
Jerzy Hatłas

Druskininku Viešoji Biblioteka
Biblioteka 1 (10), 125-126

1997



J.Hatłas: Druskienniki...

Jerzy Hatias

DRUSKININKU VIEŚOJI BIBLIOTEKA

Biblioteka w Druskiennikach posiadająca status biblioteki miejskiej i pu
blicznej znajduje się obecnie przy ulicy Kudirki 13 (Kudirkos g-ve 13), prowadzą
cej w kierunku dworca autobusowego i dalej także kolejowego. Powstała ona 
około roku 1950 jako biblioteka miejska. Od niedawna podlega pod władze sa
morządowe. Do obecnego budynku, w którym poprzednio znajdowało się przed
szkole, przeprowadziła się przed czterema laty1.

Placówka ta to obiekt niewielki, z trudem wystarczający na potrzeby mia
steczka. Obecnie Druskienniki2 (dawniej Druskieniki) mają około 20 tys. stałych 
mieszkańców, nie licząc tysięcy turystów (głównie z Polski, Rosji, Izraela, Biało
rusi, Łotwy, Estonii oraz państw skandynawskich), którzy przez większą część 
roku leczą się i odpoczywają w tutejszych licznych sanatoriach.

Budynek biblioteki położony jest w pobliżu głównej arterii komunikacyjnej 
miasta - uiicy M.K.Cziurlionisa (Ćiurlionio g-ve\ dawne nazwy polskie to: Nadje- 
zioma, Polska, Piłsudskiego) naprzeciw malowniczego jeziorka Druskonie (też 
Druskonia). Korpus budowli wykonany jest, jak zresztą większość nowych do
mów, z białej cegły tzw. silikatowej. Wewnątrz znajduje się hall oraz dwa po
mieszczenia dostępne dla każdego czytelnika oraz magazyny mieszczące się w 
tym samym ciągu. W pierwszej sali znajdują się: wypożyczalnia, księgozbiór 
podręczny oraz katalog. W bocznej sali umieszczono czyteinię czasopism, jest 
to zatem standardowe rozwiązanie topografii biblioteki oparte o znormalizowany 
katalog alfabetyczny i rzeczowy. Komputeryzacja jest przewidziana dopiero w 
przyszłości.

Personel biblioteki liczy zaledwie 8 pracowników (w tym dyrektor oraz 
dwaj kierownicy: czytelni i gromadzenia zbiorów). Zbiory biblioteki ukierunkowa
ne są głównie na takie działy jak: medycyna, sztuka, dużo jest także książek 
popularnych (w tym również w języku polskim). Biblioteka posiada około 5.000

1 Wszystloe infoor.acie dotyczące historii oraz stanu obecr>ego biblioteki w Druskiennikach uzyskałem
bezpośrednio oa jej pracowników podczas mego ostatniego prywatnego pobytu na Litwie w sierpniu 
19S6 roku.

2 Siiżej o Druskiennikach w przeszłości i obecnie - patrz np. w: S.Grzegorzewski, Przewodnik po
Druskienikach i okoiicy. Warszawa 1908; j.Siedlecka, Druskienniki. AgArt. Warszawa 1994; 
J.Siediecka, Dnjskienniki nad Niemnem. Przewodnik turystyczny. AgArt. Wyd.2. Warszawa 
1997; , Magazyn Wileński’, 1996 nr 7; J.Krajewski, A.Stachurski, Litwa. Przewodnik. Agencja 
Fotograficzno-Wydawnicza .Mazur/. Olsztyn 1994, s.243-249.
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zarejestrowanych stałych czytelników w każdym roku kalendarzowym. Bibliotece 
miejskiej podlega jeszcze jedna filia dla czytelników dorosłych oraz filia dziecięca 
- natomiast nie są jej podporządkowane księgozbiory sanatoryjne. Z czytelni w 
gmachu głównym biblioteki korzystają przede wszystkim uczniowie, osoby star
sze oraz bezrobotni, których nie stać na zakup codziennej prasy. Ponadto, co 
warto podkreślić, placówka otwarta jest dla licznych kuracjuszy. Każdy przeby
wający tu na leczeniu może się zapisać i wypożyczyć książkę na zewnątrz. Wy
magane jest tylko uiszczenie, za pokwitowaniem, zastawu w wysokości 10 litów 
(tj. obecnie około 2,5 dolara USA). Ludność miejscowa zwolniona jest z tego 
wymogu.

Ostatnio w związku z przejściem Litwy na gospodarkę rynkową i w biblio
tekarstwie widoczne jest duże niedoinwestowanie. Bibliotece miejskiej w Dru- 
skiennikach brak funduszu nas zakup książek - a jednak zgromadzono tu około 
100 tys. woluminów. Z publikacji ciągłych udostępnia się około 70 tytułów czaso
pism i około 30 tytułów gazet. Mile widziane są wszeikie dary. W bibliotece pa
nuje porządek; jest czysto i miło. Należy zatem mieć nadzieję, iż mimo przej
ściowych trudności biblioteka w Druskiennikach dalej będzie spełniać swą ak
tywną rolę w szerzeniu kuitury i wiedzy na tym obszarze.
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