
 Biuletyn EBIB, nr  9 (127)/2011, Wolontariat — drugi etat 
Dzia ł  badania,  teorie,  opinie 

 

 1

 
 

Fot. 1. Mediateka przy Meczecie Hassana II  
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Streszczenie: Artykuł przedstawia krótki szkic historii Maroka, Casablanki, budowy Meczetu Hassana 
II, a także samej mediateki. Szczególną uwagę poświęcono organizacji placówki, jej wyposażeniu i 
funkcjom. Podkreślono wpływ polityki obecnego króla Maroka Mohammeda VI i jego rządu, a 
takżeróżnych organizacji międzynarodowych na propagowanie czytelnictwa i rozwój bibliotek oraz ich 
rolę w powstaniu i otwarciu mediateki. 
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Casablanca — 2 kwietnia 2010 r. 
Jego Wysokość Król Maroka 
Mohammed VI dokonał 
uroczystego otwarcia Mediateki 
przy Meczecie Hassana II1 — ta 
krótka informacja w prasie 
francuskojęzycznej a także 
stopniowe przeszukiwanie literatury 
poświęconej Maroku i bibliotekom 
francuskojęzycznym oraz Internetu 
stały się punktem wyjścia do 
napisania niniejszego artykułu. 
 
Królestwo Maroka 
 
Warto w tym miejscu przypomnieć, 
że Maroko, które jest najstarszym 
królestwem w świecie 
muzułmańskim2, zwane jest bramą 
wjazdową do Afryki. Dzieli je od 
Hiszpanii jedynie 14 km Cieśniny 
Gibraltarskiej. Pomimo bliskości 
Europy, jest dla ludzi Zachodu 
krajem tajemniczym, budzącym 
zaciekawienie3. 
 

                                                           
1 OUIDDAR, N. Mosquee Hassan II: la médiathèque ouverte au public. W: Le Matin.ma [on-line]. 
24.10.2010 [Dostęp 02.10.2011]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.lematin.ma/actualite/journal/Article.asp?id=140826&idr=112. 
2 DZIUBIŃSKI, A. Historia Maroka. Wrocław: Zakład im. Ossolińskich, 1983, s. 7. 
3 KEEBLE, J. Maroko. Warszawa: Wiedza i Życie, 1997, s. 6. 
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Królestwo Maroka, od założenia przez Idrisa pierwszej dynastii marokańskiej w 
końcu VIII w. do czasów obecnych, tylko raz, w XX w., znajdowało się pod 
panowaniem obcego państwa — był to trwający 44 lata protektorat Francji. Maroko 
ma tak bogate dzieje, że ograniczę się do przedstawienia jedynie czasów 
współczesnych, czyli historii od lat 90. ubiegłego stulecia po dzień dzisiejszy. 
Panujący wówczas Król Hassan II (1961-1999 r.) utrzymał monarchię konstytucyjną 
zapoczątkowaną przez ojca, Mohammeda V4. Kraj ten, jako pierwszy spośród 
państw leżących na południu Morza Śródziemnego, wystąpił z propozycją zawarcia 
porozumienia w sprawie wejścia do strefy handlu z Unią Europejską. Układ o 
Stowarzyszeniu Maroka z Unią Europejską został ostatecznie podpisany 26 lutego 
1996 r. Jego pełna nazwa brzmi: Euro-śródziemnomorski układ stanowiący 
stowarzyszenie między Unią Europejską a Królestwem Maroka5. Zgodnie z 
postanowieniami unijnymi obejmuje on szeroko rozumianą współpracę w wielu 
dziedzinach, w tym naukową i finansową. Układ stowarzyszeniowy wszedł w życie 1 
marca 2000 r., po podpisaniu go przez wszystkie kraje piętnastki. Następca króla 
Hassana II, jego syn Mohammed VI, kontynuuje politykę ojca. 
 
