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Marta Kazimierczyk dla POLITYKA.PL 4 grudnia 2010

Nowoczesna promocja ksi!"ek

W poszukiwaniu straconego czytelnika
Ksi!"ki na przystankach autobusowych, wiersze spadaj!ce z nieba czy ogl!dane na chodniku. Promocja czytelnictwa w Polsce

nabiera rozp#du. Przedstawiamy najbardziej niekonwencjonalne akcje na wskrzeszenie lektury.

Pi!" lat temu na kilku stacjach metra w Madrycie pojawi#y si! niezwyk#e kioski. Jaskrawo pod$wietlone o faluj%cym kszta#cie, przypomina#y obiekty
kosmiczne. W $rodku, zamiast gazet i s#odyczy, ksi%&ki. To nie kolejna instalacja z centrum sztuki wspó#czesnej, a Bibliometro,  nietypowa inicjatywa
w#adz miasta maj%ca na celu promocj! czytelnictwa w$ród mieszka'ców Madrytu. Idea jest prosta: pomieszczenia w metrze dzia#aj% na podobnych
zasadach jak zwyk#e biblioteki publiczne. Wypo&yczanie ksi%&ek jest bezp#atne, a przy zapisie wystarczy pokaza" dowód.

Z mini bibliotek korzysta ponad 75 tysi!cy podró&nych, a liczba ta stale ro$nie (w 2010 roku ju& o 15% wi!cej ni& w poprzednim). Do dyspozycji jest
500 tytu#ów ze kanonu literatury $wiatowej (w$ród nich znalaz#y si! cztery ksi%&ki polskich autorów, m. in. bardzo popularnego w Hiszpanii Ryszarda
Kapu$ci'skiego, czy „R!kopis znaleziony w Saragossie” Jana Potockiego). Sam pomys# narodzi# si! w Chile, gdzie Bibliometro funkcjonuje z
powodzeniem od 1996 roku.  - To odwrócenie tradycyjnej koncepcji wypo!yczalni ksi"!ek. Miejsce instytucji-gmachu zajmuje rodzaj punktu
us#ugowego, który jest szybki i wygodny - przekonuje dyrektorka metra w Santiago de Chile. Kluczem do sukcesu Bibliometra jest prostota i
przyst!pno$": bez zb!dnych formalno$ci pasa&erowie dostaj% do r!ki ksi%&k! w miejscu, które codziennie odwiedzaj% i w okoliczno$ciach
sprzyjaj%cych lekturze (nu&%ca podró& do pracy). - Wracam z pracy, wokó# t#um zestresowanych ludzi w z#ym humorze, a ja zamiast wypi$ na
szybko kaw%, wypo!yczam ksi"!k%, i mog% zanurzy$ si% w inny &wiat - mówi pisarka Isabel Allende, która jest wielk% zwolenniczk% ekspresowych
bibliotek.

Nie tylko dla poczytalnych

W Polsce pró&no szuka" podobnych rozwi%za' cho" nie brakuje jednorazowych przedsi!wzi!", którym przy$wieca - przynajmniej cz!$ciowo - ta sama
recepta: zdj%" ksi%&ki z zakurzonych pó#ek i w#%czy" je w przestrze' publiczn%, w sfer! codzienno$ci. Regu#% t% kierowa#a si! Miejska Biblioteka
Publiczna we Wroc#awiu, organizuj%c w 2009 roku i przy wspó#pracy z PKP, akcj! „Poczytalnia”. Na hali dworca kolejowego ustawiono dekoracj!
przedstawiaj%c% wielk% otwart% ksi%&k!, posklejan% z fragmentów ró&nych tytu#ów w powi!kszonej skali. W oryginalnej poczekalni znalaz#y si!
ksi%&ki dla dzieci i doros#ych, serwowano $wie&% pras!, przygotowano warsztaty plastyczne, g#o$ne czytanie oraz spektakl dla najm#odszych. Inne
akcje bywaj% jeszcze bardziej zaskakuj%ce.

18 wrze$nia tego roku na molo w Sopocie zgromadzenie kilkudziesi!ciu osób trzyma w r!kach ksi%&ki oraz kubki, które s#u&% jako znak
rozpoznawczy. Jedna osoba daje sygna# inauguruj%cy i wszyscy zebrani zajmuj% si! przez pó# godziny cich% lektur%, w dowolnej pozycji: le&%c,
stoj%c, lub zwisaj%c g#ow% w dó#. To flashmob, popularny rodzaj happeningu podczas którego nieformalna grupa ludzi wykonuje w miejscu
publicznym jak%$ niecodzienn% czynno$". Sopockiego flashmoba o nazwie Zjednoczenie Czytelnicze zorganizowa#a trójmiejska Spó#dzielnia Literacka
w ramach festiwalu promuj%cego czytelnictwo pod has#em „Molo ksi%&kowe”. W planach kolejne zloty, a ka&dy po$wi!cony b!dzie innej tematyce,
ostatnio np. prozie ameryka'skiej.

 

 

Poezja spada z nieba

Jedn% z najaktywniej promowanych ga#!zi literatury jest ta najbardziej niszowa, czyli poezja. Wyzwanie tym trudniejsze, &e o ile powie$ci w Polsce
wzgl!dnie si! sprzedaj%, o tyle tomików poetyckich prawie nikt nie kupuje, a jeszcze mniej czyta. By w $wiadomo$ci przeci!tnego Polaka wiersz nie
budzi# niech!ci, nale&y poezj! sprowadzi" na ziemi!. Niech spadnie nam na g#ow! lub pojawi si! na chodniku. I &adna to metafora. „Deszcz wierszy”
to projekt artystyczny chilijskiej fundacji CasaGrande, która ulotki z wierszami polskich i chilijskich poetów zrzuca helikopterem na miasta, które by#y
w przesz#o$ci bombardowane. Nietypowa akcja mia#a miejsce w sierpniu zesz#ego roku w Warszawie. 

