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Nazywam się Joanna Kania i pracuję w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Wawer, a konkretniej

w Wypożyczalni nr 26 przy ul. Błękitnej. Od trzech lat jestem bibliotekarką i chyba mogę szczerze

przyznać, że bardzo lubię moją pracę. Niniejszy reportaż to zapis moich wrażeń na temat maltańskich

tematów około bibliotecznych, które to zdobyłam podczas wspaniałej dwutygodniowej wycieczki na

Maltę we wrześniu tego roku. Aby formalnościom stało się zadość,  nadmienię jeszcze,  że wyjazd

nastąpił w ramach projektu „Partnerstwo dla Wawra”, czyli inicjatywy realizowanej ze środków PO

WER  na  zasadach  Programu  Erasmus+  sektor  Edukacja  dorosłych  w  ramach  projektu

"Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych". Celem owej eskapady była po

pierwsze integracja  z  pracownikami innych wawerskich instytucji  kulturalnych,  czyli  Wawerskiego

Centrum  Kultury  oraz  Fundacji  na  Rzecz  Wielkich  Historii,  po  drugie  nauka  angielskiego  (tak,

chodziliśmy do szkoły), a po trzecie stworzenie czegoś interesującego na rzecz dzielnicy, stąd też ten

artykulik.

Każdy kraj posiada przynajmniej kilka bibliotek, które dzięki zabytkowej, monumentalnej lub

nowoczesnej  architekturze  przyciągają  rzesze  turystów,  a  ich  zbiory  są  przedmiotem  zachwytu

bibliofili z całego świata. Malta ze swoją  Biblioteką Narodową umiejscowioną w stolicy, tuż obok

Pałacu Wielkiego Mistrza, nie stanowi tu wyjątku. Gmach uzupełnia wykwintność budynków Valletty 

i jest perełką architektoniczną samą w sobie. Zaprojektowana przez urodzonego w Polsce architekta

Stefano Ittara i ufundowana przez Komornika Wielkiego Krzyża Zakonu Fra Louis Guerin de Tencin,

Biblioteka Narodowa była ostatnim ważnym budynkiem wzniesionym przez Rycerzy Zakonu św. Jana 

i  przy  okazji  jednym  z  najwspanialszych.  W  tym  miejscu  pragnę  pokrótce  przedstawić  historię

najważniejszej biblioteki Malty.

Biblioteka Narodowa została założona jako biblioteka publiczna w ostatnich latach istnienia

Zakonu św. Jana Jerozolimskiego, a jej początki sięgają 1555 roku, kiedy wszystkie księgi stanowiące

spadek po zmarłych rycerzach miały przejść do Skarbca Powszechnego Zakonu. W 1649 r. powstał

zalążek biblioteki, mieszczący się w pomieszczeniu nad oratorium kościoła konwentualnego św. Jana.

W 1760 r. Zakon odziedziczył cenną kolekcję należącą do kardynała Joaquina Portocarrero, spuściznę

liczącą 5570 tomów, a w 1766 r. Fra Louis Guerin de Tencin przekazał bibliotece księgozbiór liczący

około 9700 tomów. Biblioteka nosiła przez pewien czas nazwę Bibliotheca Tanseana na cześć hojnego

darczyńcy.  Zbiory  znajdowały  się  początkowo w budynku znanym jako  Forfantone na  rogu  ulicy

Republic Street z ulicą St. Lucia, jednak wkrótce okazało się, że ze względu na ograniczoną przestrzeń

magazynową należy wybudować odpowiednie pomieszczenia dla nowej biblioteki. Budowa nowego

gmachu w sercu stolicy Malty została zadekretowana na Kapitule Generalnej Zakonu zwołanej przez

Wielkiego  Mistrza  de  Rohana  w 1776  roku  i  ukończona  w 1796  roku.  Budynek  został  oficjalnie

zainaugurowany 4 czerwca 1812 r. przez Sir Hildebranda Oakesa, brytyjskiego komisarza cywilnego

na Malcie.  Od tego czasu Maltańska Biblioteka Publiczna,  jak ją wówczas nazywano, dzięki  wielu

nowym nabytkom nadal  się rozwijała.  W 1936 r.  Biblioteka otrzymała od króla Jerzego V prefiks

„Królewska”. Królewska Biblioteka Maltańska przejęła pieczę nad Archiwami Zakonu św. Jana, które

zostały przeniesione z pomieszczeń Rejestru Publicznego. Po utworzeniu nowej Biblioteki Publicznej

we Florianie w 1974 r., Biblioteka w Valletcie została oficjalnie wyznaczona jako Biblioteka Narodowa



Malty w 1976 r.,  stając  się  wyłącznie  Biblioteką badawczą i  referencyjną.1 Aktualnie  mogą z  niej

swobodnie korzystać zarówno Maltańczycy, jak i obcokrajowcy.