Wszystkie wyżej wymienione działania przyczyniły się do objęcia Królestwa Maroka 
programami pomocowymi: MEDA I (1995-1999) i MEDA II (2000-2006) — są to 
odpowiedniki programu PHARE dla Europy Środkowo-Wschodniej, mające na celu 
pokojowe stymulowanie zmian państw Maghrebu zgodnie z oczekiwaniami UE6. 
Program MEDA od stycznia 2007 r. został zastąpiony Europejskim Instrumentem 
Sąsiedztwa i Partnerstwa. W ramach tej pomocy COBIAC (Collectif de Bibliothécaire 
et Intervenants en Action Culturelle) od 2001 r. działa na rzecz propagowania 
czytelnictwa i rozwoju bibliotek w Maroku7. 
Rezultatem tych działań było otwarcie: 
 Biblioteki Narodowej w Rabacie w listopadzie 2008 r. 
 Mediateki przy Meczecie Hassana II w Casablance. 
 
Meczet Hassana II w Casablance 
 
Budowę meczetu rozpoczęto 12 lipca 1986 r. jako spełnienie woli króla Hassana II 
wyrażonej w dniu jego 51. urodzin. Francuski architekt Michel Pinseau8 był głównym 
projektantem obiektu. Świątynię ukończono po sześciu latach budowy, a otwarto 
oficjalnie 30 sierpnia 1993 r. (dzień narodzin Mahometa — dzień narodu). 
Usytuowanie budowli było wyraźnie inspirowane wersetem z Koranu: tron Boga 
będący na wodzie9. Wznosi się ona na sztucznym półwyspie ponad wodami Oceanu 
Atlantyckiego, które widoczne są przez przeszklone drzwi we wnętrzu meczetu. 
Wzięto również pod uwagę kolorystykę, która w kręgu kultury islamu ma duże 

                                                           
4 DZIUBIŃSKI, A., dz. cyt., s. 459. 
5 ŻEBROWSKI, J. Maroko: współczesność a historia. Warszawa: Wydaw. Akademickie Dialog, 2001, 
s. 130. 
6 STACHURSKA-SZCZESIAK, K. Program MEDA w polityce pomocy Unii Europejskiej państwom 
Maghrebu. Toruń: Adam Marszałek, 2007, s. 172-175. 
7 Cobiac: coopération internationale pour le développement de la lecture et des bibliothèques [on-line]. 
2011 [Dostęp 02.10.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.cobiac.org/. 
8 Michel Pinseau. W: Wikipedia.fr [on-line]. 2011 [Dostęp 02.10.2011]. Dostępny w World Wide Web: 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Pinseau. 
9 KEEBLE, J. dz. cyt., s. 52. 
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znaczenie10. Dach meczetu ma kolor zielony, symbolizujący Mahometa, chroniący 
przed niebezpieczeństwem i chorobami. Dach świątyni jest ruchomy i sterowany 
elektronicznie, w dni pogodne jest otwierany, aby wierni zgodnie z nauką Koranu 
mogli podziwiać boski ocean i nieboskłon. 
 
Koszt budowy świątyni wyniósł około 600 mln dolarów, a fundusze pochodziły prawie 
wyłącznie ze składek społeczeństwa. Dlatego też wszyscy Marokańczycy, którzy 
przyczynili się do budowy, otrzymali świadectwa wpłat, które umieszczają w 
widocznych miejscach w domach i sklepach. Meczet Hassana II jest trzecim co do 
wielkości na świecie, ustępuje jedynie meczetom: Masjid-al-Haram w Arabii 
Saudyjskiej i Mosquée Istiqlal w Indonezji. W głównej sali modlitewnej może 
pomieścić nawet do 25 tysięcy wiernych. Do świątyni przylega minaret o wysokości 
210 metrów, co czyni go najwyższym minaretem na świecie i najwyższą budowlą w 
Maroku11. Na szczycie wieży zainstalowano laser widoczny z odległości 30 km, 
którego promienie skierowane są na Mekkę. Jako jedna z niewielu muzułmańskich 
budowli sakralnych w Maroku, meczet jest otwarty dla zwiedzających, którzy mogą w 
ciągu 20 sekund dotrzeć na jego szczyt dzięki zainstalowanej tam nowoczesnej 
windzie. W maju 2008 r. brytyjski „The Times” umieścił meczet w rankingu 20 
najwspanialszych budowli świata. 
 
