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Szanowni Państwo, 

W środę, 10 października 1917 r. „Gazeta Łódzka” donosiła: „Jutro o godz. 12 i pół w południe nastąpi 
otwarcie biblioteki publicznej przy ul. Piotrkowskiej 150”.  

Tak więc, dzisiaj mija równo 100 lat od uroczystego otwarcia Biblioteki Publicznej będącej efektem inicjatywy 
grupy inteligencji łódzkiej, przedstawicieli różnych zawodów i działaczy społecznych, którzy w 1916 r. powo-
łali Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Łodzi.

Uchwałą z 22 czerwca 2016 r. Sejm RP w uznaniu zasług Józefa Piłsudskiego dla Polski, w związku ze 150 
rocznicą urodzin Józefa Piłsudskiego i zbliżaniem się 100-lecia niepodległości ustanowił rok 2017 Rokiem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Z okazji tych dwóch doniosłych rocznic zaplanowaliśmy na 2017 rok kilka znaczących wydarzeń odbywają-
cych się pod Patronatem Honorowym Piotra Glińskiego – Ministra  Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
Witolda Stępnia – Marszałka Województwa Łódzkiego. 

W dniach 16-17 marca świętowaliśmy „Imieniny Marszałka w Bibliotece im. Piłsudskiego” organizując se-
minarium „Józef Piłsudski - twórca i obywatel niepodległej Rzeczpospolitej” i program poetycko-muzycz-
ny, wraz z rozstrzygnięciem konkursu na esej pt. „Piłsudski współcześnie – jak dziś postrzegam postać Mar-
szałka”, w którym brała udział młodzież szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego. Ewa Dałkow-
ska wcielając się w postać  Kazimiery Iłłakowiczówny, w latach 1926-1935 osobistej sekretarki Józefa Pił-
sudskiego, przypomniała fragmenty jej wspomnień. Eksponowana była wystawa „Józef Piłsudski w literatu-
rze”, której wersja elektroniczna znajduje się na stronie internetowej Biblioteki. Współorganizatorem "Imie-
nin Marszałka w Bibliotece im. Piłsudskiego" było Narodowe Centrum Kultury.

W dniu 15 maja na elewacji gmachu Biblioteki odsłonięta została  tablica  poświęcona Aleksandrowi  He-
iman-Jareckiemu, przemysłowcowi, senatorowi II RP, bibliofilowi, inicjatorowi i głównemu fundatorowi budo-
wy w Łodzi Biblioteki – Pomnika Józefa Piłsudskiego.  

Dziś, 11 października,  uczestniczymy w Jubileuszowej, Międzynarodowej Konferencji Naukowej.  

Wyrażam nadzieję, że zaprezentowane na Konferencji wystąpienia dotyczące historii i współczesności bi-
bliotekarstwa publicznego i naukowego w Polsce i poza jej granicami oraz dokonań Wojewódzkiej Biblio-
teki Publicznej w Łodzi spotkają się z zainteresowaniem i wywołają dyskusję, która będzie toczyła także 
po jej zakończeniu. 
Życzę wszystkim uczestnikom konferencji owocnych obrad oraz miłego pobytu w Bibliotece.

Efektem Konferencji będzie Księga Jubileuszowa zawierająca referaty na niej wygłoszone oraz teksty 
przygotowane przez pozostałych pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. 

Wydarzeniem finałowym obchodów jubileuszowych będzie gala 5 grudnia, w dniu 150 urodzin Józefa Pił-
sudskiego, która odbędzie się w Teatrze im. Stefana Jaracza. 

Wszystkie powyższe wydarzenia jubileuszowe mogą być zrealizowane dzięki dotacji celowej dla Bibliote-
ki przyznanej Uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego. 

Niniejsza Konferencja jest transmitowana w Internecie przez TVi LODMAN Centrum Komputerowe Politech-
niki Łódzkiej, dzięki czemu  może ją oglądać duża grupa bibliotekarzy i innych osób zainteresowanych. 

Zapraszam także wszystkich do odwiedzenia wystawy towarzyszącej pt. „Najciekawsze zbiory Woje-
wódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” przygotowanej przez Dział Informacji 
Naukowej, we współpracy z innymi działami Biblioteki i prezentującej zbiory stworzone i wydane do roku 
1939 r.  

Barbara Czajka
Dyrektor
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ 

Międzynarodowa  Naukowa  Konferencja Jubileuszowa z okazji 100-lecia działalności 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi 

11 PAŹDZIERNIKA 2017 r.

10.30-10.45: Powitanie uczestników Konferencji - mgr 
Barbara Czajka (Dyrektor Biblioteki)

Sesja I: Moderator: dr Jacek Ladorucki

10.45-11.10: dr Tomasz Makowski (Dyrektor Bibliote-
ki  Narodowej) - Oddział Biblioteki Narodowej w Ło-
dzi 1945-1946. Początki ogólnokrajowej sieci biblio-
tecznej? 

11.10-11.35: Prof. PhD. Jiří Trávníček, M. A. (Ústav pro 
českou literaturu Akademie věd České Republiky Pra-
ga-Brno), dr hab. prof. UP Grzegorz Nieć (Uniwersy-
tet Pedagogiczny w Krakowie) - Książka i bibliote-
ki publiczne na ziemiach Czeskich – tradycja i współ-
czesność

11.35-12.00: PhD. Andriy Andrukhiv (Науково-технічна 
бібліотека Національного університету «Львівська 
політехніка», Україна) - Biblioteki publiczne na Ukra-
inie - infrastruktura, działania, strategia rozwoju

12.00-12.25:  dr hab. prof. UKSW Katarzyna Ma-
terska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Warszawie) - Społeczna przestrzeń bibliotek pu-
blicznych drugiej dekady XXI wieku. 

12.25-12.50: dr hab. prof. UMK Tomasz Kruszewski 
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Moder-
nizm i neo- (architektura bibliotek publicznych w Pol-
sce na początku XXI wieku)

Dyskusja

13.00-14.00: lunch

Sesja II: Moderator: dr hab. prof. UP Grzegorz Nieć

14.00-14.20: dr Jacek Ladorucki (Uniwersytet Łódzki, 
WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego) - Jan Augustyniak 
– nestor łódzkiego bibliotekarstwa publicznego

14.20-14.40:  mgr Piotr Bierczyński  (WBP im. Mar-
szałka J. Piłsudskiego) - Aktywność obywatel-
ska inteligencji oraz przemysłowców łódzkich wo-
bec potrzeb bibliotecznych Łodzi na przykła-
dzie działalności  Towarzystwa Biblioteki Publicznej  
w Łodzi (1916-1922)  i  Zarządu Związku Przemysłu 
Włókienniczego w Państwie Polskim (1935-1939) 

14.40-15.00: mgr Agata Chlebna, mgr Joanna Kan-
tyka (WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego) - Hi-
storia powstania,  księgozbiór i aktywność  Dzia-
łu Zbiorów Regionalnych Wojewódzkiej Bibliote-
ki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
w Łodzi

15.00-15.20: mgr Jolanta Traczyńska-Kiewel (WBP im. 
Marszałka J. Piłsudskiego) - Biblioteka Cyfrowa – Re-
gionalia Ziemi Łódzkiej źródłem wiedzy o regionie

15.20-15.40: mgr Elżbieta Domagalska (WBP im. 
Marszałka J. Piłsudskiego) - Konserwacja starych dru-
ków i innych obiektów w ciągu stu lat istnienia Łódz-
kiej Książnicy

15.40-16.00: mgr Wielisław Marinow  (WBP im. Mar-
szałka J. Piłsudskiego) - Biblioteka prospołeczna – 
szanse i wyzwania. Czy i na ile może biblioteka stać 
się pomocą w samoorganizacji  prekariatu?

Dyskusja, Podsumowanie Konferencji  

Organizator Konferencji: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

Komitet Organizacyjny: mgr Barbara Czajka, mgr Piotr Bierczyński, dr Jacek Ladorucki

Komitet Naukowy: mgr Barbara Czajka, mgr Piotr Bierczyński, dr Jacek Ladorucki (Przewodniczący Komitetu Naukowego, 
sekretarz Konferencji), Prof. PhDr. Jiří Trávníček, M. A., PhDr. Andriy Andrukhiv, dr hab. prof. UMK Tomasz Kruszewski, dr hab. 
prof. UP Grzegorz Nieć



4

100-LECIE WBP W ŁODZI

bibik.wbp.lodz.pl

BIBiK 4 (167) / 2017

Dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, prze-
wodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej i Rady ds. Naro-
dowego Zasobu Bibliotecznego przy Ministrze Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego. Członek wielu międzynarodo-
wych stowarzyszeń branżowych. Autor publikacji z zakre-
su historii książki, dziejów bibliotek,  czytelnictwa i współcze-
snego bibliotekarstwa.

Dr hab. prof. UP Grzegorz Nieć, wykładowca z Instytutu 
Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krako-
wie, bibliolog, historyk, polonista i bibliofil, członek Komisji 
Prasoznawczej PAN – oddział w Krakowie. Autor publika-
cji na temat kultury książki i prasy polskiej XIX i XX wieku.

Dr hab. prof. UKSW Katarzyna Materska, dyrektor Biblio-
teki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie. Autorka publikacji z zakresu zarządzania informa-
cją i wiedzą, informacją biznesową oraz wyszukiwaniem in-
formacji.

Dr hab. prof. UMK Tomasz Kruszewski, bibliolog, informa-
tolog, psychoterapeuta. Nauczyciel akademicki Uniwersyte-
tu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wyższej Szkoły Bankowej  
w Toruniu. Autor publikacji z zakresu biblioterapii i architek-
tury współczesnych bibliotek.  

Prof. PhD. Jiří Trávníček wykładowca z Instytutu Literatu-
ry Czeskiej Akademii Nauk Republiki Czeskiej. Czeski ba-
dacz czytelnictwa, teoretyk, historyk i krytyk literatury. Au-
tor m.in. raportów na temat stanu czytelnictwa w Czechach 
oraz dziejów rynku książki i czytelnictwa.

PhD. Andriy Andrukhiv, dyrektor Biblioteki Politechni-
ki Lwowskiej, wykładowca Katedry Komunikacji Społecznej  
w Politechnice Lwowskiej. Autor publikacji, m. in. na temat za-
bezpieczeń współczesnych zasobów informacyjnych wyż-
szych uczelni.  

Goście Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
na Międzynarodowej Naukowej Konferencji Jubileuszowej „Biblioteka publiczna w przestrzeni społecznej”
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historia PoWstania BiBlioteki
Początek historii BiBlioteki PuBlicznej sięga 19 marca 1916 r. W niedzielnym wydaniu „Gazety 
Łódzkiej” ukazał się list intencyjny przewodniczącego Towarzystwa Krzewienia Oświaty, dr. Mieczysława Kaufmana, nawołu-
jący do utworzenia w Łodzi biblioteki publicznej. Myśl ta trafiła na podatny grunt. 30 maja 1916 r. powołane zostało Towa-
rzystwo Biblioteki Publicznej w Łodzi. Określono cele i wybrano Komisję Organizacyjną. 

Skany zamieszczonych artykułów i innych materiałów z czasopism pochodzą z prowadzonej przez Wojewódzką Bibliotekę 
Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Biblioteki Cyfrowej Regionalia Ziemi Łódzkiej

http://bc.wbp.lodz.pl/

Zachęcamy również do odwiedzenia profilu Biblioteki na Facebooku.

„Nowy Kurier Łódzki” z 19 września 1916 r.
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Budynek przy ul. Piotrkowskiej 150,  
w którym Towarzystwo Biblioteki Publicznej 
otrzymało bezpłatnie na potrzeby Biblioteki 
lokal od kupca Wilhelma Hordliczki.