Na chwilę obecną na Malcie działa 57 bibliotek publicznych, a Centralna Biblioteka Publiczna

we Florianie i Centralna Biblioteka Publiczna w Rabacie na Gozo posiadają największe zbiory. Sieć

Bibliotek  Publicznych  udostępnia  materiały  do  czytania  do  celów edukacyjnych,  informacyjnych  

i  rekreacyjnych  w  różnych  formatach  dostępnych  do  wypożyczenia  i  skorzystania  na  miejscu.2

Niestety, w tym miejscu pozwolę sobie na odrobinę narzekania. Wawerscy czytelnicy każdego dnia

mają możliwość skorzystać z usług naszych filii przez 6 godzin, od 10:00 do 16:00 lub od 13:00 do

19:00.  Na  Malcie  sytuacja  dostępu  do  bibliotek  przedstawia  się  zupełnie  inaczej  –  latem

wypożyczalnie przeważnie otwarte są w dwa wybrane dni tygodnia oraz soboty i tygodniowo czynne

są w sumie razem od 8 do 10 godzin. Moim zdaniem to zdecydowanie za mało. 

 Z doświadczenia wiem, że to właśnie małe, swojskie filie najbardziej zrzeszają społeczność

lokalną,  dlatego  też  wraz  z  koleżanką  po  fachu,  Renatą,  obrałyśmy  sobie  za  misję  odwiedzenie

najmniejszej  biblioteki  na  Malcie.  Miałyśmy  szczęście,  gdyż  cel  naszej  wyprawy,  maleńka

wypożyczalnia w Pembroke, znajdowała się bardzo niedaleko miejscowości St. Julians, w której to

przez dwa tygodnie mieszkałyśmy. Cóż, bardzo niedaleko, ale tylko na mapie, jak się potem okazało.

Zaplanowana na 20 minut spaceru wyprawa bardzo się przeciągnęła, gdyż Maltańczycy nie za bardzo

rozumieją ideę chodników przy ulicach, a obie z Renatą bałyśmy się iść dwudziestocentymetrowym

poboczem  drogi  szybkiego  ruchu.  Po  prawie  godzinie  kluczenia  pustymi  zaułkami  oraz  pytania

lokalnych mieszkańców o drogę do biblioteki (niestety, nikt z zapytanych nie umiał nam pomóc)  

w końcu udało nam się dotrzeć na miejsce.

Dla większości maltańskich bibliotekarzy praca w bibliotece jest zajęciem dorywczym, które

wykonują przede wszystkim z pasji i miłości do literatury oraz czytelników, a nie dla pieniędzy. Nie

inaczej jest z bibliotekarką z Pembroke, niesamowicie ciepłą i pełną energii i zaangażowania młodą

kobietą, która aby się z nami spotkać i opowiedzieć o swojej bibliotece specjalnie zwolniła się godzinę

wcześniej ze swojej głównej pracy.

Biblioteka  w  Pembroke  dzieli  swe  niewielkie  pomieszczenie  z  Radą  Osiedla,  tzw.  Local

Council,  przez co nie zostaje w niej  zbyt dużo miejsca na zbiory.  Książki  podzielone są na działy,

oddzielnie  beletrystyka,  a  oddzielnie  tytuły  popularnonaukowe,  więc  każdy  wawerski  czytelnik

spokojnie odnalazłby się w maltańskiej wypożyczalni. Przeważają lektury w języku angielskim, który

obok maltańskiego jest językiem urzędowym kraju. W języku maltańskim można przeczytać głównie

romanse, literaturę dziecięcą oraz komiksy i powieści graficzne. W centralnym punkcie wypożyczalni

umiejscowiony  jest  stolik  z  tytułami  polecanymi  przez  czytelników i  bibliotekarkę.  Przemiła  pani

bibliotekarka z rozrzewnieniem opowiadała nam o czasach przedcovidowych, kiedy to na skwerze

obok  wypożyczalni  organizowane  były  spotkania  przy  winie  i  muzyce  z  lokalnymi  twórcami

przyciągające  tłumy  ludzi  z  całej  Malty  (Malta  jest  mniejsza  od  Warszawy,  ale  mimo  wszystko

frekwencja na pokazywanych nam zdjęciach robiła wrażenie).