Ogromny plac przed meczetem, mogący pomieścić 80 tysięcy ludzi, tętni życiem, 
skupia wiernych nie tylko podczas modlitwy, ale jest też miejscem spotkań 
towarzyskich i placem zabaw dla dzieci. Ta „społeczna” rola budowli wpisana w 
tradycję (świątynie wszystkich religii od wieków były centrami życia naukowego i 
kulturalnego) została wykorzystana przy zamyśle stworzenia mediateki. 
 
Budynek mediateki stanowi część kompleksu Meczetu Hassana II i jest usytuowany 
w jego lewym skrzydle, tuż przy wejściu na esplanadę. Został zbudowany wraz z 
meczetem w 1993 r. W 2006 r., dzięki staraniom marokańskiego architekta, 
specjalisty od bibliotek, Rachida El Andaloussiego, tę część meczetu przebudowano. 
We współpracy z biurem architektonicznym Lazarak (Francja), Andaloussi dokonał 
adaptacji budynku na potrzeby mediateki zgodnie z najnowszymi trendami w tej 
dziedzinie12. 
 
Całkowita powierzchnia mediateki to 12 400 m2, w tym 8040 m2 powierzchni 
użytkowej, która może pomieścić około 3500 osób. Budowla składa się z trzech 
kondygnacji, z których każda pełni ściśle określone funkcje: 
 parter to „królestwo” maluchów, dzieci od 3 roku życia, 
 pierwsze piętro jest przeznaczone dla młodzieży, 
 drugie piętro z półpiętrem stanowi część przeznaczoną dla dorosłych. 
Tę powierzchnię uzupełniają: sala konferencyjna, audytorium, sala wystawowa oraz 
część poświęcona wyłącznie miastu — Casablance. 
 

                                                           
10 BARANOWSKI, W. Świat Islamu. Łódź: Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej, 1987, s. 67. 
11 ELLINGHAM, M. i in. Maroko. Bielsko-Biała: Wydaw. Pascal, 2006, s. 333. 
12 BELKHAYAT, N. Mosquée Hassan II: la médiathèque opérationnelle. L’Economiste [on-line]. 2010, 
nr 3386 [Dostęp 02.10.2011]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.leconomiste.com/article/mosquee-hassan-iibrla-mediatheque-operationnelle. 
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Ogromna mediateka została zaprojektowana zgodnie z najwyższymi standardami 
obowiązującymi w bibliotekach:  
 800 miejsc czytelniczych, z czego 125 dla młodzieży, 
 177 miejsc z dostępem do Internetu, 
 96 093 (w dniu otwarcia) dokumentów z dostępem dla szerokiej publiczności 

(docelowo ma to być 200 000),  
 audytorium dysponujące 200 miejscami dla uczestników konferencji, spotkań 

autorskich, warsztatów, 
 sale wystawowe, 
 pomieszczenia wielofunkcyjne wyposażone w komputery, przeznaczone na 

zajęcia grupowe: kursy, warsztaty, szkolenia. 
Nowoczesny wystrój wnętrza mediateki komponuje się doskonale z wyposażeniem. 
Wielodziedzinowość dokumentów podparta różnymi najnowszymi zdobyczami 
techniki, otwarcie na zasoby elektroniczne oraz stworzenie „żywej” przestrzeni, w 
której wydarzenia kulturalne w Casablance znajdują swe odzwierciedlenie, to 
priorytetowe działania mediateki13. 

