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Izka, 
co ty robisz

w tym składzie
makulatury? 

– pytały 
koleżanki.

A ona
od dziecka

marzyła 
tylko o pracy 
w bibliotece.

Nadawała
swoim

ksiażkom
numery 

i cięła bloki
techniczne, 

by zrobić 
do nich karty.

64 WRÓŻKA

tanczaca
bibliotekarka
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po lekcjach i wychodziła dopiero wtedy,
kiedy bibliotekarki kończyły pracę.
W ostatnich latach podstawówki biblio-
teka szkolna przestała jej już wystarczać

chyba tylko ze współczesną radością
z najnowszego modelu laptopa. Albo ra-
czej samochodu – uśmiecha się na to
wspomnienie.

Wyrobiła nawet pieczątkę, ale nie
mogła mieć napisu „Biblioteka pry-
watna”, bo musiałaby przedstawić od-
powiedni dokument. Pieczątka głosiła
więc, że to „Księgozbiór GOK-TUS”.

– To pierwsze litery nazwisk, mojego
i koleżanki, która mi trochę pomagała 
– tłumaczy Iza. – Szybko jednak znu-
dziła się jej zabawa w bibliotekę.

Co innego Iza. Ona do tej pory różne
dokumenty i katalogi z tej biblioteki
przechowuje w pomalowanych i opisa-
nych pudełkach po butach. 

W szkolnej bibliotece dyżurowała na
każdej przerwie, a potem zostawała tam
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Taniec to druga pasja Izy.
Dzięki niej przełamała 
stereotyp, że bibliotekarka 
to pani w szarym swetrze,
koku i spódnicy 
za kolana.

iIza miała siedem lat, kiedy po raz pierw-
szy odwiedziła małą filię biblioteki 
publicznej w Będzinie, gdzie mieszka.
Po powrocie do domu, z wypiekami na
twarzy, wyjęła z półek wszystkie książki.

– W starym składziku pod schodami
w klatce domu, gdzie mieszkałam, była
graciarnia. Wyprzątnęłam ją (wciągnę-
łam do odkurzacza tony pajęczyn 
i pająki, których się niesamowicie brzy-
dziłam), pomalowałam ściany, przyciąg-
nęłam jakiś zdezelowany regał i przy
świeczce układałam książki, wpisywa-
łam do inwentarza, katalogowałam. 
Ku przerażeniu mojej mamy siedziałam
tam w rękawiczkach i pełnym rynsz-
tunku zimowym nawet podczas tempe-
ratury zero stopni, gdy w długopisie tusz
mi zamarzał. To były czasy! – wspomina
Izabela Tumas. 

Biblioteka w schowku
Książki wypożyczali od niej sąsiedzi 
i koleżanki. Karty do nich (dziś, w praw-
dziwej bibliotece, zastąpione przez kody
kreskowe) śniły jej się po nocach.

– Robiłam je metodą chałupni-
czą: wycinałam z bloku technicznego 
(co było raczej pogrążające finansowo),
czerpiąc prawdziwą przyjemność z od-
mierzania odległości, łączenia punktów
w linie. Wszystkie oszczędności wyda-
wałam na te bloki i książki. Wszyscy
znajomi musieli się obowiązkowo zapi-
sać do mojej biblioteki. Potrafiłam 
wycyganić w darze książki od wszyst-
kich wokół, jeździłam też do księgarń 
na wyprzedaże i do antykwariatów 
– wspomina.

Kiedyś odkryła sklep z drukami ak-
cydensowymi, w którym zaopatrzyła się
w prawdziwe karty książek. Kupiła ich
300 i jeszcze 100 kart czytelnika. Kole-
żanki, które wybrały się wtedy z nią do
Katowic, patrzyły trochę dziwnie, jak
z nabożną czcią liczy i gładzi te rubry-
kowane kawałki brystolu. – Moją radość
po tamtych zakupach można porównać
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Precz z szarymi okładkami
Zazwyczaj zostaje po godzinach.
A wszyscy już się tak do tego przyzwy-
czaili, że gdy wychodzi wtedy, kiedy po-
winna, dziwią się, że już. Dziś pracuje
w Bibliotece Gimnazjum numer 3 imie-
nia Henryka Sienkiewicza w Będzinie.  