„Gazeta Łódzka” z 16 października 
1916 r.
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Opublikowano również ogłoszenie o poszukiwaniach odpowiedniego kandydata na bi-
bliotekarza. „Nowy Kurier Łódzki” z 23 lutego 1917 r.

w          wyniku  tego ogłoszenia wpłynęło wiele podań. Wybór  Zarządu To-
warzystwa Biblioteki Publicznej padł na Jana Augustyniaka, młode-

go, 23-letniego urzędnika Widzewskiej  Manufaktury  Bawełnianej,  który 
ukończył szkołę handlową, a następnie po specjalnych  kursach  pedago-
gicznych  uzyskał  świadectwo nauczyciela ludowego. O inklinacji do pracy 
bibliotecznej pozwalał sądzić fakt samorzutnego zorganizowania  biblio-
teki  kursów  pedagogicznych  przy ul. Narutowicza, który zyskał pochleb-
ną wzmiankę w prasie, a o zdolnościach kandydata dawała opinię jego 
nauczycielka, znana działaczka oświatowa, Adela Koziełkiewiczówna.  
W dodatku kandydat był Polakiem,  co  w społeczeństwie tak zróżnicowa-
nym pod względem narodowości i wyznania też nie było dla zarządu obo-
jętne. Nowy kierownik z bibliotekarstwem zapoznał się na kilkutygodniowej 
praktyce w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy. 

Cyt.: Wieczorek W., Biblioteka Publiczna w Łodzi 1917-1957,  Warszawa, 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1965, s. 25-26.

„Nowy Kurier Łódzki” z 10 marca 1917 r.
„Nowy Kurier Łódzki” z 18 listopada 1917 r.

Jan Augustyniak
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Magazyn książek

1 lipca 1918 r. z powodu ciasnoty pomieszczeń, Bibliotekę przeniesiono do budynku przy ul. Św. Andrzeja 14 (obecnie ul. An-
drzeja Struga). Pod tym adresem Książnica przetrwała ponad 30 lat. 
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Z upływem lat skromna biblioteka publiczna rozwinęła się w poważną książni-
cę naukową. Jan Augustyniak z młodego kierownika - bibliotekarza stał się 

statecznym Głównym Bibliotekarzem Miejskim w Łodzi. Takie stanowisko przyzna-
ło mu Prezydium Magistratu na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 1922 r. uchwałą nr 
510 („Dziennik Zarządu m. Łodzi” z 1922 r., nr 37 s 18). Fotografia z końca lat 
20-tych ubiegłego wieku.

Zainteresowanym pogłębieniem wiedzy o barwnej postaci dyrektora Jana Augu-
styniaka proponuję zajrzeć do BIBiK-a z 10 kwietnia 2008 r. http://skany.wbp.
lodz.pl/pliki/bibik/bibik_52/bibik_52.pdf

Jan Augustyniak

16 maja 1935

związek Przemysłu Włókienniczego w Państwie Polskim, dla uczczenia  pamięci  zmarłego  kilka  dni  wcześniej  Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego podejmuje decyzję o wybudowaniu w Łodzi gmachu – pomnika, z przeznaczeniem na Bibliotekę Pu-
bliczną. Realizacją projektu zajął się Społeczny Komitet Budowy Biblioteki Publicznej.

Związek Przemysłu Włókienniczego w Państwie Polskim zadeklarował na ten cel kwotę 500 tysięcy złotych.
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AleksAnder HeimAn-JARECKI 

urodził się 11 września 1886 
roku w Łodzi. Pochodził ze spo-
lonizowanej rodziny żydow-
skiej, która w II Rzeczypospoli-
tej przeszła na katolicyzm. Był 
synem Edwarda Heiman-Ja-
reckiego (1856-1933) i He-
leny Heiman-Jareckiej (1863-
1944) zd. Szyffer. Ukończył  
w roku 1911 Szkołę Zgroma-
dzenia Kupców w Łodzi i po 
roku 1920 Manchester Scho-
ol of Technology. W 1920 roku 
służył w Wojsku Polskim. Prze-
mysłowiec, od roku 1919 był kierownikiem, a od roku 1933 
– prezesem Spółki Akcyjnej Wyrobów Bawełnianych „Wola” 
w Warszawie (ul. Bema 70/72). W roku 1934 wybrano go 
prezesem Związku Przemysłu Włókienniczego w Państwie 
Polskim. Był senatorem Rzeczypospolitej Polskiej IV kaden-
cji (1935-1938) z województwa łódzkiego. Politycznie zwią-
zany z Bezpartyjnym Blokiem Współpracy z Rządem. W Se-
nacie pracował w komisjach: budżetowej (w której był re-
ferentem), gospodarczej (1937-38), komunikacji, prawniczej 
(1935-36) i społecznej (1937-38, w której również był refe-
rentem). Opublikował wiele artykułów na tematy gospodar-
cze, m. in. w „Polityce Gospodarczej”. Aktywnie działał spo-
łecznie, m. in. na rzecz Polskiej Macierzy Szkolnej w Gdań-
sku, Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycz-
nego. Był jednym z założycieli Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
w Łodzi. Był wiceprezesem zarządu założonego w 1929 
roku Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Łodzi.  Po ojcu 
Aleksandrze przejął i uzupełniał kolek-
cję dzieł sztuki. Posiadał m. in. obrazy W. 
Borowskiego, J. Pankiewicza i E. Żaka, 
był zamiłowanym bibliofilem, od roku 
1927 członkiem Towarzystwa Bibliofilów 
w Łodzi. Wiadomo, że zgromadził w Ło-
dzi bogatą bibliotekę, jednak jej losy nie 
są znane. Nieliczne egzemplarze z jego 
księgozbioru stanowią rzadkość na ryn-
ku antykwarycznym. Mieszkał przy ul. 
Piotrkowskiej 125. Za namową Jana Au-
gustyniaka – kierownika Biblioteki Miej-
skiej w Łodzi, zaangażował się w budo-
wę dla niej nowego gmachu. Stanął na 
czele społecznego Komitetu Budowy Bi-
blioteki Publicznej. Na forum Oddziału 
Łódzkiego Związku Przemysłu Włókien-
niczego, Aleksander Heiman-Jarecki za-
proponował, by w ten sposób uczcić pa-
mięć Marszałka Józefa Piłsudskiego za-
miast ufundować pomnik. Związek Prze-
mysłu Włókienniczego 16 maja 1935 
roku uchwalił wyasygnowanie środków 
na ten cel. Ponieważ przemysłowcy nie 
wywiązali się ze zobowiązania, Aleksan-

der Heiman-Jarecki wyłożył całą kwotę, którą przeznaczo-
no na koszty budowy. Jako prezes Związku Przemysłu Włó-
kienniczego w Państwie Polskim utworzył fundację z kwotą 
wynoszącą 500 tys. zł celem wykonania projektu Biblioteki, 
za który zapłacił w 1937 roku i rozpoczęcia budowy, prze-
rwanej we wrześniu 1939 roku. Po wybuchu wojny wyjechał 
do Francji, skąd dotarł do Londynu, gdzie żył z zapomogi.  
W marcu 1944 roku był uczestnikiem audiencji udzielonej 
grupie byłych parlamentarzystów przez prezydenta RP 
Władysława Raczkiewicza. Był jednym z sygnatariuszy ape-
lu z lutego 1945 roku byłych polskich parlamentarzystów do 
członków obu izb parlamentu brytyjskiego w sprawie decy-
zji dotyczących Polski podjętych w trakcie konferencji w Jał-
cie. W 1946 roku osiadł w Australii, gdzie w 1948 r. otrzy-
mał obywatelstwo australijskie. Utrzymywał się z naprawy 
maszyn do pisania, był współpracownikiem firmy „Vistula”, 
członkiem Polskiego Towarzystwa Demokratycznego w Syd-
ney, prelegentem i działaczem Polskiego Koła Kulturalno-Ar-
tystycznego w Sydney. Zmarł 14 stycznia 1966 roku w Syd-
ney. Jego prochy zostały złożone w Eastern Suburbs Memo-
rial Park w Matraville, kolumbarium – Wall Unit L 31. We-
dług informacji na stronie Eastern Suburbs Memorial Park  
w Matraville, pochówek po kremacji Aleksandra Heiman-Ja-
reckiego nastąpił 25 lutego 1966 r. 
Aleksander Heiman-Jarecki był trzykrotnie żonaty. W 1910 r. 
ożenił się z Antoniną Reuff (1896-1926). Po jej śmierci ożenił 
się 9 lipca 1933 r. z aktorką Bronisławą Koyałłowicz (1892-
1944) – primo voto Aleksandrą Rodmuntową, secundo voto 
Kazimierzową Wierzyńską, aresztowaną w 1943 r. we Fran-
cji izamordowaną w obozie koncentracyjnym Auschwitz (jako 
miejsce śmierci podawany jest też Majdanek). W roku 1947 
ożenił się z Antoniną Zgórską. 

Źródło:
Strzałkowski J., Przecława Smoli-
ka Towarzystwo Bibliofilów w Ło-
dzi, Łódź, nakładem własnym au-
tora, 2017, s. 23, 25.

Rzadkowolska M., Heiman-Jarec-
ki Aleksander, w: Słownik pracow-
ników książki polskiej. Suplement 
III, pod red. Hanny Tadeusiewicz, 
Warszawa, Stowarzyszenie Biblio-
tekarzy Polskich, 2010 r.

Informacje od Aleksandra Dunin-
Kęplicza, Ewy Dunin-Kęplicz

https://senat.edu.pl/historia/se-
nat-rp-w-latach-1922-1939/se-
natorowie-ii-rp/senator/aleksan-
der-heiman-jarecki

https://pl.wikipedia.org/wiki/
Aleksander_Heiman-Jarecki

h t t p s : / / b s . s e j m . g o v. p 
l / F ? f u n c = f i n d - b & requ-
est=000000543&find_code=SY-
S&local_base=ARS10

https://pl.wikipedia.org/wiki/
City_of_Randwick ; https://pl.wi-
kipedia.org/wiki/Podział_aglome-
racji_Sydney#City_of_Randwick

Aleksander Heiman-Jarecki
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Widoczny charakterystyczny element budynku Biblioteki, 
okrągła klatka schodowa.

W momencie  wybuchu  II  wojny  światowej gmach  Bi-
blioteki  był  na  ukończeniu.  Wojna przerwała pra-

ce na wiele lat. 1 października 1939  r.  władze  okupa-
cyjne  zamknęły  Bibliotekę a jej liczące 70 tys. wol. zbiory, 
zmagazynowano bezładnie  w  niewykończonym  budynku.  
Wkrótce dołączyły do nich książki z zamkniętych filii miej-
skich. Wszystkie filie zostały zlikwidowane 1 stycznia 1940 r. 
Podczas okupacji z Biblioteki głównej zginęło 30% najcen-
niejszych zbiorów, w tym druki łódzkie i Łodzi dotyczące. Na 
szczęście ocalał przygotowany do wywiezienia księgozbiór 
zasadniczy. Okupant pozostawił Bibliotekę zdewastowaną. 
Brakowało ogrzewania i były powybijane szyby w oknach. 
Z chwilą wyparcia wojsk niemieckich 19 stycznia 1945 r., 
rozpoczęły się działania, mające na celu odtworzenie łódz-
kiego bibliotekarstwa. Już 23 kwietnia 1945 r. uruchomiono 
trzy pierwsze filie Biblioteki Publicznej dla dorosłych i mło-
dzieży. 28 maja 1945 r. udostępniono część zbiorów Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w lokalu przy ul. Andrzeja 14. Jed-
nocześnie  prowadzono  prace  wykończeniowe gmachu przy 
ul Gdańskiej. 
Wreszcie, po trwających niemal cztery lata pracach projek-
towych i wykończeniowych, gmach Biblioteki został przeka-
zany do użytkowania. Niestety, niemieckie  władze  okupa-
cyjne  rozpoczęły  przerabianie gmachu, nie kończąc go jed-
nak. W wyniku tych prac budynek stracił lekkość i wdzięk. 
Przed wojną planowano wyłożenie elewacji kamieniem  
a zespołu wejściowego marmurem. Wszystkie regały i stolar-
ka miała być jesionowa. Czytelnia miała mieć od ulicy ścia-
nę luksferową z francuskiego tworzywa. Okupant zamuro-
wał podcienia. Wielka ściana luksferowa w czytelni zosta-
ła zlikwidowana, okna częściowo zamurowane lub zastąpio-
ne innymi, o mniejszej powierzchni i drobnym podziale szyb. 
Na szczęście ocalał niezmieniony zasadniczy układ funkcjo-
nalny  –  zespół  wejściowy,  główna  klatka schodowa, sta-
nowiska obsługi czytelnika, katalogi, czytelnie i magazyny. 