1 https://maltalibraries.gov.mt/iguana/www.main.cls?p=788374c8-8d6d-44d6-bd24-

eb7a87b79d2c&v=010a42ff-6575-4531-adfa-dfbb8fb0cc61 – data dostępu: 21.09.2021 r.

2 https://maltalibraries.gov.mt/iguana/www.main.cls?v=f919856f-0756-4f97-b47d-f061203fb296 – data 

dostępu: 21.09.2021 r.



Ciekawostką  odnośnie  Wypożyczalni  w  Pembroke  jest  fakt,  że  była  jej  pracownica,  Lara

Calleja jeszcze jako bibliotekarka napisała doskonale przyjętą powieść “Lucy Min?”, która to w 2016 r.

nominowana była  do najbardziej  prestiżowej  maltańskiej  nagrody,  Maltese National  Book Prize.  

W 2020 r. Lara Calleja zrezygnowała z pracy w bibliotece, aby poświęcić się pisarstwu i jej następna

powieść, “Kissirtu Kullimkien” (tytuł tłumaczenia na angielski to “You Have Destroyed Everything”,

książka  niestety  nie  została  jeszcze  wydana  w  Polsce)  w  2021  roku  zdobyła  pierwsze  miejsce

Europejskiej Nagrody Literackiej.

Warto  również  napisać  o  księgarni  Agenda  Bookshop  w  Valettcie.  Wśród  Maltańczyków

ogromnym zainteresowaniem cieszą się mangi, komiksy i powieści graficzne, a oferta dostępnych do

kupienia tytułów jest na prawdę bogata. Wielką przyjemność sprawiło mi odnalezienie na regale  

z  anglojęzycznymi  bestsellerami  książek  polskich  autorów  –  cykl  o  Wiedźminie  Andrzeja

Sapkowskiego oraz  “365 dni”  Blanki  Lipińskiej.  Książki  o przygodach Geralta  z  Rivii  są  na pewno

bardzo popularne na Malcie, gdyż w księgarni na lotnisku dostępne były również w dwóch innych

wydaniach.  Kolejnym, jeszcze większym zaskoczeniem była  obecność książki  dla  dzieci  “Ale  auta!

Odjazdowe historie samochodowe” Michała Leśniewskiego  przetłumaczonej na język maltański jako

“Vrumm! L-Istorja tal-Karozzi”!

Malta  stała  się  republiką dopiero  w 1974 r.  i  do  dnia  dzisiejszego zaobserwować można

pozostałości  po  brytyjskiej  przeszłości,  między  innymi  ogromną  ilość  czerwonych  budek

telefonicznych. Ze względu na ich niewątpliwą urodę Maltańczycy nie pozbywają się ich, a wiele  

z nich otrzymało drugie życie jako budki do bookcrossingu, czyli punkty wymiany książek.

Bardzo chciałam odwiedzić Centralną Bibliotekę Publiczną we Florianie, ale niestety godziny

jej  otwarcia kolidowały z  lekcjami języka angielskiego w szkole językowej.  Mam nadzieję,  że przy

okazji następnej wizyty w tym przepięknym i niezwykle interesującym kraju, jakim niewątpliwie jest

Malta, uda mi się zrealizować to małe branżowe marzenie.

Abstract

Malta’s National Library is located in the capital, in Valletta and its origins date back to 1555.

There are 57 public libraries in Malta. The Central Public Library in Floriana and the Central Public

Library in Rabat on Gozo have the largest collections.  During the summer libraries are usually open

on two selected days of the week and on Saturdays for a very short time, 8 to 10 hours per week.

Work in the library is a part-time job for most Maltese librarians.

During my trip to Malta I visited the smallest library in the whole country, The Pembroke

Branch Library, where used to work Lara Calleja, this year’s winner of the European Union Prize for

Literature for "Kissirtu Kullimkien" ("You Have Destroyed Everything").

The most popular polish books on Malta are “365 days” by Bianka Lipińska and “The Witcher”

series by Andrzej Sapkowski. Those titles are available to purchase in every Maltese bookshop.


