
Biblioteka Smyka 

Rozpoczynam projekt „Biblioteka Smyka”, który ma na celu dostarczenie 
młodemu pokoleniu naszej Polonii dostępu do polskich książek, które by ich 
ciekawiły i były odpowiednie dla dzieci i młodzieży od wieku niemowlęcego do 
18 lat. Jako matka miałam na przykład czasem duży problem w zdobywaniu 
książek dla mojego syna, które miałyby związek ze znaną mu literaturą 
amerykańską, ale które chciałby czytać w tłumaczeniu polskim. Mieszkając w 
Ameryce  trudno mi było znajdywać takie książki, a jak już je znalazłam to ich 
cena i koszty przesyłki były ogromne. Jest tylko parę internetowych polskich 
księgarni w USA i nie zawsze dysponują dostatecznie szerokim wyborem. Z tego powodu wpadłam na pomysł, 
żeby pomóc rodzicom i dzieciom poprzez udostępnianie książek wszystkim, którzy chcieliby czytać po polsku, i 
to za darmo. Celem tego pomysłu jest zorganizowanie biblioteki z książkami dla dzieci i młodzieży.  Książki te 
będą dostępne dla każdej rodziny polskiej w Memphis – nie tylko członków polonijnych organizacji 
memfiańskich, ale dla wszystkich zainteresowanych.  Zasady wypożyczenia książek będą takie same, jak w 
typowej bibliotece miejskiej. Będzie można wypożyczać książki na dwa tygodnie i oddawać je przed 
wypożyczeniem kolejnych pozycji.  

Bardzo wierzę w to, że czytanie niezwykle pomaga w doskonaleniu umiejętności językowych u 
dzieci.  Przeprowadziłam się tu jako małe dziecko, które bardzo krótko chodziło do szkoły w Polsce, więc nie 
zdążyłam nauczyć się polskiej gramatyki w szkole. To właśnie dzięki polskim książkom i przyswajaniu sobie 
nowych słów, czytając wielotematyczną literaturę w języku polskim, teraz płynnie piszę, czytam i mówię po 
polsku. 

Wszystkie książki w „Bibliotece Smyka” będą katalogowane elektronicznie i ich lista będzie wysyłana wszystkim 
chętnym dwa razy w miesiącu.  Zainteresowani są proszeni, aby wpisać się na listę czytelników Biblioteki. 
Przewiduję, że pierwsza lista będzie wysłana w październiku. Będzie wtedy można ją przejrzeć i zarezerwować 
książki, które chciało by się przeczytać. Książki te będą czekać na odbiór przez trzy dni i w tym czasie trzeba je 
będzie wypożyczyć.  Odbiór będzie odbywać się u mnie w domu, gdzie „Biblioteka Smyka” będzie mieć swoje 
stałe miejsce. W każdym tygodniu będą wyznaczone dni i godziny, kiedy będzie można książki wypożyczać lub 
oddawać. Będzie też możliwe ich odbiór lub oddanie w innym, wcześniej ustalonym terminie, ale tylko w 
wyjątkowych przypadkach.  

Teraz potrzebuję Waszej pomocy. 

Żeby powiódł się cel zorganizowania „Biblioteki Smyka” bardzo proszę naszą 
Polonię o pomoc. Sama mam już trochę książek, ale potrzeba ich więcej i proszę o 
pomoc we wzbogacaniu biblioteki poprzez ofiarowanie swoich pozycji, aby ich 
wybór dla młodych czytelników był odpowiednio duży. Bardzo proszę wszystkich, 
którzy mają książki, z których już nie korzystają, aby podarowali je „Bibliotece 
Smyka” i udostępnili je w ten sposób młodemu pokoleniu memfiańskiej Polonii.  

Będę bardzo wdzięczna za Państwa dary dla naszej biblioteki, ale jednocześnie nie 
będę przyjmować egzemplarzy, które są w złym stanie. Nie będę też przyjmować książek, które mają podarte, 
luźne lub brakujące strony, książek z zapisanymi kartkami, czy też książek ogólnie zniszczonych. Książki musza 
być w dobrej kondycji, aby inni mogli z nich korzystać i się nimi cieszyć.  

Już teraz wyznaczyłam kilka dni, w ciągu których będę przyjmowac od Państwa Wasze dary książkowe. 
Starałam się wybrać różne dni i godziny, biorąc pod uwagę to, że u każdego rozkład dnia i pracy jest inny. 
Proszę mnie powiadamiać o zamiarze przyjazdu i ofiarowania książki lub książek odpowiednio wcześniej przed 
wizytą, poprzez wysłanie emailu lub SMS-u. Będę przeglądać stan wszystkich książek w momencie ich 



przekazu, zanim przyjmę je do naszej Biblioteki. Będę również notować tematy i dla jakiego poziomu 
wiekowego przeznaczona jest każda z darowanych pozycji tak, by Biblioteka nie miała nadmiaru książek w 
pewnych kategoriach lub też zbyt mało w innych. Jeśli ofiarowane książki będą w złym stanie lub będą 
stanowiły nadmiar tematyczny, to nie będą przyjęte do „Biblioteki Smyka”. Z góry dziękuję za zrozumienie tej 
zasady.  

Dni i godziny przyjmowania darów książkowych: 

Piątek, 18 września, od 17 do 20 

Sobota, 19 września, od 9 do 12 

Niedziela, 20 września, od 17 do 20 

Poniedziałek, 21 września, od 18 do 20 

Środa, 23 września, od 17 do 19 

Piątek, 25 września, od 17 do 19 

Aby wpisać się na elektroniczną listę czytelników książek dostępnych w „Bibliotece Smyka” napisz maila do: 
bibliotekasmykamemphis@gmail.com. 
Aby zgłosić zamiar ofiarowania swoich książek w konkretnym dniu wyślij maila do: 
bibliotekasmykamemphis@gmail.com 
Proszę polub także stronę na facebooku @SmykMemphis “Biblioteka Smyka – Memphis. 

Z góry dziękuję za pomoc i zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w projekcie „Biblioteka Smyka”! 

Magda Dutkiewicz Vaughan 
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