Po wojnie, ze względów ekonomicznych, nie mogło być mowy 
o przywróceniu pierwotnego projektu. Zlikwidowano jedynie 
barbarzyńsko  zamurowane  podcienia  od  ul.  Gdańskiej. 
Uroczyste otwarcie gmachu Książnicy nastąpiło 6 listopada 
1949 r.
30 grudnia 1949 r. uchwałą Miejskiej Rady Narodowej w Ło-
dzi zmieniono nazwę Miejskiej Biblioteki Publicznej. Od tego 
momentu miała nosić nazwę Miejskiej  Biblioteki  im.  Ludwika  
Waryńskiego w Łodzi. Otwarcie Książnicy dla czytelników 
nastąpiło w dniu 1 marca 1950 r. Powyższy materiał przed-
stawia  w  dużym  skrócie  historię  Biblioteki Miejskiej,  Wo-
jewódzkiej  i  Miejskiej  czy  wreszcie Wojewódzkiej w Łodzi. 
Niech nas nie mylą te różne nazwy. To jest ta sama Bibliote-
ka, która od 100 lat wzbogaca życie kulturalne mieszkań-
ców Łodzi i województwa. Jest kopalnią wiedzy dla studiują-
cej młodzieży oraz trwałym elementem tego miasta. Na za-
kończenie artykuł z powojennej prasy łódzkiej dotyczących 
bibliotek i bibliotekarzy pracujących w czasach „kiedy uci-
chły działa”.
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kalendarium za lata 1916-2017

11 października 1917 
Otwarcie Biblioteki Publicznej przy ul. Piotrkowskiej 150. Lo-
kal ofiarował kupiec Wilhelm Hordliczka (członek Komisji Re-
wizyjnej TBP) w swojej kamienicy.  Było to mieszkanie 4-poko-
jowe na I piętrze.

Lipiec 1918   

Przeniesienie Biblioteki do wynajętych pomieszczeń na I pię- 
trze w budynku przy ul. Andrzeja 14. 

Styczeń 1922               
Przejęcie Biblioteki przez Magistrat Miasta Łodzi. Towarzy-
stwo Biblioteki Publicznej przekazuje Bibliotekę Gminie Miej-
skiej w drodze darowizny.

18 marca 1922              
Otwarcie filii Biblioteki Publicznej – I  Miejskiej Wypożyczalni 
Książek dla Dzieci i Młodzieży (ul. Piotrkowska 223) – pierw-
szej placówki tego typu w sieci bibliotek publicznych w Polsce.

8 października 1922   
Otwarcie II Miejskiej Wypożyczalni Książek dla Dzieci i Mło-
dzieży (ul. Rybna 14).

29 listopada 1923       
Otwarcie III Miejskiej Wypożyczalni Książek dla Dzieci i Mło-
dzieży (ul. Zagajnikowa 54).

Grudzień 1924           
Otwarcie I Miejskiej Wypożyczalni Książek dla Dorosłych  (ul. 
Rokicińska 1).

30 maja 1916    
Powołanie Towarzystwa Biblioteki Publicznej w Łodzi.

25 sierpnia 1916             
Niemieckie prezydium policji zatwierdza statut Towarzystwa 
Biblioteki Publicznej w Łodzi.

Luty 1917        
W prasie łódzkiej ukazuje się ogłoszenie Towarzystwa Biblio-
teki Publicznej poszukującej osoby na stanowisko bibliotekarza.

Lipiec 1917    
Stanowisko kierownika Biblioteki zostaje powierzone Janowi 
Augustyniakowi.

Miejska Biblioteka Publiczna im. L Waryńskiego, fotografia z lat 50-60 ubiegłego wieku.

dyrektorzy Biblioteki w latach 1917-2017

1917 – 1939, 1945 – 1963    JAN AUGUSTyNIAK
1963 – 1980                          ROMAN KACZMAREK
1980 – 1981                          DANUTA MIKOŁAJCZyK
1982 – 2003                          ELżBIETA PAWLICKA
OD 2003                                BARBARA CZAJKA
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31 grudzień 1924        
Otwarcie IV Miejskiej Wypożyczalni Książek dla Dzieci  
i Młodzieży (ul. Marysińska 5).

1 lipca 1925  
Otwarcie V Miejskiej Wypożyczalni  Książek dla Dzieci  
i Młodzieży (u. Senatorska 2/4).

Kwiecień 1928            
Biblioteka przejmuje parter budynku przy ul. Andrzeja 14 
wynajęty przez Magistrat.

13 października 1928 
Otwarcie w budynku szkoły powszechnej VI Miejskiej Wypo-
życzalni dla Dzieci i Młodzieży (ul. Podmiejska 21).

16 maja 1935
Związek Przemysłu Włókienniczego w Państwie Polskim, dla 
uczczenia pamięci zmarłego kilka dni wcześniej Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego podejmuje decyzję o wybudowaniu  
w Łodzi gmachu – pomnika, z przeznaczeniem na Bibliotekę 
Publiczną. Realizacją projektu zajął się Społeczny Komitet Bu-
dowy Biblioteki Publicznej.

Marzec 1936 
Przekazanie Bibliotece przez Muzeum Sztuki w Łodzi księgo-
zbioru historyków krakowskich J. i  K. Bartoszewiczów zawie-
rającego cenne starodruki i czasopisma.

Grudzień 1936             
Otwarcie II Miejskiej Wypożyczalni Książek dla Dorosłych (ul. 
Rzgowska 74).

1 lipca 1937   
Rozstrzygnięcie konkursu na projekt gmachu Biblioteki. Spo-
śród 41 prac wybrano projekt inż. arch. Jerzego Wierzbic-
kiego z Warszawy.

14 maja 1938 
Wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy gmach Biblio-
teki Publicznej im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Gdańskiej 102.

1 września 1938           
Otwarcie III Miejskiej Wypożyczalni Książek dla Dorosłych 
(ul. Prusa 15). Przed wybuchem wojny, Biblioteka Publiczna 
posiadała 9 filii: trzy Wypożyczalnie Książek dla Dorosłych  
i sześć Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży.  Miejska Biblio-
teka dysponowała 70. tysiącami książek. W filiach było po-
nad sto dziesięć tysięcy książek.

1 października 1939 
Władze okupacyjne zamykają Bibliotekę przy ul. Andrzeja 
14. W połowie października lokal Biblioteki zostaje opieczę-
towany, a pracownicy zwolnieni. Miejsce kierownika Biblioteki 
zajął Niemiec – slawista, bibliotekarz Biblioteki Państwowej  
w Berlinie. Księgozbiór Biblioteki zostaje przewieziony do 

niewykończonego gmachu przy ul. Gdańskiej 102 i bezład-
nie zmagazynowany. Nowy gmach jest przez władze nie-
mieckie dewastowany. W pomieszczeniach bibliotecznych 
przy ul. Andrzeja 14 Niemcy zorganizowali centralę komple-
tów książek zaopatrujących biblioteki niemieckie.

Styczeń 1940                
Zamknięcie 9 filii miejskich.

Styczeń-luty 1945    
Prace porządkowe w Bibliotece przy ul. Gdańskiej 102.  
Wybrane książki przewożono do pomieszczeń przy ul.  
A. Struga 14. Ocalało około 70% książek i czasopism  
z przedwojennego księgozbioru  Biblioteki Publicznej.  Ura-
towano ok. 30 skrzyń z najcenniejszymi dziełami przeznaczo-
nymi do wywiezienia w głąb Rzeszy.

23 kwietnia 1945         
Uruchomienie trzech pierwszych filii miejskich: I Miejskiej Wy-
pożyczalni Książek dla Dorosłych (ul. Senatorska 8), II Miej-
skiej Wypożyczalni Książek dla Dorosłych (ul. Prusa 15),  
I Miejskiej Wypożyczalni Książek dla Dzieci i Młodzieży (ul. 
Piotrkowska 37).

28 maja 1945 
Otwarcie Miejskiej Biblioteki Publicznej w lokalu przy ul. An-
drzeja  Struga 14. Oddano do użytku czytelnię, opracowa-
no i przygotowano do udostępnienia ponad 5 000 książek  
z dawnych zasobów Biblioteki. W końcu roku 1945 księgo-
zbiór opracowany i udostępniony czytelnikom MBP liczył 25 
624 tomy. Utrzymano podstawową zasadę prezencyjnego 
udostępniania zbiorów, czytelnia liczyła 84 miejsca i otwarta 
była 10 godzin dziennie (od 10.00 do 20.00).

15 grudnia 1945           
Otwarcie II Miejskiej Wypożyczalni Książek dla Dzieci i Mło-
dzieży (ul. Wspólna 5/7).

10 stycznia 1946          
Otwarcie III Miejskiej Wypożyczalni Książek dla Dzieci  
i Młodzieży (ul. Armii Czerwonej 41).

21 stycznia 1946           
Otwarcie IV Miejskiej  Wypożyczalni  Książek dla Dzieci  
i Młodzieży (ul. Inżynierska 4).

6 listopada 1949         
Oddanie do użytku gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej  
przy ul. Gdańskiej 102.

30 grudnia 1949          
Nadanie Bibliotece imienia Ludwika Waryńskiego.

1 marca 1950 
Otwarcie gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej przy  
ul. Gdańskiej 102 dla czytelników.
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14 lipca 1965 
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, Miejska Bibliote-
ka Publiczna w Łodzi zostaje zaliczona do bibliotek naukowych.

Maj 1966        
Rozpoczęcie budowy gmachu magazynów MBP połączonego 
podziemnym korytarzem z dotychczasowym gmachem Biblioteki.

Uruchomiono Wypożyczalnię Lektur, głównie dla czytelników 
studiujących zaocznie.

1 września 1967         
Oddanie do użytku powiększonej Czytelni Głównej, nowej 
Czytelni Naukowej i siedmiokondygnacyjnego gmachu maga-
zynu (budynek „B”).

21 grudnia 1967        
Inauguracja uroczystości jubileuszowych 50-lecia MBP.

19 stycznia 1968          
W uznaniu zasług dla rozwoju kultury Biblioteka została od-
znaczona Honorową Odznaką m. Łodzi.

1970 
Na placu przy ul. Gdańskiej 100 rozpoczęto budowę pa-
wilonu dla potrzeb Łódzkich Zakładów Gastronomicznych 
(kawiarnia i bar), Domu Książki. Dla Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej przewidziano na II piętrze salę konferencyjno-kino-
wej oraz pomieszczenia dla laboratorium fotograficznego  
i pracownię kserograficzną.