Właściwie do biblioteki w szkole tra-
fiła przez przypadek. Pracowała w bib-
liotece miejskiej, ale nagle rozchorowała
się jej babcia, 99-letnia staruszka, z którą
od kilku lat mieszkała i którą się opieko-
wała. Żeby mieć dla niej więcej czasu,
musiała znaleźć pracę bliżej domu
i w mniejszym wymiarze godzin. A w ta-
kiej bibliotece wynosi on sześć godzin.

Kiedy weszła pierwszy raz do swo-
jego nowego miejsca pracy, o mało nie
zasłabła. Bo widok starych mebli, znisz-
czonych książek w szarym papierze
i ogólnej szarzyzny zwalał z nóg.

W pierwszym roku uczniowie 
i nauczyciele widywali ją w dosyć nie-
ciekawym stroju: fartuchu roboczym
i gumowych rękawicach. Robiła gene-
ralne porządki, wyrzucała okładki z sza-
rego papieru, odkurzała księgozbiór,
malowała meble, ściany i kaloryfery,

żeby jakoś to miejsce upiększyć. 
Nie tylko zostawała wtedy po godzinach,
ale przychodziła do pracy nawet w so-
botę, w ferie i wakacje (co zostało jej do
dzisiaj). Iza, która, niestety, często się
spóźnia, usłyszała kiedyś od swojej
pierwszej dyrektorki: jaka spóźnialska,
taka robotna. Uznała to za komplement.

Kiedy na początku pytała uczniów,
co według nich robi bibliotekarka, 
odpowiadali: pije kawę i czyta gazetę.
Gdy potem widzieli ją w tym fartuchu,
walczącą z kurzem i bylejakością, ni-
komu nie przyszło do głowy, by powta-
rzać stereotypowe sądy.

Paczka od Lema
W każdej bibliotece szkolnej brakuje pie-
niędzy na książki. Gdy już koniecznie
trzeba coś kupić, sięga się do paragrafu

„pomoce szkolne”, który i tak zazwyczaj
jest bardzo okrojony i musi być rozdzie-
lony na wyposażenie większości pra-
cowni. Dlatego Iza wszelkimi sposobami
starała się pozyskać darczyńców książek
i środki na ich zakup.

– Chciałam, żeby biblioteka tętniła
życiem, żeby uczniowie zjawiali się tutaj
nie tylko po lektury, których w większo-
ści nie czytają (nad regałami z lekturami
umieściłam napis „Wasze ukochane lek-
tury”, który wzbudza ogólną wesołość),
ale po książki, czytane dla przyjemno-
ści – opowiada.

Książki z makulatury
Pisała do wydawnictw błagalne prośby,
a prawie każda z nich owocowała
mniejszą lub większą przesyłką. 

Największe zaskoczenie spotkało ją,
kiedy wydawnictwo Agora przysłało
nie – jak się spodziewała – kilka książek
z kolekcji XX wieku, ale cały komplet
powieści, i to w pięknej drewnianej
półce z uchwytem. 

Kilka razy udało się jej też pozyskać
sponsorów. – Książki darują mi również
osoby prywatne – cieszy się Iza. 

– Kiedyś dostałam nawet paczkę z książ-
kami od samego Stanisława Lema!

Iza wspomina, że kiedy była mała,
odwiedzała czasami klub osiedlowy,
gdzie mieszkała jej koleżanka. Tam, na
kilku regałach, stało ułożone równiutko
kilka tysięcy książek. Iza wyobrażała
sobie, że to jej książki i jej biblioteka.
Taka mała, w sam raz dla niej. 

