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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

UWALNIAMY KSIĄŻKI!

„Bookcrossing to idea nieodpłatnego przekazywania książek poprzez
pozostawianie ich w miejscach publicznych, jak również w miejscach celowo
utworzonych, tzw. półkach bookcrossingowych - stoliki, regały, gabloty;
(w Ostrzeszowie od niedawna okna dialogowe; przyp. red.) po to, by ktoś mógł
je przeczytać i przekazać dalej. To niekonwencjonalna forma popularyzowania książki i czytelnictwa, ruchoma, wirtualna biblioteka - bez własnej siedziby,
regałów, kart bibliotecznych. Bookcrosserzy, czyli ludzie uprawiający book-

crossing, tłumaczą swoją ideę tym, że
książki nie lubią być więzione w domu na
półkach, wolą krążyć z rąk do rąk i być
czytane”. (Za Wikipedią)
„Czas Ostrzeszowski” już kilka lat
temu organizował akcje: „Książki do
wzięcia”, wykładając je w altance na
podwórzu redakcji; książki pozyskiwaliśmy ze zbiorów własnych, jak i od
czytelników. Akcja cieszyła się bardzo
dużym zainteresowaniem - wiele osób
przeglądało i wybierało pozycje dla
siebie.
Ogólnopolskie Święto Wolnej Książki
w tym roku przypada 20 czerwca.

Aby zachęcić Państwa do udziału
w tym święcie, już w sobotę - 13
czerwca - razem z naszą maskotką,
Czasławem, rozdawaliśmy książki na
ostrzeszowskim targowisku.
Mamy nadzieję, że 20 czerwca zainteresowanie uwalnianiem książek będzie
o wiele większe niż w „normalne” dni.
Zapraszamy do pozostawiania książek w „oknach dialogowych”, a także
do znalezienia w „oknach” tego, co nas
interesuje.
redakcja
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Rozmawiamy o książkach (20 czerwca - Święto Wolnych Książek)
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Muszę z przykrością przyznać się
do tego, że ostatnio, ze względu na
obowiązki domowe, czytam bardzo
mało książek. Kiedyś poświęcałam
czytaniu więcej czasu. Teraz człowiek jest bardziej „zalatany”.
Zazwyczaj sięgam po książki polecone mi przez inne osoby albo gdy
zaintryguje mnie tytuł i opis umieszczony na okładce. Sama mogłabym polecić powieści Nory Roberts.
Są to książki stanowiące połączenie romansu, powieści przygodowej,
sensacyjnej i obyczajowej. Tego typu
tematykę lubię najbardziej, za to nie
odpowiadają mi kryminały. W Ostrzeszowie bywam dość rzadko (mieszkam w Mącznikach), nie wiedziałam,
że powstały tu „okna dialogowe”.
Myślę, że to bardzo fajna rzecz. Nie
wykluczam, że kiedyś może sama
z nich skorzystam.

Czytam dużo książek - bardzo lubię
Paulo Coelho, uwielbiam wszystkie
jego książki, gdyby tak wymieniać, to
jest to np. „Brida” albo „Być jak płynąca rzeka” - którą właśnie pożyczyłam siostrze.
Poza tym lubię książki o lekkiej
tematyce. Uważam, że tzw. „okna
dialogowe”, które powstały w Ostrzeszowie, to jest bardzo dobry pomysł.
Z pewnością „ukulturalni” to trochę społeczeństwo i zachęci młodzież do czytania. To bardzo ciekawe
- coś zostawię, może coś ciekawego
wezmę.
Sama zostawiłam w takim oknie
jedną książkę, co prawda lekturę, ale
była już mi w domu zbędna. Może
jakiemuś uczniowi przyda się ta
książka. Do tych okien jest bardzo
łatwy dostęp - nawet siedząc sobie
na lodach, mogę wyciągnąć książkę,
przejrzeć, przeczytać, w domu ją
dokończyć i odnieść, aby wymienić
na coś innego.