Król Mohammed VI zdecydował, że pieczę nad tym obiektem będzie sprawować 
Fundacja Meczetu Hassana II powołana w 2009 r., której statut określa zakres 
działania i kompetencje. W jej skład wchodzi czternastu członków. Przewodniczący 
fundacji jest powoływany przez króla, pozostali członkowie to ministrowie różnych 
resortów rządowych. Zadaniem rady Fundacji jest ustalenie programu działania, 
ustalenie budżetu i rozliczanie wydatków. Należy przy tym podkreślić, że organizacja 
ma charakter niedochodowy14. Prezentacja działań mediateki poprzez omówienie 
poszczególnych jej działów może przybliżyć polskiemu odbiorcy, jak funkcjonuje ta 
ogromna instytucja. Informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej 
www.fmh2.net/15 w języku arabskim i francuskim. 
 
Oferta usług mediateki 
 
Dział Dziecięcy i Młodzieżowy zajmuje powierzchnię 1740 m2 i jest podzielony na trzy 
sekcje dla użytkowników od 3 do 17 lat. To przestrzeń dla czytających, spędzających 
wolny czas i uczących się, gdzie szczególny nacisk położono na pracę z dziećmi. 
Dział składa się z trzech sekcji: 
 Sekcja Maluchów — wyposażona i przystosowana dla dzieci od trzeciego roku 

życia. Do dyspozycji tej grupy wiekowej przeznaczono ilustrowane albumy, 
malowanki, zbiory bajek. Wyrabianie nawyku czytania, otaczanie szczególną 
troską tej grupy czytelników to misja działu, co więcej całej instytucji. 

 Sekcja Dziecięca — w tej części młodzi czytelnicy mają już dostęp do powieści, 
bajek, komiksów. Mogą przeglądać albumy ilustrowane poświęcone różnej 
tematyce: naukom ścisłym, historii cywilizacji, majsterkowaniu — nie sposób 

                                                           
13 OUIDDAR, N. Mosquée Hassan II: la médiathèque ouverte au public. Le Matin.ma [on-line]. 
24.10.2010 [Dostęp 02.10.2011]. Dostępny w World Wide Web:  
http://www.lematin.ma/actualite/journal/Article.asp?id=140826&idr=112. 
14 MOKHLISS, B. Fondation Mosquée Hassan II: pour assurer la pérennité de l’édifice. Le Matin.ma 
[on-line]. 04.04.2010 [Dostęp 02.10.2011]. 
http://www.lematin.ma/Actualite/Journal/Article.asp?idr=110&id=130940. 
15 Wszystkie odesłania do stron internetowych przedstawiają wersję aktualną w dn. 02.10.2011 r. 
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wymienić wszystkich. Zbiory gromadzone są tak, by zaspokoić ciekawość i 
przyciągnąć uwagę dzieci. 

 Sekcja Młodzieżowa — zorganizowana i wyposażona jest we wszystko, co może 
odpowiadać obszarom zajęć i zainteresowań młodych ludzi do 17 roku życia: 
powieści, komiksy, książki naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin, 
prasę młodzieżową (np. ”Okapi”, „Popi”, „J’aime lire” itd.), multimedia. 

Młodzi czytelnicy mogą korzystać z 50 stanowisk informatycznych, gdzie wszystkie 
grupy wiekowe czytelników tego działu znajdą coś dla siebie, w tym także płyty CD i 
DVD o różnorodnej tematyce. 
Bibliotekarze pracujący w tej części mediateki muszą wykazać się wieloma 
umiejętnościami i pomysłowością, by dzieci i młodzież mogły mile spędzić czas i 
mieć nieograniczony dostęp do zasobów multimedialnych. 
 
Dział Dorosłych to przestrzeń o powierzchni 1254 m2, umożliwiająca czytelnikom 
dostęp do zasobów wielotematycznych i wielojęzykowych, na różnych nośnikach 
informacji. 
Ta część mediateki podzielona jest na cztery sekcje: 
1.  Sztuka, porady praktyczne, gdzie łączy się przyjemne z pożytecznym i zgłębia 

tajniki różnych dziedzin od architektury, sztuk plastycznych po sport, podróże i 
problematykę życia codziennego, czyli przepisy i porady kulinarne etc... 