10 czerwca 1972          
Oddanie do użytku w budynku przy ul. Gdańskiej 100 sali 
konferencyjno-kinowej oraz pomieszczeń dla pracowni foto-
graficznej i reprograficznej.

29 lipca 1975  
W związku ze zmianami administracyjnymi  i utworzeniem no-
wych województw, MBP otrzymuje status biblioteki wojewódz-
kiej miejskiego województwa łódzkiego. Pomimo przejęcia no-
wych funkcji nazwa Biblioteki nie ulega zmianie. Przejęto po 
byłej Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej budynek przy ul. Cu-
rie-Skłodowskiej 28.

Październik 1975        
W nowej formule organizacyjnej wznawia w MBP działalność 
Dyskusyjny Klub Filmowy.

Wrzesień 1979         
Przeniesienie do jednopiętrowej starej willi przy ul. Gdań-
skiej 96 Pracowni Zbiorów Regionalnych oraz warsztatu rze-
mieślniczego.

Czerwiec 1980             
Na emeryturę odchodzi dyrektor Roman Kaczmarek.

Lipiec 1980

Dyrektorem zostaje Danuta Mikołajczyk (do 31 grudnia 1981).

14 października 1957 
W sali posiedzeń Rady Narodowej m. Łodzi odbyła się 
uroczystość jubileuszowa z okazji 40-lecia MBP i 40-lecia 
pracy dyrektora Jana Augustyniaka.

1958-1961          
W filiach MBP prowadzono prace reorganizacyjne mają-
ce na celu przejście z tradycyjnego systemu udostępniania 
(zza lady) na system wolnego dostępu do półek. Pierwszą 
wypożyczalnię z wolnym dostępem do półek uruchomiono  
w 1961 r.;  była to 22 Rejonowa Wypożyczalnia Książek 
przy ul. Zachodniej 12.

Grudzień 1960              
Sieć bibliotek publicznych stanowią: Miejska Biblioteka Pu-
bliczna oraz 24 Rejonowe Wypożyczalnie Książek dla Doro-
słych, 15 Rejonowych Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży.

Styczeń 1961 
Rozpoczęcie decentralizacji bibliotek rejonowych sieci miej-
skiej.

1-5 kwietnia 1963      
Utworzenie Dzielnicowych Bibliotek Publicznych. Na mocy 
uchwał Prezydiów Dzielnicowych Rad Narodowych powstały 
placówki kierujące pracą sieci bibliotecznej w obszarze jed-
nej dzielnicy: Dzielnicowa Biblioteka Publiczna Łódź-Bałuty 
(ul. Boya-Żeleńskiego 15), Dzielnicowa Biblioteka Publiczna 
Łódź-Górna (ul. Rudzka 7), Dzielnicowa Biblioteka Publiczna 
Łódź-Polesie (ul. Zielona 75), Dzielnicowa Biblioteka Publicz-
na Łódź-Śródmieście (ul. A. Struga 14), Dzielnicowa Biblio-
teka Publiczna Łódź-Widzew (ul. Armii Czerwonej 54). MBP 
udzielała Bibliotekom Dzielnicowym pomocy w sprawach me-
rytorycznych i opieki instrukcyjno-metodycznej oraz szkole-
niowej.

Wrzesień 1963            
W wieku siedemdziesięciu lat na emeryturę odchodzi dyrek-
tor Jan Augustyniak.

1 października 1963 
Dyrektorem zostaje Roman Kaczmarek, archiwista, regiona-
lista, działacz Stronnictwa Demokratycznego, były dyrektor 
Archiwum Państwowego m. Łodzi i województwa łódzkiego, 
przed objęciem funkcji dyrektora Biblioteki – zastępca prze-
wodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi.

IV  kwartał 1964         
Wprowadzono jednorazowe wypożyczenia poza Bibliotekę 
dla osób studiujących.

1965
Ukazuje się monografia „Biblioteka Publiczna w Łodzi 1917-
1957” autorstwa  Witolda Wieczorka (1928-1961), pra-
cownika Biblioteki od roku 1949.  

Marzec 1965 
Wprowadzono wypożyczenia krótkoterminowe „na noc” dla 
studentów studiów dziennych i zaocznych.
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15 lutego 1982 
Na stanowisko dyrektora zostaje powołana Elżbieta 
Pawlicka, w latach 1968-1981 dyrektor  Dzielnicowej Bi-
blioteki Publicznej Łódź-Śródmieście im. Andrzeja Struga.

1982
Bibliotece przyznano w budynku przy ul. Gdańskiej 100 
pomieszczenia na parterze i I piętrze zajmowane dotych-
czas przez bar i kawiarnię (budynek "C").  Równocześnie, ze 
względu na zły stan techniczny zaistniała konieczność odda-
nia pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 96.

30 maja 1990 
Uroczystość przywrócenia Bibliotece imienia Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego. Inicjatorem była organizacja zakładowa 
NSZZ „Solidarność”.

1990
Miejska Biblioteka Publiczna zostaje podporządkowa-
na Urzędowi Wojewody Łódzkiego poprzez Wydział In-
frastruktury Społecznej (wcześniej nadzór nad Bibliote-
ką sprawował Prezydent m. Łodzi). Biblioteki publiczne   
w dzielnicach  Łodzi  podlegają  Prezydentowi m. Łodzi, bez-
pośrednio zaś Wydziałowi Kultury i Sztuki. Biblioteki samo-
rządowe w województwie podlegają odpowiednio wójtom  
i burmistrzom.

1991
Rozpoczęcie prac nad budową lokalnej sieci komputerowej  
w Bibliotece.

Styczeń  1991
Zmiana statutu MBP i nazwy na: Wojewódzka i Miej-
ska  Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
w Łodzi. Zmiana nazwy nie spowodowała zmiany zadań Bi-
blioteki. W nazwie usankcjonowano dotychczas pełnioną funk-
cję.

Kwiecień 1991
W związku z brakiem powierzchni magazynowej przy  
ul. Gdańskiej 100/102  Biblioteka wynajmuje 1.892 m²  po-
wierzchni w budynku poprodukcyjnym przy ul. Więckowskie-
go 43/45.

Styczeń 1992 
W związku z wdrażaniem komputeryzacji w WiMBP zmie-
niono drogę książki. Zakupione książki kierowane są nie 
jak do tej pory do Działu Magazynów lecz bezpośrednio 
do Działu Opracowania Zbiorów i dopiero po wprowa-
dzeniu danych do katalogu komputerowego przekazywa-
ne są do magazynów.

1992 
Kontynuacja prac związanych z komputeryzacją. Katalog  
książek  tworzono w programie MAK.

Z okazji 75-lecia Biblioteki, z inicjatywy dyrektor Elżbiety 
Pawlickiej  zostaje ustanowiona  honorowa Nagroda „Zło-

ty Ekslibris Książnicy Miejskiej” dla najlepszej książki popular-
nonaukowej o Łodzi. Wręczenie nagrody za rok 1992 odby-
ło się 27 maja 1993.

4-5 grudnia 1992 
Uroczystości jubileuszu 75-lecia Biblioteki, połączone ze 125 
rocznicą urodzin Marszałka J. Piłsudskiego.

1993
Adaptowano pomieszczenia po Czytelni Czasopism na Wy-
pożyczalnię Długoterminową (wejście od ul. Kopernika).

Wrzesień 1993 
Rozpoczęcie nagrywania relacji filmowych na DVD ze spotkań 
autorskich, konferencji, szkoleń oraz innych imprez zrealizowa-
nych w Bibliotece.

1 października 1994 
W sali katalogowej zainstalowane pierwsze dwa terminale 
dla czytelników, z których mogli uzyskiwać dane z tworzonych 
w Bibliotece komputerowych baz danych.

1996
WiMBP zostaje  podłączona stałym łączem do Miejskiej Sie-
ci Komputerowej LODMAN. Katalogi Bibliotek  są widoczne  
w Internecie. Złożony zostaje „Projekt Automatyzacji WiMBP  
w Systemie Zintegrowanym HORIZON” mający na celu otrzy-
manie grantu z amerykańskiej Fundacji Andrew  Mellona i do-
łączenie do Międzyuczelnianego Zespołu Bibliotecznego w Ło-
dzi  grupującego biblioteki uczelniane miasta. Projekt  zostaje   
zaakceptowany, a środki z grantu umożliwiają  zakup większej 
ilości sprzętu i dalszą rozbudowę sieci lokalnej.

Pierwsza edycja Przeglądu Twórczości Plastycznej Osób Cho-
rych i Niepełnosprawnych "Sztuka jak balsam".

Wrzesień 1996
W Internecie dostępna jest strona WWW Biblioteki.

1997 
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy-
znaje Bibliotece medal Bibliotheca Magna Perenisque (Biblio-
teka Wielkość Nieprzemijająca) za całokształt działalności na 
rzecz rozwoju bibliotekarstwa polskiego i upowszechniania 
książki oraz za zasługi dla SBP. 

Sierpień 1997 
Biblioteka przystępuje wspólnie z bibliotekami naukowymi Ło-
dzi do komputeryzacji opracowania zbiorów w systemie HO-
RIZON.

4-5 grudnia 1997
Sesja z okazji jubileuszu 80-lecia Książnicy Miejskiej i 130 
rocznicy urodzin Patrona Biblioteki.  Nadanie Czytelni Głównej 
imienia Jana Augustyniaka. Utworzenie Czytelni Prawniczo-Eko-
nomicznej (wydzielonej z powierzchni sali katalogowej).
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Kwiecień 2004 
Rozpoczęcie współpracy z Centrum NUKAT (Narodowym Uniwersal-
nym Katalogiem Centralnym) w zakresie katalogowania książek.

Udostępnienie on-line wydawanego przez Bibliotekę Biuletynu 
Informacji Bibliotecznych i Kulturalnych BIBiK.

2005
Włączenie się Biblioteki do akcji „Cała Polska Czyta Dzie-
ciom”. 

Styczeń 2006 
Rozpoczęcie współpracy z Biblioteką Narodową w ramach 
tworzenia przez wojewódzkie biblioteki publiczne wspólnej 
bazy z gazet i czasopism.

II połowa 2006 
Modernizacja i przebudowa Czytelni Naukowej, Prawniczo-
Ekonomicznej. Wybudowanie antresoli pozwoliło zwiększyć 
powierzchnię tych Czytelni ogółem o 64 m². Remont i moderni-
zacja parteru i holu głównego Biblioteki.

2007 
Nagroda Złoty Ekslibris wręczana jest  w dwóch nowych kate-
goriach: Najlepsze wydawnictwo albumowe o Łodzi oraz, Naj-
lepsze wydawnictwo albumowe o Ziemi Łódzkiej.

Publikacje Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi wydane z okazji ju-
bileuszu 90-lecia Biblioteki: „Józef Piłsudski w zbiorach Wo-
jewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi” – katalog 
autorstwa Elżbiety Rychlik, „Kolekcja grafiki XVI-XVIII w. Woje-
wódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Łodzi” – autorstwa Łukasza Grzejszczaka, „Ta-
blice pamięci: łódzkie inskrypcje pamiątkowe” – autorstwa An-
drzeja Kempy i Marty Zawadzkiej.

2007
Dyrektor Barbara Czajka odbiera  Medal  PRO PUBLICO 
BONO im. Sabiny Nowickiej, przyznany Bibliotece  przez To-
warzystwo Przyjaciół  Łodzi za wkład w działalność na rzecz 
miasta i kreatywny stosunek do rzeczywistości.   

26 stycznia 2007          
Uroczyste spotkanie z okazji Jubileuszu 50 lat istnienia Mię-
dzyuczelnianego Dyskusyjnego Klubu Filmowego.