Kilka lat temu do szkoły, gdzie 
pracuje, przyszła pewna pani mówiąc,
że likwidują tamtą bibliotekę osiedlową
i szukają kogoś, kto weźmie wszystkie
książki. Żadna z okolicznych bibliotek
szkolnych nie chciała jednak brać
wszystkiego. Iza od razu zgodziła się
przygarnąć całość zbioru, a kiedy kilka-
dziesiąt kartonów i worków z książkami
po dawnej bibliotece spółdzielni miesz-
kaniowej było już w jej bibliotece, 

W pierwszym roku pracy Izy w gimnazjalnej bibliotece 
nie widywano jej w tak seksownym stroju, lecz... w fartuchu.

– zaczęła chodzić do miejskiej i tam rów-
nież pomagała bibliotekarkom w pracy.
Najpierw w oddziale dla dzieci, potem 
– już w liceum – dla dorosłych. 
– Kiedy na studiach musiałam zaliczyć
wakacyjne praktyki i odbywałam je
właśnie w tej będzińskiej bibliotece
miejskiej, jej dyrektorka śmiała się, 
że przez te wszystkie lata, kiedy tam 
dobrowolnie przychodziłam, odrobiłam
te praktyki już dziesięciokrotnie 
– opowiada Iza.

Dużo czytała na temat pracy 
w bibliotece, robiła notatki z poradni-
ków metodycznych. A potem z tych 
notatek czternastolatki korzystała 
na studiach.

– I tak pierwsza dziecięca „zabawa
w bibliotekę” trwa u mnie do dziś, tyle
że teraz mi za to płacą – śmieje się.
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powiedziała do siebie z uśmiechem: „No
proszę, po kilkunastu latach moje ma-
rzenie z dzieciństwa się spełniło. Mam
tutaj te wszystkie książki!”. Po czym za-
brała się za selekcję, bo wiadomo, że nie
wszystko nadawało się do zbiorów bib-
lioteki szkolnej.

Przez lata Iza zdobywała też pienią-
dze na nowe książki, zbierając
z uczniami makulaturę. Teraz oprócz
uczniów robią to już wszyscy: nauczy-
ciele, pracownicy administracji, a nawet
emerytowane nauczycielki i sąsiedzi
z bloku, gdzie mieszka. Iza wozi ją do
skupu własnym samochodem. Młodzież
widzi, że taki wysiłek się opłaca, bo
w każdej książce kupionej za makulaturę
na stronie tytułowej widnieje odpowied-
nia informacja.

Czerwona sofa na zachętę
Iza wie, że książki to tylko połowa 
sukcesu, dlatego przez wszystkie lata
pracy starała się zamienić bibliotekę
w miejsce, gdzie uczniowie będą chętnie
spędzać czas. Nie tylko zastąpiła folią
szare okładki książek i postarała się o ko-
lorowy wystrój pomieszczenia. W ubieg-
łym roku szkolnym dzięki sponsorowi 
– radnemu z jej miasta –  zakupiła do czy-
telni czerwoną sofę, która na każdej 
przerwie jest dosłownie oblężona przez
młodzież. Dziś biblioteka jest miejscem,
które uczniowie bardzo lubią i gdzie
przychodzą nawet ci, którzy... nie czytają. 

– Ale to dobrze, bo to dla nich może
być jedyny kontakt z biblioteką – cieszy
się Iza. – Zapisze się ona w ich pamięci
jako miejsce przyjazne, a nie nudny
skład z książkami.

Iza nie zmusza nikogo do czytania,
nie organizuje konkursów typu „która
klasa najwięcej przeczytała”, bo uważa
je za niepedagogiczne i przekłamujące
rzeczywistość. Woli, żeby uczniowie 
– jeżeli nie lubią czytać – przyszli 
po prostu pogadać, pożalić się albo
czymś pochwalić. Jej zdaniem właśnie
taka między innymi jest rola biblioteka-
rza: wysłuchać, poradzić, podnieść na
duchu. Ci, którzy nie chcą ani pogadać,
ani czytać, przychodzą tutaj skorzystać
z internetu, bo mają tu komputery, 

tak zwane Centrum Informacji Multi-
medialnej. Czyli każdy znajdzie coś 
dla siebie – i o to chodzi.

