zorganizowano znacznie mniej (jedna duża impreza na 
kwartał). I tak w 2012 r. odbyły się Dni Kultury Szwedzkiej, Dni 
Kultury Bułgarskiej, Dni Kultury Włoskiej i Dzień Kultury Żydowskiej 
(w ramach ogólnopolskich obchodów rocznicy „nocy kryształowej”). 
Wskutek wspomnianych zmian liczba uczestników projektu w 2012 r. 
wyniosła jedynie 226 osób.

Największym atutem programu były spotkania z przedstawicie lami 
mniejszości narodowych, stanowiące dla młodzieży okazję do bezpo
średniego kontaktu z określoną kulturą. Cieszyły się one ogromnym 
zainteresowaniem. W ramach programu przygotowano również:
 – spotkania autorskie i promocje książek;
 – wykłady i prelekcje;
 – zajęcia edukacyjne oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży;
 – seanse filmowe;
 – wystawy i ekspozycje.

Stroną graficzną tego projektu, podobnie jak w przypadku innych 
działań regionalnych, zajmowała się Małgorzata Laszczak – plastyk bi
blioteczny. Materiały promujące poszczególne imprezy (plakaty, ulotki) 
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wyróżniała jednolita szata graficzna (fot 5). Pozwalało to na szybką 
identyfikację wizualną projektu.

Fot. 5. Przykładowe plakaty imprez w ramach programu „Wałbrzych wielokul-
turowy”ooooo
Źródło: Archiwum PiMBP „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu.

Podczas realizacji tego przedsięwzięcia nawiązano współpracę 
z wieloma organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami, w tym 
m.in. z: Muzeum Gross-Rosen; Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym 
Żydów w Polsce, oddział w Wałbrzychu; Niemieckim Towarzystwem 
Społeczno-Kulturalnym; Stowarzyszeniem Polska – Izrael; Stowarzy
szeniem Wałbrzyskich Romów; Stowarzyszeniem Asystentów Edukacji 
Romskiej; Stowarzyszeniem Francuzów i Repatriantów z Francji na 
Dolnym Śląsku; Stowarzyszeniem Dom Bretanii.

Pomimo zakończenia projektu kontynuowana jest współpraca z To
warzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce (TSKŻ), od
dział w Wałbrzychu. Polega ona m.in. na przygotowywaniu obchodów 
rocznicy powstania w Getcie Warszawskim. Pracownicy Biblioteki ra
zem z uczniami Publicznego Gimnazjum nr 6 im. Janusza Korczaka 
w Wałbrzychu od kilku lat angażują się w organizację akcji „Żonkile”. 
Młodzież przygotowuje dodatkowo programy słowno-muzyczne, a wał
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brzyski odział TSKŻ zapewnia catering z kuchnią żydowską. Wszystkie 
wydarzenia odbywają się w „Bibliotece pod Atlantami”, która zajmuje 
się koordynacją działań.

Spotkania regionalne

Inną propozycją propagowania wiedzy o regionie i osobach z nim 
związanych są cykliczne imprezy pod nazwą „Spotkania z regionem” 
oraz „Poetycki region”.

Tematyka „Spotkań z regionem” dotyczy m.in. historii Wałbrzycha 
i okolic, ważnych wydarzeń historycznych, geografii i przyrody regionu, 
sylwetek i dokonań znanych osób, zabytków architektury i przemy
słu (fot. 6). W ich organizacji uczestniczą również członkowie Koła 
Przewodników Sudeckich i Terenowych przy PTTK Oddział Ziemi 
Wałbrzyskiej.

Z reguły są to prelekcje, często połączone z prezentacją multi
medialną, a także spotkania autorskie promujące książki o tematyce 
regionalnej. W ramach imprezy prezentuje się także filmy.

Fot 6. Ulotki wybranych imprez w ramach „Spotkań z regionem”
Źródło: Archiwum PiMBP „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu.
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Ideą imprez odbywających się w ramach „Poetyckiego regionu” jest 
promocja lokalnych twórców – zarówno tych z dorobkiem literackim, 
jak i debiutantów (fot. 7). Podczas wieczorów poetyckich twórcy recy
tują swe utwory, a towarzyszy temu oprawa muzyczna. Spotkania te 
czasami przybierają formę minispektakli realizowanych przez zespoły 
szkolne lub dorosłych działających przy Teatrze Dramatycznym im. 
Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu. Stanowią także niepowtarzalną 
okazję do integracji środowiska literackiego Wałbrzycha (fot. 8).