Marzec 2007
Demontaż i utylizacja starej centrali telefonicznej i aparatów 
telefonicznych oraz dostawa, montaż i uruchomienie nowej cen-
trali telefonicznej wraz z dostawą nowych aparatów telefo-
nicznych.

Kwiecień 2007
Rozpoczęcie projektu Instytut Książki „Dyskusyjne  Kluby 
Książki” koordynowanego przez Bibliotekę na terenie woje-
wództwa łódzkiego.

1999
Od stycznia, w związku z reformą administracyjną kraju ule-
ga  zmianie kształt województwa łódzkiego. WiMBP konty-
nuuje funkcje koordynacyjne i instruktażowe w odniesieniu do 
sieci bibliotek publicznych i bibliotek dla pacjentów w pla-
cówkach służby zdrowia. Organizatorem Biblioteki jest Sa-
morząd Województwa Łódzkiego, a z jego ramienia nadzór 
nad Biblioteką sprawuje Zarząd Województwa Łódzkiego.

25 października 2000
Podczas inauguracji Roku Kulturalno-Oświatowego 
2000/2001 odbyło się wręczenie i poświęcenie sztanda-
ru Biblioteki. Na awersie wyhaftowane jest  popiersie Józe-
fa Piłsudskiego, w otoku umieszczony cytat z jego pism: „Być 
zwyciężonym i nie ulec – to zwycięstwo. Zwyciężyć i spocząć 
na laurach - to klęska”. Na rewersie, biały orzeł w koronie  
i pełna nazwa Biblioteki. U dołu dwie daty: 1917 – utworze-
nia Biblioteki i 2000 – ufundowania sztandaru.

2001-2003 
Środki finansowe z budżetu centralnego zapisane w tzw. 
Kontrakcie Wojewódzkim wpływają na przyspieszenie kom-
puteryzacji Biblioteki, przygotowanie systemu bibliografii re-
gionalnej dla  bibliotek publicznych województwa łódzkie-
go oraz poprawienie warunków technicznych gmachu. Nowa 
elewacja uwydatnia walory architektoniczne Biblioteki. Prze-
prowadzono również szereg niezbędnych szkoleń meryto-
rycznych dla pracowników Biblioteki oraz bibliotek publicz-
nych województwa łódzkiego związanych z komputeryzacją 
procesów bibliotecznych.

2001 
Rozpoczęto skanowanie najcenniejszych czasopism ze zbio-
rów Biblioteki na skanerze bezdotykowym.

Zmieniono formułę i regulamin Nagrody Złoty Ekslibris.  
Wprowadzono drugą kategorię: Nagroda za najlepszą 
książkę o województwie łódzkim. Przyjęto nową nazwę  Na-
grody: Złoty Ekslibris Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej im. J. Piłsudskiego.

2003 
Kolejna reorganizacja informacji katalogowej dla czytelni-
ków. Udostępniono katalog komputerowy książek w systemie 
HORIZON (oprócz baz danych w programie MAK). Użytkow-
nicy mają dostęp do 24 stanowisk komputerowych w sali ka-
talogowej oraz do 6 stanowisk w holu Biblioteki.

I kwartał 2003 
Uruchomienie Punktu Informacji Europejskiej przy Czytelni 
Prawniczo-Ekonomicznej.

29 kwietnia 2003 
Na emeryturę odchodzi dyrektor Elżbieta Pawlicka.

1 sierpnia 2003 
Na stanowisko dyrektora zostaje powołana Barbara Czajka,  w la-
tach 1991-2003 dyrektor Pedagogicznej Biblioteki  Wojewódzkiej 
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego. 
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II połowa 2007
Modernizacja sali konferencyjnej, remont głównej klatki scho-
dowej oraz części korytarzy w budynku „A”.

5 grudnia 2007
Uroczyste obchody jubileuszu 90-lecia Biblioteki.

Lipiec 2008
Zakończenie modernizacji kompleksowego układu monitorin-
gu wizyjnego we wszystkich budynkach i na terenie Biblioteki. 

Sierpień 2008
Zakończenie modernizacji instalacji centralnego ogrzewa-
nia w budynku B i C. Zakończenie modernizacji pomieszczeń  
w piwnicy w budynku A. Zaadaptowanie pomieszczenia po 
kotłowni na dwa magazyny książek oraz pomieszczenia go-
spodarcze.

Grudzień 2008
Zakup bezdotykowego skanera wielkoformatowego skanują-
cego zbiory o formacie do A1 włącznie i w kolorze.  

Otwarcie Biblioteki Cyfrowej – Regionalia Ziemi Łódzkiej. Za-
kończenie modernizacji pomieszczeń I i II piętra budynku A. 

Lipiec 2009
Zawarcie przez Bibliotekę porozumienia z Fundacją Roz-
woju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Książki  
w sprawie dwóch ogólnopolskich programów: Programu Bi-
blioteka + oraz Programu Rozwoju Bibliotek. Bibliotece po-
wierzono zadania koordynowania na terenie województwa 
łódzkiego tych programów. Program Rozwoju Bibliotek był 
realizowany do roku 2015 przez Fundację Rozwoju Społe-
czeństwa Informacyjnego. Przyczynił się do wzmocnienia całe-
go systemu bibliotecznego, integracji środowiska, stosowania 
nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych 
w pracy bibliotek. Program Rozwoju Bibliotek był skierowa-
ny do bibliotek publicznych we wszystkich gminach wiejskich  
i wiejsko-miejskich oraz w gminach miejskich, nie przekra-
czających 20 tysięcy mieszkańców. Program Biblioteka + 
adresowany był do bibliotek publicznych funkcjonujących 
jako instytucje kultury w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich  
i małych miast (do 15 tys. mieszkańców). Realizacja progra-
mu objęła szkolenia bibliotekarzy, budowę ogólnopolskiego 
komputerowego systemu bibliotecznego pn. MAK+, zapew-
nienie bezpłatnego Internetu w tych bibliotekach oraz po-
prawę infrastruktury bibliotek (rozbudowa, modernizacja, 
remonty i budowa bibliotek). Program Biblioteka + realizo-
wany był do roku 2012. 

Lipiec 2009
Wykonanie systemu okablowania strukturalnego lokalnej sie-
ci komputerowej.

Wrzesień 2009
Modernizacja pomieszczeń w bud. „A” i „C”.  

Grudzień 2009
Zakończenie modernizacji budynku „B” ze zmianą sposobu 
użytkowania pomieszczenia magazynowo-biurowego na intro-
ligatornię.

2009
Zakupienie 53 komputerów, 13 urządzeń wielofunkcyjnych,  
3 drukarek.

2010
Dyrektor Barbara Czajka odbiera statuetkę Polskiego Towa-
rzystwa Wydawców Książek dla Wojewódzkiej i Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  „Nomina-
cje – IKAR 2010” za rzetelną pracę u podstaw i kreowanie eu-
ropejskiego modelu biblioteki publicznej jako centrum informa-
cyjno-edukacyjnego. 

Marzec 2010
Przeniesienie Działu Ochrony i Konserwacji Zbiorów (Introliga-
tornia) z ulicy Marii Curii-Skłodowskiej 28 do gmachu Biblioteki 
przy ul. Gdańskiej 100/102.

Maj 2010 
Z inicjatywy dyrektor Barbary Czajki ustanowienie Nagrody  
Superekslibris. Pierwszymi laureatami zostali: Ryszard Bonisław-
ski – za całokształt dotychczasowych osiągnięć w zakresie pu-
blikacji o Łodzi i Ziemi Łódzkiej, Jacek Kusiński – za całokształt 
dotychczasowych osiągnięć w zakresie publikacji o Łodzi.

Sierpień 2010
Zakończenie modernizacji pomieszczeń Działu Zbiorów Regio-
nalnych, klatki schodowej w budynku „A”, Działu Udostępniania 
Zbiorów i Magazynów („A” 47), pokoju socjalnego.

Listopad 2010
Zakończenie modernizacji pomieszczenia magazynowego  
w budynku „A” w systemie magazynowania zwartego. 

Poddano konserwacji rekordową liczbę obiektów – 32  
(w tym 26 starych druków, 2 rękopisy, 1 mapę ,1 grafikę,  
2 książki z Muzeum Książki Dziecięcej).

Listopad 2011
Zakończenie modernizacji Czytelni Głównej (budynek A).  

Podczas XVIII edycji Konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Pra-
codawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” dyrektor Barbara 
Czajka  odebrała wyróżnienie Okręgowego Inspektoratu Pra-
cy w Łodzi w kategorii zakładów zatrudniających od 50 do 
250 pracowników.

Grudzień 2011
Zakończenie modernizacji Czytelni Działu Zbiorów Specjalnych.

Marzec 2012
Biblioteka rozpoczyna tworzenie „Literackiej Mapy Wojewódz-
twa Łódzkiego” dostępnej w Internecie pod adresem http://
mapa.lodzkieczyta.pl/. 
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16 Kwietnia 2012 
Od 20. edycji Nagrody Złoty Ekslibris i 3. edycji Nagrody Su-
perekslibris  laureatom wręczane są okolicznościowe statuet-
ki  zaprojektowane i wykonana przez artystę rzeźbiarza Ra-
fała Frankiewicza. 

Kwiecień 2012
Rozpoczęcie przez Bibliotekę kampanii „Łódzkie Czyta”. 

Lipiec 2012
Zmiana nazwy Działu Zbiorów Muzycznych na: Dział Zbio-
rów Audiowizualnych. 

Sierpień 2012
Zakończenie modernizacji pomieszczeń Działu Zbiorów Au-
diowizualnych usytuowanych na parterze w budynku „C”.

Październik 2012 
Dostawa sprzętu do utworzenia stanowisk dla osób z dys-
funkcją wzroku, sprzętu odtwarzającego, nagłaśniającego  
i do filmowania. 
Zmiana systemu wypożyczeń z systemu Horizon na Symphony. 

Listopad 2012
Zakończenie modernizacji pomieszczeń magazynowych  
w budynku „B”.

Grudzień 2012
Czytelnicy Biblioteki uzyskali dostęp do platformy IBUK LI-
BRA, która umożliwia bezpłatne korzystanie z elektronicz-
nych książek i czasopism. 

Zakończenie realizowanego w latach 2011-2012 projek-
tu digitalizacji wybranych tytułów czasopism łódzkich. Pro-
jekt dofinansowany został ze środków Wieloletniego Progra-
mu Rządowego Kultura+ (Priorytet Digitalizacja). Wszystkie 
tytuły umieszczone zostały w Bibliotece Cyfrowej Regionalia 
Ziemi Łódzkiej. 

Zrealizowanie zadania pn. „Biblioteka miejscem przyjaznym 
dla osób z dysfunkcją wzroku”. Zadanie częściowo sfinanso-
wano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury”, prio-
rytet: „Infrastruktura kultury”.  

Zrealizowanie zadania pn. „Biblioteka miejscem przyjaznych 
dźwięków”. Zadanie częściowo sfinansowano ze środków Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach progra-
mu „Rozwój infrastruktury kultury”, priorytet: „Infrastruktura 
kultury”.

Styczeń 2013
Uchwałą nr XXIX/558/12 Sejmiku Województwa Łódzkie-
go z dnia 30 października 2012 r. zmieniono nazwę samo-
rządowej instytucji kultury Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na na-
zwę Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego w Łodzi.

Kwiecień 2013
Biblioteka zakończyła realizowany w latach 2012-2013 
projekt „Digitalizacja czasopism i doposażenie pracowni di-
gitalizacji”. Projekt dofinansowany został ze środków Wie-
loletniego Programu Rządowego Kultura+ (Priorytet Digita-
lizacja). 

Luty 2014
Utworzenie Biura Promocji.