2.  Nauka i technika, która oferuje jedynie dokumentację wprowadzającą i 
ułatwiającą poznanie podstawowych dziedzin nauki takich jak: matematyka, 
chemia, astronomia, fizyka, technologie informacyjne i in. (według przyjętego 
regulaminu Fundacji Mediateki Meczetu Hassana II). 

3.  Nauki humanistyczne i społeczne. 
4.  Literatura i języki ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów z dziedziny 

literatury (marokańskiej, arabskiej, frankofońskiej i światowej), językoznawstwa 
oraz materiałów do nauki języków obcych. 

 
Dział Abdelhadi Boutaleb to kolekcja dokumentów podarowanych mediatece przez 
profesora Abdelhadiego Boutaleba. Zbiory mają charakter narodowy i składają się z 
5000 dokumentów drukowanych, fotografii i dzieł sztuki. Abdelhadi Boutaleb (1923-
2009) był postacią, która wpisała się w sposób istotny w historię kraju. W 1943 r. 
ukończył prawo na Uniwersytecie Al Quaraouiyine w Fezie. W latach 1944-1948 
pełnił funkcję profesora króla Hassana II. Później wielokrotnie piastował urząd 
ministra. W latach 1992-1996 r. został doradcą króla Hassana II. Funkcje doradcy 
pełnił także na początku panowania obecnego króla Mohammeda VI16. 
 
Dział Muzyczny oferuje bogatą kolekcję utworów muzycznych na różnych nośnikach 
(np. płytach CD, DVD); począwszy od muzyki klasycznej, poprzez jazz i rock, aż po 
marokańskie utwory ludowe. 
 
Dział Casablanca oddany do dyspozycji szerokiej publiczności i miłośników miasta 
dysponuje materiałami i danymi źródłowymi dotyczącymi regionu, a w szczególności 

                                                           
16 Professeur Abdelhadi Boutaleb [on-line]. 2011 [Dostęp 02.10.2011]. Dostępny w World Wide Web: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Qk_g-
PCh4PQJ:abdelhadiboutaleb.com/biographie_fr.asp+http://www.abdelhadiboutaleb.com/biographie_fr.
asp&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-a. 
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dziełami sztuki regionalnej. Praca tej części mediateki skupia się wokół tematu 
„region” rozumianego jako: 
- udostępnianie zbiorów dokumentów na temat miasta, 
- uruchomienie wszystkich środków ukierunkowanych na zdobywanie i 

wzbogacanie zawartości tych zasobów. 
Stworzenie platformy z otwartym dostępem do dokumentacji źródłowej dotyczącej 
Casablanki jest jednym z celów, jaki stawia przed sobą Mediateka przy Meczecie 
Hassana II. W tym miejscu chciałabym krótko naszkicować historię miasta, która jest 
niezwykła. Casablanca inaczej Dar el Beïda, co w arabskim dialekcie marokańskim 
oznacza „biały dom”. Miasto jest położone nad brzegiem Atlantyku, 80 km od stolicy 
państwa — Rabatu. Swą nazwę zawdzięcza Portugalczykom, którzy zdobywając je 
w 1575 r., nadali mu nazwę Casa Blanca17. W XX w., na mocy traktatu feskiego z 30 
marca 1912 r., przez 44 lata miasto, tak jak reszta kraju, znalazło się pod 
protektoratem Francji. Dopiero porozumienie z 2 marca 1956 r. przyznało Maroku 
całkowitą niepodległość. Obecnie Casablanca to największe miasto i port Maroka, 
stolica ekonomiczna kraju, aglomeracja pełna sprzeczności, gdzie miesza się 
starodawny mistycyzm z nowoczesnym kapitalizmem, arabskim konserwatyzmem 
i afrykańską radością życia18. 
 
