Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji „Biblioteka
Ekologiczna” w Poznaniu w 2010 roku
Fundacja „Biblioteka Ekologiczna” należy do organizacji non profit i prowadzi zgodnie
ze statutem działalność nastawioną na podnoszenie świadomości ekologicznej ogółu
społeczeństwa.
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dotyczących szeroko pojętej ochrony środowiska w formie biblioteki i udostępnianie ich
każdemu zainteresowanemu. Oprócz biblioteki Fundacja prowadzi szeroką działalność
związaną z edukacją ekologiczną, nastawioną w pierwszym rzędzie na uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i średnich. W zasięgu oddziaływania znajdują się jednak
również studenci i dorośli. Fundacja „Biblioteka Ekologiczna” od 1994 r. została w
ramach sieci regionalnych programu PHARE nominowana na jeden z 17
centrów edukacji ekologicznej w Polsce. Prowadzona działalność skupia się
w

kilku

programach.

wydawniczy,

Jest

przyrodnicze

to
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laboratorium

edukacyjno-wystawienniczy,
interaktywne,
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w

ogólnopolskich kampaniach dotyczących problemów ważnych dla ochrony
środowiska i zdrowia. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę
poszczególnych programów, z bliższym przedstawieniem ostatniego roku
funkcjonowania Fundacji.
Biblioteka zapoczątkowana została przez księgozbiór darowany przez Green Library z
USA. Była to głównie literatura angielskojęzyczna, która nadal stanowi trzon zbiorów
bibliotecznych. W kolejnych latach przybywały jednak książki i czasopisma krajowe,
publikowane głównie w języku polskim. Obecnie w katalogu biblioteki znajduje się ponad 9
tysięcy woluminów książek i czasopism. W ubiegłym roku katalog ten został udostępniony w
wersji elektronicznej na stronie internetowej Fundacji, dzięki czemu każdy zainteresowany
może zdalnie sprawdzić, czy znajduje się w nim interesująca go pozycja. Biblioteka ma
największy w kraju zbiór literatury z zakresu ochrony środowiska, toteż cieszy się ona dużym
zainteresowaniem ogółu społeczeństwa. W wykazie czytelników znajduje się obecnie 6480
osób. Największa ich część to studenci wszystkich uczelni Poznania, następnie nauczyciele i
uczniowie szkół różnych szczebli. W ostatnim roku księgozbiór wzbogacił się o kolejnych 82
woluminy, zakupione i podarowane przez wydawnictwa i osoby prywatne. Funkcjonowanie
biblioteki wspierała dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu.
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Program edukacyjno-wystawienniczy, realizowany jest nieprzerwanie od listopada
1992 roku. Ogółem odbyło się już 98 wystaw, które były inspiracją do zajęć edukacyjnych dla
dzieci i młodzieży szkolnej. Przeciętnie jedna wystawa odwiedzana jest przez kilkanaście klas
uczniowskich. Informacja o wystawach i zajęciach jest szeroko kolportowana – publikowana
w Wielkopolskim Biuletynie Ekologicznym, umieszczana na stronach internetowych Fundacji
i Kuratorium Oświaty, wysyłana do szkół. Organizowane zajęcia poszerzają wiedzę
przyrodniczą dzieci i młodzieży, uwrażliwiają na problemy zagrożeń środowiska, podnosząc
ich świadomość ekologiczną. Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki wodnej w roku 2010 miało miejsce 8 wystaw (w tym 2
przechodzące z i na kolejny rok), a zwiedziło je i wzięło udział w zajęciach edukacyjnych 158
grup uczniowskich, każda po średnio 20 osób. Grupy te pochodziły ze szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół średnich nie tylko z Poznania, lecz również z Mosiny, Swarzędza, Suchego
Lasu, Dopiewa i wielu innych miejscowości. Harmonogram tych wystaw przedstawiał się
następująco:
1. System gospodarki odpadami - nowe wyzwania (grudzień 2009 - styczeń 2010)