Czerwiec 2016
Dyrektor Barbara Czajka odebrała przyznany przez Łódz-
kie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycz-
nego Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego  w kategorii grupowej  tytuł i certyfikat  
„Ambasadora Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych”. 

Wrzesień 2014
Rozpoczęcie współpracy WBP z bibliotekami publicznymi 
województwa łódzkiego w celu zapewnienia czytelnikom do-
stępu do platformy książek elektronicznych IBUK LIBRA.  

Maj 2015
Zakończenie realizowanego w latach 2014-2015 projektu  
Digitalizacja „Dziennika Łódzkiego” i doposażenie pracowni. 
Projekt dofinansowany został ze środków Wieloletniego Pro-
gramu Rządowego Kultura+ (Priorytet Digitalizacja).

Wrzesień 2015
Zakończenie  projektu Instytutu Książki „Kraszewski. Kompu-
tery dla bibliotek” w ramach Narodowego Programu Rozwo-
ju Czytelnictwa, który zapewnił czytelnikom dostęp do kom-
puterowej informacji o ponad 95% książkach znajdujących 
się w WBP.

Październik 2015
Dyrektor Biblioteki, Barbara Czajka odebrała z rąk Małgo-
rzaty Omilanowskiej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, okolicznościową statuetkę i dyplom z podziękowa-
niem dla WBP w Łodzi za aktywny udział w tworzeniu i upo-
wszechnianiu polskiego dziedzictwa kulturowego w ramach 
Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet Digitalizacja. 

Czytelnicy Biblioteki mają możliwość zdalnego elektroniczne-
go zamawiania książek. 

Grudzień 2016
Oddanie do użytku windy przy klatce schodowej w budyn-
ku „C” Biblioteki.

Ilość odwiedzin w Bibliotece Cyfrowej Regionalia Ziemi Łódz-
kiej przekroczyła 10 milionów.
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Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. marszałka józefa Piłsudskiego w łodzi

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego to instytucja o rodowodzie sięgającym roku 
1917. 

Zapraszamy do korzystania:

• z ponad 596 tysięcy książek, 91 tysięcy jednostek 
zbiorów specjalnych (m. in. audiobooków, filmów na 
DVD i Blu-Ray, płyt analogowych i CD, map, fotografii, 
pocztówek, starych druków), 141  tysięcy woluminów 
czasopism z lat ubiegłych oraz kilkaset tytułów czaso-
pism bieżących,

• z nowoczesnych czytelni,

• z Biblioteki Cyfrowej Regionalia Ziemi Łódzkiej dostęp-
nej w Internecie i oferującej dostęp do ponad 76  tys. 
publikacji (czasopism, książek, zbiorów specjalnych),

• z bezpłatnego dostępu w Bibliotece z  pełnoteksto-
wego Systemu Informacji Prawnej LEGALIS oraz bazy 
czasopism prawnych INFORLEX,

• z bezpłatnego dostępu do ponad 1400 publikacji 
elektronicznych na platformie IBUK LIBRA,

• z bibliograficznych i faktograficznych baz danych,

• z bezpłatnego Internetu i Hotspotu,

• usług kserowania i skanowania zbiorów bibliotecznych. 

Zachęcamy do:

• zamawiania książek i przedłużania terminu ich zwrotu 
drogą elektroniczną,

 
       udziału w spotkaniach autorskich, sesjach naukowych,

• przyłączenia się do polemik i sporów literackich pro-
wadzonych w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki,

BIBLIOTEKA ZAPRASZA 
 
CZyTELNIA GŁÓWNA  
WyPOżyCZALNIA 
 
pn. – pt.  8.00 – 19.45 
sob.   8.00 – 15.00  

Wojewódzka Biblioteka Publiczna  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego   
ul. Gdańska 100/102
90-508 Łódź  
 
Tel. 42 663-03-00
fax 42 637-21-02
 
sekretariat@wbp.lodz.pl 

• zwiedzania wystaw, 

• zapoznawania się z publikacjami wydawanymi przez 
Bibliotekę, 

• wypożyczania nagrań DVD z zarejestrowanymi wyda-
rzeniami organizowanymi przez WBP, 

• poznawania bogatych zasobów zbiorów regionalnych 
oraz kolekcji bibliotecznej pn. Muzeum Książki Dziecię-
cej.

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w zajęciach tema-
tycznych i lekcjach bibliotecznych.

Pracownicy Biblioteki zapewnią Państwu miłą i kompetentną 
obsługę oraz rzetelną pomoc w dotarciu do materiałów po-
trzebnych do prac maturalnych, licencjackich, magisterskich.

Misja Biblioteki: Profesjonalizm wobec użytkowników 
w zakresie informacji, edukacji, kultury z wykorzystaniem 
bogatych zbiorów bibliotecznych, na bazie nowoczesnych 
technologii, różnorodne działania na rzecz rozwoju czytel-
nictwa, ochrona najcenniejszych zbiorów stanowiących dzie-
dzictwo kulturowe, wspieranie bibliotek regionu łódzkiego  
i kreowanie pozytywnego wizerunku Biblioteki.  

Zapraszamy na:  

• Stronę Biblioteki www.wbp.lodz.pl

• Stronę kampanii "Łódzkie Czyta" lodzkieczyta.pl

• Profil Biblioteki na Facebooku

• Profil kampanii Łódzkie Czyta na Facebooku

WARTO POD TE ADRESy WRACAć

Jesteśmy głównymi organizatorami kampanii „Łódzkie 
Czyta” (lodzkieczyta.pl).
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Kampania społeczna „ŁÓDZKIE CZYTA” realizowana jest od 
maja 2012 roku na terenie Łodzi i województwa łódzkiego. Jej 
głównym organizatorem i koordynatorem jest Wojewódzka Bi-
blioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego. Patronat Ho-
norowy nad kampanią objął Witold Stępień – Marszałek Wo-
jewództwa Łódzkiego. Ideą kampanii jest promocja czytania 
jako atrakcyjnej i wartościowej formy spędzania wolnego cza-
su oraz pozyskiwania wiedzy i informacji oraz ukazanie czy-
tania jako przyjemnej i dobrej zabawy, która łączy wszystkie 
grupy wiekowe i społeczne. Chcemy przekonać, że wspieranie 
czytania to długofalowa inwestycja budująca nowoczesne spo-
łeczeństwo polskie. W kampanii uczestniczą biblioteki publicz-
ne wydawnictwa oraz instytucje, organizacje i fundacje. Chce-
my, aby zainteresowała nieczytających, pozytywnie zaskoczy-
ła czytających. 

Ambasadorami kampanii są: Ryszard Bonisławski – regionali-
sta, senator RP; Lech Dyblik – aktor i pieśniarz; Tomasz Grzy-
waczewski – podróżnik, pisarz; Monika Kuszyńska – piosen-
karka; Andrzej Poniedzielski  –  poeta, pieśniarz, konferan-
sjer; Piotr Pustelnik – alpinista i himalaista; Bronisław Wrocław-
ski – aktor, Aleksandra Ziółkowska-Boehm – pisarka. 

Zapraszamy 

http://lodzkieczyta.pl/
https://www.facebook.com/LodzkieCzyta

Oto wybrane przykłady przedsięwzięć organizowanych  
w ramach kampanii „Łódzkie Czyta”

Z KsiążKą Na WaliZKach

Od 2013 r. WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego wspólnie  
z łódzkim Wydawnictwem Literatura oraz bibliotekami przy-
gotowującymi finał akcji w danym roku organizuje akcję  
„Z książką na walizkach” promującą czytelnictwo w bibliote-
kach miejskich i gminnych. Dla wielu dzieci, które po raz pierw-
szy w życiu mają kontakt z autorem, czynny udział w spotka-
niu jest niezapomnianym przeżyciem. To także niepowtarzal-
na okazja na zdobycie wyjątkowej, indywidualnej dedykacji. 
Każdego roku, na początku maja, w ciągu dwóch pierwszych 
dni akcji najczęściej 8 pisarzy i ilustratorów dla dzieci spotyka 
się w ponad czterdziestu miejscowościach województwa łódz-
kiego. Finał akcji odbywa się trzeciego dnia, w sobotę w jed-
nym z miast, podczas którego jego ulicami przechodzi barwny 
korowód dzieci i rodziców, na rynku miasta lub w innym miejscu 
są spotkania autorskie i występy  dzieci nawiązujące do prze-
czytanych książek. 
I łódzkie spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami „Z książką 
na walizkach” odbyły się pod hasłem” Wokół Tuwima”.  Akcja 
rozpoczęła się 8 maja 2013 r. happeningiem przy Ławeczce 
Tuwima w Łodzi - przedstawienie plenerowe przygotowali stu-
denci łódzkiej PWSFTviT. W happenigu czynnie uczestniczy-

li uczniowie łódzkich szkół, przedstawiając własne interpreta-
cje znanych wierszy poety. Autorzy czytali i recytowali własne 
wiersze inspirowane twórczością Juliana Tuwima, które znala-
zły się w książeczce „Tuwimowo”. Finał akcji odbył się 11 maja 
2013 r. w parku w Tomaszowie Mazowieckim. 
II łódzkie spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami „Z książką 
na walizkach odbyły się pod hasłem podróż z historią i legen-
dą”. Udział w akcji wzięli: Dorota Combrzyńska-Nogala, Kali-
na Jerzykowska, Zuzanna Orlińska, Beata Ostrowicka, Renata 
Piątkowska, Kazimierz Szymeczko, Tomasz Trojanowski, Paweł 
Wakuła. Finał akcji odbył się w 10 maja 2014 r. w muszli kon-
certowej na Błoniach w Łowiczu. 
„Na tropie tajemnic” to hasło III łódzkich spotkań pisarzy z mło-
dymi czytelnikami „Z książką na walizkach, w których wzięli 
udział: Grażyna Bąkiewicz, Paweł Beręsewicz, Agnieszka Frą-
czek, Andrzej Marek Grabowski,  Kalina Jerzykowska, Joanna 
Papuzińska, Paweł Wakuła i Rafał Witek. Finał akcji odbył się 
9 maja 2015 r. na zamku w Uniejowie.
Tematem IV łódzkich spotkań pisarzy z młodymi czytelnikami 
byli „Odkrywcy”. Finał akcji odbył się 7 maja 2016 r. na Rynku 
w Sieradzu.  Z młodymi czytelnikami spotkali się: Paweł Berę-
sewicz, Dorota Combrzyńska-Nogala, Anna Czerwińska-Rydel, 
Zuzanna Orlińska, Marcin Pałasz, Małgorzata Strękowska-Za-
remba, Paweł Wakuła i Joanna Zagner-Kołat. 
V łódzkie spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami zorganizo-
wano pod hasłem „Strachy na lachy!”. W spotkaniach autor-
skich uczestniczyli: Grażyna Bąkiewicz, Paweł Beręsewicz, Ka-
lina Jerzykowska, Izabela Klebańska, Katarzyna Ryrych, Be-
ata Ostrowicka, Tomasz Trojanowski, Paweł Wakuła, Katarzy-
na Wasilkowska. Na finał akcji w Kutnie 13 maja 2017 r. zło-
żył się przemarsz dzieci, młodzieży i dorosłych ulicami miasta 
ze stadionu na Plac Marszałka Piłsudskiego.  

DNi GuteNBerGa 2012 r. 