Dział Aktualności oferuje czytelnikom, ciekawym świata i wszystkiego, co dzieje się 
na arenie lokalnej i międzynarodowej, możliwość śledzenia najświeższych informacji 
w prasie codziennej, tygodnikach i miesięcznikach. Do dyspozycji użytkowników są 
zarówno tradycyjne wydania prasy, jak i wersje elektroniczne. 
 
Dział Multimedialny obok tradycyjnych źródeł informacji oddaje do dyspozycji 
użytkowników bogatą i zróżnicowaną ofertę źródeł elektronicznych w wielu językach, 
w tym także słowniki, encyklopedie i czasopisma. 
 
Dział Kontaktu z Czytelnikami to jedna z ważniejszych komórek mediateki. Kontakt z 
czytelnikiem i sposób jego nawiązywania to sfera działalności, do której Mediateka 
Fundacji Hassana II przywiązuje szczególną wagę. Wychodząc z tego założenia, 
zadbano o wysoki poziom usług: 
 wykwalifikowany personel, 

otwarty na potrzeby 
użytkowników, 

 możliwość indywidualnego 
towarzyszenia czytelnikom z 
uwzględnieniem ich wymagań i 
potrzeb, 

 otoczenie, wystrój wnętrz, 
wyposażenie sprzyjające 
lekturze i umilające czas 
spędzony w mediatece, 

 dostęp do nowych technologii 
informacyjnych i 
komunikacyjnych. 

                                                           
17 KEEBLE, J., dz. cyt., s. 50. 
18 Tamże, s. 6. 

Fot. 2. Wnętrze mediateki.  
Źródło: Fondation de la Mosquée Hassan II de 

Casablanca Médiathèque [on-line]. [Dostęp 
02.10.2011]. Dostępny w World Wide Web: 

http://www.fmh2.net/d%C3%A9partementalisation. 
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Wypożyczenia i udostępnianie na miejscu: Każdy czytelnik ma zagwarantowany 
wolny dostęp do zbiorów i korzystanie z nich w obrębie całej mediateki. Wyjątkiem od 
tej reguły są dzieci, które z pewnych informacji mogą korzystać jedynie za zgodą 
rodziców. 
 
Udostępnianie: moduł wypożyczania obejmuje obowiązkową kartę czytelnika. Liczba 
wypożyczanych pozycji jest ograniczona do trzech dokumentów dla indywidualnego 
czytelnika. Oferowane są również karty grupowe lub rodzinne, na które można 
wypożyczyć do 10 pozycji. Kartę czytelnika, ważną przez rok, można otrzymać po 
uiszczeniu stosownych opłat: 
 dzieci i młodzież od 3 do 17 lat 200 DH19, 
 dorośli 250 DH, 
 karta rodzinna 500 DH, 
 karta grupowa 500 DH. 
 
Nie można wypożyczać: 
 słowników, encyklopedii, roczników, atlasów, 
 dokumentów z kolekcji Abdelhadi Boutaleb, 
 płyt CD, taśm wideo i wydawnictw multimedialnych, 
 gazet i czasopism przeznaczonych do korzystania w poszczególnych działach. 
 
Reprodukcja: wszystkie dokumenty mogą być kopiowane, przy zachowaniu praw 
autorskich, na użytek prywatny. Wyjątek stanowi kolekcja Abdelhadi Boutaleb. W 
trosce o poprawne funkcjonowanie systemu wyznaczono limit 50 stron dziennie — 
kopie płatne. 
 
Usługi dla czytelników niepełnosprawnych 
 
Mediateka w swoich założeniach bierze pod uwagę czytelników o bardzo różnych 
potrzebach. Lista usług i ułatwień proponowanych przez mediatekę wszystko 
wyjaśnia: 
 ułatwienie dostępu i poruszania się w obrębie budynku dzięki windom, 
 kabiny, w których czytelnicy mogą pracować z osobą towarzyszącą; brane są tu 

pod uwagę osoby z poważnymi dysfunkcjami wzroku czy słuchu. Stąd 
urządzenia, takie jak:  
 program Zoomtext, syntetyzator dźwięku, klawiatura z pismem Braille’a, 
 książki dźwiękowe, o powiększonej czcionce, napisane brajlem (powieści, 

poezja) 
 platforma otwarta dla aktorów prowadzących zajęcia dla tej grupy czytelników. 