Fot. 7. Ulotki wybranych imprez w ramach „Poetyckiego regionu”
Źródło: Archiwum PiMBP „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu.
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Fot. 8. Zdjęcia z wybranych imprez w ramach „Poetyckiego regionu”
Źródło: Archiwum PiMBP „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu.

Konkursy

Wśród różnorodnych form edukacji regionalnej w „Bibliotece pod 
Atlantami” warto też wymienić konkursy literackie i plastyczne orga
nizowane przez Pracownię Regionalną.

Ich rolą jest przede wszystkim utrwalanie pamięci o latach powojen
nych, a także stwarzanie możliwości poznania historii swojej rodziny, 
zwłaszcza młodszym pokoleniom. Dotychczas zorganizowano m.in.:
 – „Konkurs na pamiętniki i wspomnienia mieszkańców regionu wał

brzyskiego” (2001/2002);
 – „Moja rodzina pochodzi z…” (2009);
 – „Życie barwniejsze niż powieść. Historia mojej rodziny” (2015).

Ostatni z wymienionych konkursów1, adresowany do uczniów wał
brzyskich gimnazjów, miał nietypową formę warsztatów, podczas któ
rych mogli oni nabyć umiejętności potrzebne do spisania historii swojej 
rodziny. Mogli też spróbować swoich sił w dziennikarstwie, odkryć 
talenty literackie. Efektem ich pracy jest publikacja Życie barwniejsze 

 1 Współfinansowany ze środków Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.
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niż powieść. Historia mojej rodziny (Daraż, Jeżewska, Jędrych, Sabik, 
Janiszewska, 2015). Na stronie internetowej Biblioteki udostępnione 
zostały poszczególne teksty w formacie PDF (Daraż, 2015; Jeżewska, 
2015; Jędrych, 2015; Sabik, 2015).

W Bibliotece często ogłaszane są konkursy plastyczne (przynaj
mniej jeden rocznie) dla różnych grup wiekowych, popularyzujące 
dziedzictwo kulturowe Ziemi Wałbrzyskiej. Warto tu wspomnieć np. 
o konkursie „Ślady historii w moim mieście” (2013) zorganizowanym 
w celu zachęcenia dzieci i młodzieży do poznawania podczas wakacji 
ciekawej historii miasta. Oprócz rysunków uczestnicy mieli zamieścić 
krótki opis namalowanego przez siebie obiektu. Laureaci otrzyma
li nagrody sponsorowane przez Bank Zachodni WBK S.A. Oddział 
w Wałbrzychu (fot. 9).

Fot. 9. Wybrane prace i wręczenie nagród w konkursie „Ślady historii w moim 
mieście”
Źródło: Archiwum PiMBP „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu.
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Zakończenie

W artykule opisano najciekawsze przedsięwzięcia Pracowni Regio
nalnej „Biblioteki pod Atlantami”, podejmowane w dziedzinie edukacji. 
Wiedza na temat regionalnych wartości, kultury i tradycji jest przekazy
wana głównie dzieciom i młodzieży, gdyż to właśnie te grupy potrzebują 
wsparcia w kształtowaniu własnej tożsamości. Cieszące się nieustannym 
zainteresowaniem warsztaty i prelekcje nadal będą się odbywać. Pra
cownicy Biblioteki chcą także szukać nowych form działań, jak np. 
powstający właśnie quest, dzięki któremu uczniowie poznają omawianą 
instytucję oraz zdobędą cenne informacje o Marianie Jachimowiczu.

Ważną grupą uczestników zajęć edukacji regionalnej organizowa
nych przez Bibliotekę są pensjonariusze Dziennego Oddziału Psychia
trycznego. Zajęcia te, prowadzone w formie prezentacji multimedial
nych, mają walor nie tylko poznawczy, ale także terapeutyczny.

Zebrane przykłady pokazują, jak ważna dla całej społeczności lokal
nej jest działalność tego typu. „Biblioteka pod Atlantami” z pewnością 
będzie rozwijać podjęte inicjatywy oraz szukać nowych pomysłów na 
promocję Dolnego Śląska wśród mieszkańców regionu.
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The forms of regional education 
in the “Biblioteka pod Atlantami” in Wałbrzych

Abstract: The article presents various form of regional education used by the “Bib
lioteka pod Atlantami” Powiat and Municipal Public Library in Wałbrzych. There is 
a brief description of the Regional Workroom of the Library and the most important 
educational activities and events which are organised by it, including various meet
ings (non-regular and regular events), projects, and competitions. One also empha
sised the collaboration of the Library with various institutions which operate mainly 
in the region, and the role which is performed by the particular forms of regional 
education for the local community.
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