Tak jak podczas prawdziwych nalotów, miasto zaatakowano pó(nym wieczorem i bez ostrze&enia. Performance, który ma na celu upami!tni" i nada"
nowy sens tragicznym wydarzeniom, odby# si! ju& wcze$niej w La Modena w Chile, baskijskiej Guernice oraz zniszczonym na pocz%tku lat 90.
Dubrowniku. W tym roku natomiast „deszcz wierszy” spad# na Berlin. Akcja w $wietny sposób wplata promocj! poezji w kontekst globalnej pami!ci o
historii, a jej wyd(wi!k jest tym wi!kszy, i& wiersze s% wspó#czesne, napisane przez m#odych poetów, w dwóch wersjach j!zykowych.

- Wspó#czesny cz#owiek nie lubi wysi#ku, szczególnie duchowego - twierdzi Micha# Zab#ocki, poeta i autor piosenek. Dlatego wychodzi ze swoimi
wierszami na ulic!. Wy$wietla je na murach i maluje na chodnikach. Jego multimedialny projekt Multipoezja dzia#a od 10 lat, od niedawna równie&
jako platforma poetycka na ca#% Europ! (Emulitpoetry.eu). W tym roku w 15 miastach Polski harcerze i m#odzie& skupiona wokó# domów kultury
malowali na chodnikach has#o akcji: „Nie lekcewa& swego ducha/ Cia#o gada lecz nie s#ucha”. Od 2002 roku w Krakowie, na fasadzie kamienicy przy
ulicy Brackiej 19, pojawiaj% si! te& wiersze na murze, wy$wietlane po zmroku.
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Codziennie mo&na przeczyta" jeden nowy utwór. Wiersz z 19 wrze$nia: „W dzisiejszych czasach cz#owiek musi umie" Wszystko by zrobi" Cokolwiek”.
'Wszystko' sta#o si! w dzisiejszych czasach synonimem internetu. Multipoezja dzia#a wi!c pr!&nie w $rodowisku internetowym, pod postaci% wierszy
pisanych online metod% patchworkow%: na czacie internauci tworz% wspólnie wers po wersie wed#ug ustalonego tematu, pod czujnym okiem
moderatora, czyli samego Zab#ockiego. Powsta#e w ten sposób wiersze cz!sto wygrywaj% konkursy literackie, a nawet staj% si! podstaw%
popularnych piosenek, jak w przypadku „Maszynki do $piewania” Czes#awa Mozila.

Ksi!"ki w krwiobiegu miasta

„Uwolni! dzi$ Doris Lessing w toalecie m!skiej w Blue City”, brzmi og#oszenie na portalu bookcrossing.pl. To polska ods#ona znanej ogólno$wiatowej
formy popularyzowania czytelnictwa, a polegaj%ca na zostawianiu przeczytanych ksi%&ek w miejscach publicznych (takich jak przystanki, sklepy czy
kawiarnie). Jak twierdz% twórcy serwisu, bookcrossing u#atwia dost!p do ksi%&ek tym, których nie sta" na ich kupno, a „uwalniane” ksi%&ki o&ywaj%
bo s% ponownie czytane. Krytyków jednak nie brakuje. W Stanach Zjednoczonych, które s% ojczyzn% bookcrossingu i gdzie do tej pory prawie 900
tys. u&ytkowników serwisu uwolni#o ponad 6 mln ksi%&ek, mówi si! g#ównie o ryzyku spadku sprzeda&y ksi%&ek, a tym samym o zmniejszeniu
wp#ywów dla autorów.

W felietonie dla Polityki z 2003 roku Jerzy Pilch komentuj%c ówczesn% akcj! „Podaj ksi%&k!” Gazety Wyborczej, oceni# dosadnie: „Te ksi%&ki b!d%
(ród#em dodatkowego papieru toaletowego”. Serwis „Podaj ksi%&k!” ju& nie istnieje, pozosta# bookcrossing.pl, który liczy 18 tys. u&ytkowników i 113
tys. uwolnionych ksi%&ek. Wielu zwolenników inicjatywy przyznaje jednak, &e czasem idea, która jej przy$wieca, czyli puszczanie ksi%&ek w
nieko'cz%cy si! obieg, zawodzi. Niektórzy zatrzymuj% zdobyte egzemplarze i ponownie „wi!&%” je na pó#kach.

W obliczu dyskusji nad wprowadzeniem podatku VAT na ksi%&ki, powróci pytanie o to, jak promowa" czytelnictwo w Polsce. Cena ksi%&ek sprawia, &e
staj% si! one towarem prawie luksusowym, a paradoksalnie coraz lepiej wyposa&one biblioteki nie potrafi% przyci%gn%" potencjalnych czytelników.
Sukces madryckiego Bibliometra dowodzi, &e w dzisiejszych czasach trzeba dzia#a" niekonwencjonalnie, a nawet poda" ksi%&k! na tacy. Tak aby
ksi%&ka przysz#a do czytelnika, skoro ten nie chce (lub nie ma czasu) przyj$" do niej.
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