1050/1050, a może jeszcze raz
łamane na 1050?
1050 minut symultanicznego czytania fragmentów literackich
nawiązujących do 1050. rocznicy Chrztu Polski w wybranych
miejscach Płocka i powiatu płockiego to inicjatywa Książnicy
Płockiej im. Władysław Broniewskiego, zaplanowana na czwartek
14 kwietnia 2016 roku. Bibliotekarze już dzisiaj zapraszają do
udziału w tym wydarzeniu całą społeczność czytelniczą Płocka i
pobliskich miejscowości.
O tym, że w bieżącym roku przypada 1050. rocznica przyjęcia
chrztu przez Mieszka I, wiemy już chyba wszyscy. Akt ten stał
się przecież jednym z najważniejszych wydarzeń w historii
narodu i polskiej państwowości, rozpoczynając wielowiekowy
proces chrystianizacji i wewnętrznego zespalania młodego
naówczas, plemiennego państwa Polan, zapewnił mu miejsce wśród
krajów chrześcijańskiej Europy i umożliwił nawiązywanie
trwałych stosunków dyplomatycznych oraz prowadzenie normalnej
polityki, dał poczucie bezpieczeństwa, a wreszcie dostęp do
wysokiej kultury i cywilizacji, jakie niosła ze sobą nowa
religia.
Do tego wiekopomnego wydarzenia nawiązywać się tym roku będzie
zapewne w rozlicznych kontekstach. Wyjątkowo bogate i
różnorodne będą też z całą pewnością obchody rocznicy,
przygotowywane w całym kraju przez rozmaite instytucje. Ta
oczekiwana celebra nie ominie przecież Płocka. Książnica
Płocka – co oczywiste – postawiła na książki!
O książkach w kontekście rocznicy pomyśleli też nauczyciele
płockiej Jagiellonki, próbując stworzyć na tę okoliczność
listę 1050 dzieł literackich. By jednak zamieszczana
sukcesywnie na stronach internetowych szkoły lista zaistniała
i zaczęła naprawdę „żyć” w świadomości całej płockiej
społeczności, by Czytelnicy – od najmłodszych poczynając, na

dorosłych kończąc – zaczęli sięgać po ujęte na niej książki,
trzeba jednak było ich jakoś do tego zainspirować,
zdopingować.
Taką właśnie inspiracją, jak należy sądzić, będzie zrodzony w
Książnicy pomysł publicznego, symultanicznego czytania
fragmentów wskazanych książek przez całe 1050 minut! Pomysł
prosty, a z całą pewnością skuteczny, przez bibliotekarzy
niejednokrotnie w końcu sprawdzony!
I tak oto w samo południe 14 kwietnia będziemy mieli nie lada
gratkę poczytania i posłuchania wartościowej i inspirującej
literatury.
Czytanie będzie się odbywało w wielu miejscach jednocześnie. W
samym Płocku czytanie odbędzie się w siedzibie głównej
Książnicy. Gdzie jeszcze, organizatorzy o tym poinformują w
następnym komunikacie, bo cały czas napływają zgłoszenia od
zainteresowanych, a lista wciąż jest otwarta.
W powiecie płockim swój udział w wydarzeniu już zgłosiły
gminne biblioteki publiczne w Bulkowie i Słupnie oraz Gminne
Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi, co oczywiście nie
wyczerpuje listy zainteresowanych. Wciąż można się zatem
zgłaszać – w samym Płocku i w pobliskich miejscowościach.
Organizatorzy dokonali już wyboru fragmentów do czytania, nie
zabraknie ich dla nikogo – zapewniają. Chętnym do udziału w
wydarzeniu pozostaje więc tylko zgłosić swój akces do
Książnicy Płockiej (tel. 24 268 00 33), a potem …czytać,
czytać, czytać.
Jesteśmy pewni, że przedsięwzięcie odbije się szerokim echem,
że nie tylko poczytamy przez wymowne 1050 minut, ale może i
czytających uzbiera się tysiąc pięćdziesięcioro?
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