2. Drapieżniki Europy i ich ochrona (luty - marzec 2010)
3. Malaria - zagrożenia przeszłości i współczesności dedykowana Kazimierzowi
Nowakowi (kwiecień - maj 2010)
4. Ryty naskalne Afryki (czerwiec - sierpień 2010)
5. Australia - oczami przyrodnika (wrzesień - 15 października 2010)
6. Użyteczne rośliny tropików (15 października - 15 listopada 2010)
7. Od lodowca po pustynię: Ameryka Południowa w obiektywie biologa (15 listopada 14 grudnia 2010)
8. Ogród Botaniczny w Poznaniu - nasze początki (15 grudnia 2010 - 31 stycznia 2011)
Program wydawniczy Fundacji składa się z trzech części. Pierwszą z nich stanowią
książki, wydawane nieregularnie, drugą – czasopismo „Wielkopolski Biuletyn Ekologiczny”,
ukazujący się regularnie 6 razy w roku, trzecią – program zaopatrzenia szkół w miesięczniki
Aura i Przyroda Polska. Do tej pory Fundacja wydała 13 pozycji książkowych, z których
ostatnia ukazała się w 2008 r.
„Wielkopolski Biuletyn Ekologiczny” wydawany jest nieprzerwanie od 1998 r.
Obejmuje on aktualną problematykę dotyczącą ochrony przyrody i środowiska, informacje o
zbliżających się oraz świeżo zakończonych wydarzeniach, imprezach i akcjach poświęconych
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tej problematyce, zawiera wiele praktycznych informacji dla każdego, kto interesuje się
ochroną środowiska. Biuletyn wydawany jest w nakładzie 1000 egzemplarzy i kolportowany
jest bezpłatnie do szkół i urzędów na terenie całej Wielkopolski. Wersja elektroniczna
dostępna jest też w internecie na stronie Fundacji. W 2010 roku wydanych zostało 6
kolejnych numerów Biuletynu, dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Program
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ponadpodstawowe z terenu całego województwa wielkopolskiego. Czasopisma te stanowią
pomoc dydaktyczną dla nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu ochrony środowiska i
przyrody w ramach edukacji szkolnej. Program ten jest finansowany z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dzięki czemu stanowi
bezpłatną pomoc dla szkół.
Przyrodnicze laboratorium interaktywne to inicjatywa zmierzająca do rozbudzenia
zainteresowań dzieci i młodzieży problemami dotyczącymi przyrody i ochrony środowiska.
Zajęcia w formie warsztatów prowadzone są w niewielkich grupach (maksymalnie 16osobowych) w specjalnie wyposażonym laboratorium, umożliwiającym zapoznanie się z
różnorodnością biologiczną wielu grup roślin i zwierząt, anatomią człowieka i paleontologią.
Ze względu na brak dofinansowania, w ostatnich dwu latach zajęcia te prowadzone były za
niewielką odpłatnością, częściowo pokrywającą koszty ich prowadzenia.
Udział w ogólnopolskich programach edukacyjnych, realizowanych w Wielkopolsce
przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Polska Zielona Sieć”, której Fundacja jest członkiem.
W 2010 r. był to program „Akademia 3R”, obejmujący swym zasięgiem ponad 60 szkół z
obszaru Wielkopolski. Poprzez bezpłatne przeszkolenie nauczycieli oraz przekazanie im
materiałów dydaktycznych, wiedza jest i będzie przekazywana szerokim rzeszom uczniów z
obecnych i przyszłych roczników. Program finansowany był z funduszy UE.
Cykl imprez pod hasłem ZIELONO MI - organizowany od kilku lat w hali sportowej
Arena w Poznaniu we współpracy z firmą Wagart. Są to masowe imprezy kulturalne,
połączone z ciekawymi formami przekazywania informacji związanych z ochroną środowiska
(wideoklipy, skecze, konkursy). Każdego roku bierze udział w takiej imprezie ok. 5 tysięcy
uczestników z dużych zakładów pracy z całej Wielkopolski. W 2010 roku odbyły się dwie
tego typu imprezy, jedna tradycyjnie przy współpracy z Wagartem, druga z nową firmą EkoArt.
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