Druga edycja „Dni Gutenberga” odbyła się w ramach kam-
panii społecznej „Łódzkie Czyta”. Podobnie jak i pierwsza  
w 2011 r.,  zorganizowana została we współpracy z Łukaszem 
Rojewskim z Pubu Biblioteka.
W ciągu dwóch dni odbyło się szereg przedsięwzięć:

Obchody „Dni Gutenberga” rozpoczęły się 11 października 
„Paradą Czcionek”. Wyruszono spod kamienicy Jana Guten-

ŁÓDZKIE CZYTA

Z książką na walizkach - finał w Kutnie - 13.05.2017
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berga przy ulicy Piotrkowskiej 86 do Pasażu Leona Schille-
ra, a następnie do WiMBP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
przy ulicy Gdańskiej 100/102. Licznie zgromadzonym miło-
śnikom słowa pisanego przewodził Mistrz Jan Gutenberg, któ-
ry w Pasażu Schillera odczytał wszystkim zgromadzonym oso-
bom przepiękny tekst o książce.

Uwieńczeniem „Parady Czcionek” było uroczyste zamknięcie 
„Kapsuły Czasu“, w której umieszczono listy nadesłane w ra-
mach akcji „Pisanie listów do przyszłych pokoleń“. Ceremo-
nię zamknięcia rozpoczęła Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ło-
dzi, pani Barbara Czajka oraz pan Łukasz Rojewski inicjator  
i współorganizator akcji. Celem tego przedsięwzięcia było 
uzyskanie od mieszkańców (nie tylko regionu łódzkiego) re-
fleksji nad teraźniejszością, wizją przyszłości oraz utrwale-
nie tych przemyśleń w postaci listu. Listy zostały umieszczone  
w „Kapsule Czasu” na okres 10 lat.

Dla młodzieży szkolnej oraz dorosłych zorganizowano dwie 
edycje gry miejskiej „Spacer Miejski I Gra O Literaturze – 
SMIGOL”.  Dla najmłodszych przygotowano grę biblioteczną 
„Łap trop...” , przedstawienie teatru „Pacuś” „Czarodziejskie 
okulary”,  spotkanie z Izabellą Klebańską oraz przedstawienie 
teatralne „Latające Babcie” dzieciom. Nieco starsi mogli wziąć 
udział w występie Przemysława Dudka i kabaretu KIHA, spo-
tkaniu z podróżnikiem Jarosławem Kretem oraz  Ambasadora-
mi kampanii „Łódzkie Czyta”. 

W ramach Dni Gutenberga odbył się również Mediafest  pod-
czas którego odbyły się wykłady: 
Skąd się wzięły „Książki”? – Katarzyna Kolanowska, dyrektor 
wydawnicza i dyrektor marketingu „Gazety Wyborczej”, wy-
dawca m.in. „Książek – magazynu do czytania” Agory
Przez łóżko do sukcesu w Social Media – Monika Banach, Gru-
pa Twórcza Qlub Xsiążkowy, współautorka kampanii „Nie czy-
tasz? Nie idę z Tobą do łóżka”
Najnowsze badania na temat czytelnictwa książek przepro-
wadzone w ramach PBC – Adam Wojdyło, prezes Spółki Pol-
skie Badania Czytelnictwa, przeprowadzającej i dostarczają-
cej badania nt. czytelnictwa prasy w Polsce. 
Kolejną propozycją była Noc filmowa w Pubie Biblioteka.

Dni Gutenberga odbyły się także w kilku miejscowościach wo-
jewództwa łódzkiego.

JesteM MODNa… cZYtaM KsiążKi!

Finalistki konkursu modowego THE LOOK OF THE yEAR 2012 
(organizator Agencja Impresaryjna Igo-Art) w ramach kampa-
nii społecznej „Łódzkie czyta” zachęcały dzieci i młodzież do 
czytania.
21 maja 2012 r. w WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego  w Czy-
telni Głównej finalistki konkursu spotkały się z uczniami gimna-
zjów i liceów. Po krótkim przedstawieniu się odpowiadały na 
pytania dotyczące ich doświadczeń związanych z czytaniem 
i modą. Kolejna część spotkania przeznaczona była na ka-
lambury, których hasła dotyczyły książek i mody. Dodatkową 
atrakcją były nagrody książkowe, które ufundowało Wydaw-
nictwo Literatura oraz możliwość bezpłatnego zapisu do bi-
blioteki. Natomiast w Czytelni Zbiorów Specjalnych uczestnicz-
ki konkursu spotkały się z uczniami szkoły podstawowej. Dziew-
czyny opowiedziały o swojej ulubionej książce z dzieciństwa 
i bohaterze literackim. Następnie czytały fragmenty znanych 
bajek i książek dla dzieci. Wspaniałym pomysłem okazała się 
także zabawa w kreatorów mody. Podsumowaniem całej im-
prezy była sesja zdjęciowa finalistek konkursu THE LOOK OF 
THE YEAR z uczniami zgromadzonymi w bibliotece.
W łódzkiej Manufakturze, w Magazynie Bawełny odbyły się 
pokazy ubiorów zaprojektowanych przez młodych projektan-
tów, które prezentowały finalistki konkursu modowego The Look 

  Dni Gutenberga w Dobryszycach

Parada Czcionek

Uroczyste zamknięcie „Kapsuły Czasu“
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Of The Year. We wnętrzach, gdzie odbywał się pokaz  WBP 
im. Marszałka J. Piłsudskiego zaaranżowała "Modową Biblio-
tekę" w której można było obejrzeć ilustrowaną prasę dla ko-
biet z XIX i XX wieku, książki o modzie i projektantach, łódzkim 
przemyśle włókienniczym i fabrykantach. 

KONKursY

„KORESPONDENCJA ŹRÓDŁEM WIEDZy I INSPIRACJI” (rok 
2012). Konkurs adresowany był do dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych w następujących kategoriach wiekowych: do lat 6, 
7 – 13 lat, 14 – 18 lat oraz powyżej 18 lat. Myślą przewod-
nią konkursu było inspirowanie do aktywności twórczej i roz-
wijania umiejętności literackich oraz popularyzacja pisania li-
stów jako formy komunikacji, wymiany myśli, wyrażania emo-
cji.  W konkursie wzięło udział 191 mieszkańców Łodzi i woje-
wództwa łódzkiego. 

„SAMORZĄD PRZyJAZNy CZyTELNICTWU” (rok 2012).  
Konkurs  adresowany  był  do  władz  samorządowych  oraz  
instytucji  kulturalnych,  oświatowych,  stowarzyszeń,  fundacji  
itp.  w  gminach  wiejskich,  miejsko-wiejskich  i  miejskich oraz 
powiatach województwa łódzkiego.  Celem   Konkursu  była 
aktywizacja  samorządów  gminnych  i  powiatowych  w  woje-
wództwie  łódzkim  w  zakresie działań na rzecz propagowa-
nia czytelnictwa. Nagrodzenie instytucji, stowarzyszeń, funda-
cji itp. za pomysłowość i innowacyjność w  zakresie projektów  
propagujących czytelnictwo, wyróżnienie niekonwencjonalnych 
działań wspierających książkę i czytanie.

„Z KSIĄżKĄ MI DO TWARZy” (rok 2012) - konkurs fotogra-
ficzny.

Z okazji obchodów Roku Juliana Tuwima (rok 2013) przygoto-
wano 4 konkursy : „ZOSTAń WyDAWCĄ TUWIMA”, „TUWI-
MUSZKI  TRALALUSZKI”,  „OBRAZKI DLA JULKA”, „PIÓ-
REM W TUWIMA”.

W roku 2014 z okazji 50-lecia Kolekcji Muzeum Książki Dzie-
cięcej wchodzącej w skład Działu Zbiorów Specjalnych w ra-
mach kampanii Łódzkie Czyta ogłoszono 3 konkursy:  „ZA-
TRZyMANE W KADRZE - MÓJ ULUBIONy BOHATER LITE-

RACKI”, „MÓJ SUPERBOHATER KSIĄżKOWy”, „MÓJ ULU-
BIONy BAJKOWy BOHATER”. 

W roku 2015 z okazji obchodów Roku Jana Długosza Biblio-
teka oraz Wydawnictwo Literatura ogłosiły 3 konkursy: „ZA-
INSPIROWANI DŁUGOSZEM”, „Być JAK DŁUGOSZ”, „MA-
LUJ Z DŁUGOSZEM”.

W roku 2016 w ramach projektu „Ugryźć  Sienkiewicza” zor-
ganizowano  konkurs „Być JAK HOFFMAN” dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, na nakręcenie krótkiego filmiku (do 3 
min.) inspirowanego twórczością Henryka Sienkiewicza.
 
cZYtaNie W PrZestrZeNi PuBlicZNeJ – KsięGOZBiór

Wspólnie z pomysłodawczyniami KsięgoZbioru – Pauliną Mi-
lewską i Martą Kulą – zorganizowano kilkanaście edycji tej 
akcji. KsięgoZbiór odbywa się w przestrzeni publicznej i ma 
na celu promowanie, budowanie pozytywnego wizerunku  
i podkreślanie walorów czytelnictwa. Czytaliśmy nie tylko na 
ul. Piotrkowskiej w Łodzi, ale również w tramwajach. Oprócz 
edycji łódzkich odbył się też KsiegoZbiór wojewódzki i ogólno-
polski. 25. 06.2012 r. podczas KsięgoZbioru Wojewódzkiego 
w ponad 20 miejscowościach na terenie całego województwa 
łódzkiego spotkali się miłośnicy czytania, by wspólnie zamani-
festować swoją pasję.

W ramach kampanii „Łódzkie Czyta” nieprzerwanie od 
2012 r. organizowane są również happeningi, cykliczne ak-
cje czytania w przestrzeni publicznej, bookcrossing, spo-
tkania autorskie, wystawy, debaty, literackie gry miejskie  
i biblioteczne oraz konkursy literacko-artystyczne. 

Finalistki konkursu modowego THE LOOK OF THE YEAR 2012  
w  WBP w Łodzi

Zaczytane Radomsko

5 minut dla książki. Czytamy pod chmurką w Wieluniu
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BIBLIOTEKA PRZyZNAJE COROCZNIE: 

• NAGRODę ZŁOTy EKSLIBRIS 

• NAGRODę SUPEREKSLIBRIS 

• NAGRODy W PRZEGLĄDZIE TWÓRCZOśCI PLASTyCZNEJ OSÓB CHORyCH, 
STARSZyCH I NIEPEŁNOSPRAWNyCH „SZTUKA JAK BALSAM” 

ZŁOTY EKSLIBRIS 
Nagroda „Złoty Ekslibris” została ustanowiona w 1992 
roku, z okazji 75-lecia istnienia Wojewódzkiej i Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ło-
dzi i przyznana po raz pierwszy w roku 1993. Inicjator-
ką Nagrody była Elżbieta Pawlicka - dyrektor Biblioteki  
w okresie od lutego 1982 r. do kwietnia 2003 r. 
Celem Nagrody jest popularyzacja najciekawszych publi-
kacji o Łodzi i Ziemi Łódzkiej, promocja ich autorów oraz 
wydawnictw podejmujących tę problematykę. Nagrodę 
przyznaje jury powołane przez Dyrektora Biblioteki spo-
śród jej pracowników i byłych pracowników. Ocenie podle-
gają publikacje wydane w roku poprzedzającym wręcze-
nie Nagrody.  

Wyłanianie laureatów Nagrody Złoty Ekslibris składa się z 
trzech etapów. Etap pierwszy to zgłaszanie publikacji do 
Nagrody przez autorów, wydawców, bibliotekarzy oraz 
inne zainteresowane instytucje i czytelników. Etap drugi: 
nominowanie publikacji do Nagrody przez członków jury. 
Członkowie jury po zapoznaniu się z publikacjami kwalifi-
kującymi się do Nagrody, oceniając poziom merytoryczny 
i edytorski publikacji pisemnie zgłaszają  swoje nominacje, 

do 3 publikacji w każdej kategorii). Etap trzeci: wyłonienie 
laureatów w każdej z kategorii. W oparciu o listę publika-
cji nominowanych przez jury do Nagrody, po dyskusji człon-
kowie jury w tajnym głosowaniu wskazują do 2 publikacji  
w każdej kategorii. O przyznaniu Nagrody w każdej z ka-
tegorii decyduje zwykła większość głosów.