Żywa historia w bibliotece
Co jeszcze może robić pani bibliote-
karka? Iza organizuje wystawy i kon-
kursy międzyszkolne (na przykład
„Potyczki literackie”) i szkolne. Na ostat-
ni, na który należało napisać wiersz albo
tekst piosenki o tym, czemu się lubi 
lub nie lubi czytać, swoje prace zgłosili
nawet szkolni kontestatorzy. 

Najlepiej jednak wychodzi jej praca
z uczniami nad projektami edukacyj-
nymi: poszukiwanie materiałów, prowa-
dzenie badań, tworzenie tekstów,
prezentacja wyników. I tak po półrocz-
nej pracy w 2007 roku wraz z uczniami
i nauczycielką informatyki stworzyła
stronę internetową o historii Będzina
(http://bedzin.cal.pl/index.php), która
została zgłoszona na międzynarodowy
konkurs CyberFair i zajęła I miejsce! 

Zachęceni sukcesem w kolejnym
roku przygotowywali projekt o wydarze-
niach kulturalnych w swoim mieście
(http://kultura.bedzin.cal.pl/). I kolejne
zwycięstwo w światowym konkursie! 
Iza pisze o swojej pracy i literaturze 

młodzieżowej w czasopismach facho-
wych. Pracowała także nad drugim wy-
daniem „Pamiętnika” Rutki Laskier,
żydowskiej dziewczynki, która w getcie
będzińskim pisała pamiętnik, a potem
zginęła w Auschwitz. Teraz książka jest
znana już na całym świecie, bo przetłu-
maczono ją na kilka języków. 

Wykorzystując doświadczenia ze swo-
jej pracy nad tym tekstem, Iza zrealizo-
wała z uczniami i nauczycielką historii
projekt „Śladami Rutki Laskier”: ucznio-
wie czytali książkę i odwiedzali miejsca,
w których przebywała ich rówieśniczka,
pisali do niej listy. A potem w bibliotece
zorganizowano spotkanie ze Stanisławą
Sapińską, która przez 63 lata przecho-
wywała pamiętnik Rutki 

– To była żywa lekcja historii dla
uczniów – mówi Iza. – Wypytywali gościa
o to, jak wyglądało życie w naszym mie-
ście w czasie II wojny światowej, słuchali
opowieści o tym, co się wtedy działo na
tych samych uliczkach, po których teraz
chodzą roześmiani i bez strachu.

Blog nie tylko o książkach
Iza stara się też dotrzeć do swoich czy-
telników za pomocą nowoczesnych
środków przekazu. Od prawie dwóch lat
prowadzi blog biblioteki (http://bibliote-
karka.bedzin.pl/), gdzie zamieszcza nie
tylko informacje o tym, co się w niej
dzieje czy recenzje nowych książek, ale
też o wydarzeniach literackich. Można
tam również znaleźć jej zdjęcia z... tur-
niejów tanecznych, w których od nie-
dawna bierze udział.

– To moja kolejna pasja – mówi. 
– Po trzeciej wygranej dyrektorka pogra-
tulowała mi i zaproponowała: A może
umieścisz zdjęcia z turniejów na blogu,
dzieciaki się bardziej nim zainteresują,
to będzie też forma reklamy. I natych-
miast odwiedziny wzrosły o 300 procent!
A ja przełamałam stereotyp bibliote-
karki: pani w szarym swetrze, koku
i spódnicy za kolana – śmieje się Iza.

Nawet podczas 
wyjazdów na wakacje 
Iza „zwiedza” przede
wszystkim księgarnie
i wyprzedaże książek. 

A R C H I W U M  I Z A B E L I  T U M A S ,  

S TA N I S Ł A W  Z I A J A ,  

D A W I D  C H A L I M O N I U K / A G E N C J A  G A Z E TA  

K ATA R Z Y N A  T.  N O W A K
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