 
Działalność edukacyjna 
 
W mediatece prowadzone są szkolenia dotyczące umiejętności korzystania z 
komputera, Internetu i pracy w różnych programach typu Word, Excel itp. Ponadto 
mediateka oferuje bardzo zróżnicowany i bogaty program zajęć kulturalnych: 

                                                           
19 DH – 1 dirham marokański (MAD) dzieli się na 100 centymów. Zgodnie z aktualnym kursem 1,00 
MAD = 0, 39 PLN. W przeliczeniu na złotówki ceny kart czytelnika wynoszą odpowiednio: 200 DH – 
ok. 80 zł, 250 DH – ok. 100 zł, 500 DH – ok. 200 zł. (przyp. red.). 
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spotkania z autorami, projekcję filmów, spotkania z bajką typu opowiadanie, czytanie 
utworów oraz cotygodniowe zajęcia takie jak: warsztaty czytelnicze, gry, konkursy 
etc... W każdą środę od godz. 15.00 mediateka zaprasza na spotkania, w trakcie 
których czytelnicy odkrywają tradycyjne bajki marokańskie. 
 
Kładąc nacisk na edukację najmłodszych, na kontakt z książką od wczesnych lat, nie 
można pominąć osób, które towarzyszą dzieciom i przychodzą z nimi do mediateki. Z 
myślą o rodzicach i opiekunach przygotowano materiały dotyczące edukacji i 
pedagogiki. 
Bibliotekarze współpracują ze szkołami, które mogą zwiedzać mediatekę w ciągu 
całego roku szkolnego. W ofercie tej instytucji można znaleźć propozycje wycieczek 
o różnej formule: 
 szkoleniowe (odkrywcze), zmierzające do zapoznania młodych ludzi z zasobami 

mediateki, sposobami wyszukiwania informacji, umiejętnością korzystania ze 
źródeł elektronicznych, 

 tematyczne, dające możliwość pracy całej klasie przy zbieraniu i opracowywaniu 
dokumentacji na wybrany przez grupę temat z wykorzystaniem zasobów 
elektronicznych. 

Klasy szkolne otrzymują także propozycje założenia „Grupowej Karty Wypożyczeń”, 
uprawniającej do wypożyczania zbiorów mediateki dostępnych dla dzieci i młodzieży. 
Taką samą możliwość mają zorganizowane grupy należące do marokańskich 
placówek oświatowych. 
 
Katalogi 
 
Korzystając z osobistego konta, można sprawdzać jego stan, zamawiać i 
rezerwować książki, wysuwać propozycje zakupu, na bieżąco śledzić nowości. 
Funkcja wypożyczania i udostępniania zbiorów dokonywana jest za pośrednictwem 
systemu VIRTUA firmy VTLS. Od momentu otwarcia mediateki działa katalog 
komputerowy dla młodzieży (z opcją wypożyczania). Od marca 2011 r. jest 
stopniowo udostępniany katalog dla dorosłych (www.fmh2.net).Warto w tym miejscu 
przypomnieć, że w czerwcu 2009 r. odbyło się 23. spotkanie użytkowników systemu 
VIRTUA w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego. Na tym spotkaniu Jack Bazuzi 
(managing director VTLS Europe) przedstawił listę nowych bibliotek, które 
zaimplementowały system w 2009 r. Wśród wymienionych była Mediateka Hassana 
II w Casablance20. 
 