Właśnie skończyłem czytać dwie
ostatnie części „Gry o tron”. Nieco
wcześniej przeczytałem całą sagę
„Wiedźmina”. Książki o tematyce fantasy i science fiction lubię najbardziej.
W tym roku nie przeczytałem ich zbyt
wiele, ponieważ w międzyczasie się
uczyłem. W ubiegłym roku latem,
skończyłem czytać „Zwiadowców”
- zaczynałem, będąc jeszcze w gimnazjum. Seria „Zwiadowców” to jest
jedna z najlepszych serii, jaką czytałem, i śmiało mogę ją polecić.
„Okna dialogowe” to mogłaby
być nawet dobra idea, ale ostatnio zauważyłem, że zaczynają z nich
znikać książki, a nie pojawiają się
nowe. A miało to działać tak, że jak
się bierze jedną książkę, to się oddaje
drugą, własną. Na razie nie korzystałem z okien - chciałem, ale, póki co,
nie znalazłem w nich interesujących
mnie tytułów. Czekam, aż się pojawią. W Ostrzeszowie widziałem jak
dotąd cztery takie okna. Ludzie czytają coraz mniej książek - być może
są aż tak zabiegani, że nie mają czasu.
Albo po prostu nie lubią tego... Każdy
ma swój powód.

Uwielbiam książki - nie ma chyba lepszej rozrywki, bo można wtedy uciec
z tego świata, zniknąć gdzieś na chwilę
i zapomnieć o problemach, a to jest najlepszy sposób, by odpocząć od własnego
życia. Są ludzie, którzy lubią czytać kryminały, a są i tacy, którzy sięgają po obyczajówki, bo wolą się przyjrzeć życiu innych
ludzi. Ja uwielbiam fantasy, bo to jest najlepszy sposób, żeby „zniknąć”. Przeczytałam mnóstwo książek, nie potrafię powiedzieć, która jest ulubiona. Wszystko zależy
od tego, w jakim jestem nastroju, na co
mam akurat ochotę. Bardzo lubię Tolkiena.
Na lato powinno być to coś lekkiego.
Kobiety bardzo lubią czytać „Alibi na
szczęście” Anny Ficner-Ogonowskiej. Ja
uwielbiam książki L.M. Montgomery „Ania
z Zielonego Wzgórza”.
„Okna dialogowe" to dobra idea. To
dobry sposób, żeby, będąc na mieście,
spojrzeć, czy jest w oknie coś, co mnie
interesuje - zabrać, przeczytać i oddać.
A może wydać własne książki, których
nigdy nie czytaliśmy. To jest sposób na
wymianę, na relacje czytelników między sobą, a także na relacje czytelników
z książką, bo z książką też się rozmawia.
Skorzystałam już z takiego okna - zaniosłam trochę kryminałów, może znajdą
nowy dom, a sama wzięłam kilka innych
książek, które przyciągnęły moją uwagę.

Rozm. A. Ławicka
Fot. S. Szmatuła

Przyznaję, że obecnie czytam trzy
książki naraz i od miesiąca żadnej nie
mogę skończyć - to życiorys jednego
z królów francuskich, druga książka
opowiada o biciu rekordów w lataniu, ponieważ interesuje się wszelkiego rodzaju formą latania, a trzecia - to planowanie ogrodów i przycinanie drzewek. Nie jestem zagorzałym bibliofilem, mam też inne pasje.
Ale tak się stało, że od kilkunastu lat
czytam głównie instrukcje o sprzęcie
latającym, o sprawach technicznych,
a beletrystyki coraz mniej. Nie mam
czasu. Jest tyle różnych przedsięwzięć
domowych i w pracy, że nawet jak już
mam chwilę, żeby usiąść i poczytać,
to zasypiam. Lubiłem czytać Lema, na
początku mnie to męczyło, ale później,
gdy już trochę dorosłem, zacząłem się
wciągać. Wtedy nie było jeszcze ery
komputera.
Tematyczne okna książkowe to
rewelacyjna idea, tylko, niestety,
zauważam, że z niektórych okien więcej książek ubywa, niż przybywa. Kwestia czasu, kultury, ale bardzo dobra
rzecz. Mam w domu sporo książek i z
pewnością podrzucę do okien jakieś
swoje tytuły.