Działalność kulturalna 
 
Działanośco kulturalna Mediateki przy kompleksie Meczetu Hassana II jest 
ukierunkowana na pokazanie i wykorzystanie potencjału, jaki oferuje ta nowoczesna 
przestrzeń kulturalna. Pozwala ona odwiedzającym na zastąpienie tradycyjnego 
obrazu biblioteki, zakorzenionego w świadomości, nowym sposobem definiowania 
tego pojęcia. Dokonuje się to dzięki takim działaniom jak: 
 zorganizowane zwiedzanie obiektu, 
                                                           
20 WITCZAK, D. Konferencja 23rd Annual EMEA Users’s Group Meeting. Elektroniczny Biuletyn 
Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line]. 2009, nr 5 (34) 
[Dostęp 02.10.2011]. Dostępny w World Wide Web: 
http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuły.php?. 
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 sesje artystyczno-kulturalne pogrupowane tematycznie, 
 wydarzenia specjalne (wystawy, pokazy filmów, targi). 
 
Celem tych przedsięwzięć jest promowanie wizerunku mediateki jako centrum 
oddziaływania kulturalnego poprzez: 
 utrzymanie kontaktu między uczącymi się a mediateką, czemu ma służyć 

zwiedzanie obiektu przez wycieczki szkolne pod opieką przewodnika, 
 zapewnienie odwiedzającym stałego i bogatego programu kulturalno-

artystycznego, który przyciąga i zapewnia stały kontakt ze społecznością 
miejską, 

 wprowadzenie mediateki w kulturalną i artystyczną panoramę miasta, 
 uczynienie z mediateki swoistego „tygla” różnych pomysłów będących wynikiem 

organizowanych tam dyskusji i konferencji. 
 wzbogacenie oferty kulturalnej i przestrzeni edukacyjnej dla miejscowej 

społeczności. 
 
Wydarzenia kulturalne 
 
Wybór jednego podstawowego tematu, wokół którego będą przebiegały 
organizowane wydarzenia artystyczne i kulturalne w sezonie, to początek wszystkich 
przedsięwzięć w mediatece. Wyjaśniam, że sezon rozpoczyna się w październiku 
danego roku i zamyka ostatniego dnia czerwca następnego roku. Lipiec, sierpień i 
wrzesień to miesiące poświęcone wydarzeniom letnim, takim jak festiwale czy targi 
wystawiennicze. 
 
Zapowiedzi kulturalne obejmują: 
 warsztaty, 
 koncerty muzyczne, 
 konferencje, 
 dyskusje, 
 bajki, 
 wystawy, 
 czytanie, 
 sztuki teatralne, 
 projekcje, 
 spotkania robocze. 
 
Mediateka oferuje szerokiej publiczności różnego typu zajęcia, które odbywają się 
regularnie np. czytanie bajek (Godzina z bajką), warsztaty, projekcje filmów. 
Propozycje te są skierowane do osób w każdym wieku, wstęp jest wolny (w 
zależności od liczby miejsc). Bieżące informacje na temat tych spotkań są dostępne 
na stronie internetowej mediateki w zakładce „Kalendarz kulturalny” 
(www.fr.fmh2.com/Programme-culturel_r12.html). 
 
Podsumowanie 
 
Maroko, jak większość krajów Afryki Północnej, jest krajem pełnym kontrastów, który 
dodatkowo w ostatnim czasie boryka się z problemami politycznymi i społecznymi. 
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Przedstawione w artykule informacje o Mediatece przy Meczecie Hassana II 
pokazują próbę włączenia tego kraju, a w szczególności stolicy ekonomicznej — 
Casablanki, w przemiany, jakie dokonują się w sferze edukacji i informacji na całym 
świecie. Działalność edukacyjna i społeczna rola mediateki to tylko jeden z kroków 
ku nowoczesności. Pozostaje mieć nadzieję, że wszystkie przedsięwzięcia 
zmierzające do promowania wiedzy, łączenia tradycji z nowoczesnością, jakie 
proponuje mediateka zostaną zrealizowane. 
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