Początkowo nagroda była przyznawana tylko w jednej ka-
tegorii (za lata 1992-1999), następnie w dwóch katego-
riach (za lata 2000-2005). Za rok 2006 i w kolejnych la-
tach, Nagroda przyznawana jest w 4 kategoriach: Naj-
lepsza książka o Łodzi, Najlepsze wydawnictwo albumowe  
o Łodzi, Najlepsza książka o Ziemi Łódzkiej, Najlepsze wy-
dawnictwo albumowe o Ziemi Łódzkiej. Nagroda ma cha-
rakter honorowy. Do roku 2005 była nią akwaforta wyko-
nana przez artystę grafika Zbigniewa Janeczka. Od roku 
20012 nagrodą jest okolicznościowa statuetka zaprojekto-
wana i wykonana przez artystę rzeźbiarza Rafała Frankie-
wicza. Okolicznościowe dyplomy są autorstwa Włodzimie-
rza Rudnickiego. 

Jubileusz 25-lecia Nagrody miał miejsce 27 kwietnia 2017 
roku. Na przestrzeni lat, uhonorowano łącznie 51 publikacji 
i ich autorów. W ciągu dwudziestu pięciu edycji Nagrody, 
jury oceniło poziom merytoryczny i edytorski ponad 2300 
publikacji. Dwukrotnie, jury nie przyznało Nagrody za rok 
1994 i za rok 1997.  Trzykrotnie  nie przyznano także na-
grody za  najlepsze wydawnictwo albumowe o Łodzi.  

superekslibris 

Nagrodą Superekslibris przyznawaną w dwóch katego-

Statuetki Nagród Złoty Ekslibris i Superekslibris

Laureaci Nagrody Złoty Ekslibris w roku 2016 z dyrektorem Bi-
blioteki. O lewej: Barbara Czajka – dyrektor WBP, Krzysztof Pa-
weł Woźniak – laureat w kategorii Najlepsza Książka o Łodzi 
za publikację „Rajmund Rembieliński : wizjoner i menedżer Łodzi 
przemysłowej : raporty z lat 1824-1830”, Hanna Krawczyk, któ-
ra odbierała w imieniu zespołu redakcyjnego Nagrodę w katego-
rii Najlepsza Książka o Ziemi Łódzkiej za publikację „Łączy nas 
miłość do książek”, Jacek Rutkowski – współautor albumu „Łowicz 
1918-1939 : kronika fotograficzna” nagrodzonej Nagrodą w ka-
tegorii Najlepsze Wydawnictwo Albumowe o Ziemi Łódzkiej.
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riach: za całokształt dotychczasowych osiągnięć w zakresie 
publikacji o Ziemi Łódzkiej i o Łodzi, którą wręczono po raz 
pierwszy w roku 2010 wyróżniono 10 autorów,  2 wydaw-
nictwa, 1 instytucję i redakcję 3 czasopism: w roku 2010 
Ryszarda Bonisławskiego i Jacka Kusińskiego, w roku 2011 
profesora Tadeusza Olejnika i redakcję czasopisma „Wę-
drownik” – kwartalnika krajoznawczego Regionalnej Pra-
cowni Krajoznawczej PTTK w Łodzi, w roku 2012 Andrze-
ja Gramsza (pośmiertnie), Krystynę Wieczorek  i redakcję 
kwartalnika „Kronika Miasta Łodzi”, w roku 2013 Bohda-
na Olszewskiego i Kazimierza Perzynę oraz Księży Młyn 
Down Wydawniczy Michał Koliński, w roku 2014 Wydaw-
nictwo Hamal Andrzej Machejek i kwartalnik „Na Sieradz-
kich Szlakach”, w roku 2015 dwóch mistrzów fotografii mo-
nochromatycznej i barwnej: Włodzimierza Małka i i Piotra 
Wypycha,  w roku 2016 redakcję rocznika Oddziału Łódz-
kiego Związku Sybiraków „My, Sybiracy” i Mirosława Pi-
sarkiewicza, w roku 2017 profesora Krzysztofa Stefańskie-
go i Wydawnictwo Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Dodatkowo, 
w roku 2017 Nagrodę przyznano Elżbiecie Pawlickiej, dy-
rektorowi Biblioteki w latach 1982-2003, pomysłodawczy-
ni Nagrody Złoty Ekslibris, za całokształt działań dotyczą-
cych tej Nagrody. 

Nagroda Złotego Ekslibrisu i Nagroda Superekslibrisu wpi-
sały się na trwałe w pejzaż działań popularyzujących war-
tościowe publikacje, często unikalne. W opinii organiza-
torów, obie Nagrody cieszą się prestiżem wśród autorów  
i wydawców oraz czytelników. Są bardzo ważnym elemen-
tem różnorodnych inicjatyw Biblioteki promujących literatu-
rę dotyczącą regionu łódzkiego i Łodzi.

W związku z uroczystością wręczenia Nagród eksponowa-
na jest w Bibliotece wystawa publikacji nominowanych i lau-
reatów obu Nagród.   

Laureaci Nagrody Superekslibris w roku 2017 z dyrektorem 
Biblioteki. Od lewej: Barbara Czajka – dyrektor WBP, Elżbie-
ta Pawlicka – dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w latach 1982-2003, za cało-
kształt działań dotyczących Nagrody Złoty Ekslibris, Krzysztof 
Stefański – laureat za całokształt dotychczasowych osiągnięć 
w zakresie publikacji o Łodzi, Jan Książek – dyrektor Muzeum 
Ziemi Wieluńskiej, które otrzymało Nagrodę za całokształt do-
tychczasowych osiągnięć w zakresie publikacji o Ziemi Łódzkiej.

Wystawa prezentująca  laureatów i nominowanych do Nagro-
dy Złoty Ekslibris za rok 2016 i Nagrody Superekslibris

„SZTUKA JAK BALSAm”

Przegląd Twórczości Plastycznej Osób Chorych, Starszych  
i Niepełnosprawnych „Sztuka jak Balsam” organizowany jest 
przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka J. Pił-
sudskiego od roku 1996. Od roku 2006 przegląd odby-
wa się we współpracy z Regionalnym Centrum Polityki Spo-
łecznej – Jednostką Organizacyjną Samorządu Wojewódz-

twa Łódzkiego. Celem przeglądu jest: poszukiwanie nowych 
form i środków wyrazu artystycznego, wyzwolenie aktywno-
ści twórczej, aktywizacja uzdolnionych plastycznie osób, sze-
roko pojęta integracja, upowszechnienie dorobku warszta-
tów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomo-
cy, świetlic terapeutycznych oraz innych placówek pracują-
cych z osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi, do-
wartościowanie twórców i pobudzenie ich ambicji, zaciera-
nie barier dotyczących osób chorych, starszych i niepełno-
sprawnych. Prace zgłaszane są w czterech kategoriach: rysu-
nek, malarstwo, sztuka użytkowa, techniki mieszane. Uczestnicy 
zajęć posługują się dowolną techniką wykonania prac. Są ob-
razy, obrazy malowane na szkle, linoryty, rysunki, prace prze-
strzenne, prace wykonane na szydełku i makatki.

W latach 1996-2017 odbyło się dziewiętnaście edycji konkur-
su, na które wpłynęło ponad 3628 prac. Na konkurs ogłoszo-
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Występ artystyczny podczas finału XIX edycji "Sztuki jak Balsam"

ny w lutym 2017 roku, zgłoszono 182 prace z 19 Warsztatów 
Terapii Zajęciowej i 17 Środowiskowych Domów Samopomo-
cy oraz z 3 Stowarzyszeń pracujących na rzecz osób niepeł-
nosprawnych. W poszczególnych kategoriach przyznano na-
grody oraz wyróżnienia. Każdej edycji towarzyszy pokonkur-
sowa wystawa przygotowywana w Bibliotece. Ponadto, w roku 
2008 i 2009 wystawie prac towarzyszyła ekspozycja fotogra-
fii „Moja Troska w Obiektywie” prezentująca fotografie dzieci 
z zespołem Downa i opiekujących się nimi rodziców, natomiast 
w 2010 roku prezentacja zdjęć zatytułowana „Wszyscy jeste-
śmy nienormalni”, zdjęcia wykonane były przez Michała Awi-
na – wolontariusza w Fundacji Jaś i Małgosia. Uroczystościom 
związanym z nagradzaniem laureatów konkursu towarzyszą 
występy artystyczne podopiecznych Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy. Każdego roku 

Dyskusyjne Kluby Książki rozpoczęły swoją działalność  
w kwietniu 2007. Projekt realizowany przez Instytut Książki 
w ramach programu dotacyjnego dla Wojewódzkich Biblio-
tek Publicznych finansowany jest Przez Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego w Ramach Narodowego Progra-
mu Rozwoju Czytelnictwa. Pomysłodawcą akcji jest Instytut 
Książki. Członkami klubów są osoby, które łączy pasja czy-
tania i chęć dyskusji na temat przeczytanej książki. W Polsce 
do projektu przystąpiły wszystkie województwa, w sumie na 
terenie całej Polski działa około 1500 Dyskusyjnych Klubów 
Książki. Klubowicze spotykają się raz w miesiącu niekoniecznie  
w bibliotekach i dyskutują nad wcześniej wybraną książką.

W województwie łódzkim w 2017 roku działa 91 DKK, 65 
dla dorosłych, 24 dla dzieci i młodzieży, w tym klub jeden dla 
dorosłych osób niepełnosprawnych i jeden dla dzieci i mło-
dzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Kluby działają w bi-
bliotekach różnego szczebla - Bibliotece wojewódzkiej, biblio-
tekach miejskich Łodzi i powiatu oraz w bibliotekach gmin-
nych. Każdego roku dla klubów kupowane są książki, które 
wybierają członkowie DKK. W 2017 roku zakupiono po 10 
egz. Każdego tytułu. Księgozbiór DKK gromadzony w WBP 
w Łodzi jako koordynatora projektu przez 10 lat działalności 

klubów liczy 9 430 egz. W Wojewódzkiej Bibliotece Publicz-
nej w Łodzi dla moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki  
z terenu Łodzi i województwa łódzkiego każdego roku w 
czerwcu i grudniu organizowane są szkolenia i warsztaty. W 
bibliotekach, przy których działają Dyskusyjne Kluby Książ-
ki podejmowane są różnorodne inicjatywy: konkursy literac-
kie, spotkania autorskie, wykłady związane z omawianą lite-
raturą, wieczory poetyckie, zajęcia teatralne oraz wyjazdy do 
kina, teatru, muzeum i do filharmonii. Każdy Klub w ciągu roku 
zaprasza na spotkanie autorskie pisarza. 

Członkowie Dyskusyjnych Klubów Książki biorą udział w ini-
cjatywach promujących projekt zorganizowanych przez Wo-
jewódzką Bibliotekę Publiczną w Łodzi. Corocznie w listopa-
dzie odbywa się „Dyktando Klubów Województwa Łódzkie-
go”, w dyktandzie biorą udział Członkowie Dyskusyjnych Klu-
bów Książki, członkowie klubów biorą również udział w dys-
kusji o książce w przestrzeni publicznej, w dyskusjach między-
pokoleniowych w Domach Pomocy Społecznej i Środowisko-
wych Domach Samopomocy oraz w akcji „Dyskutuj w biegu” 
DKK-OWY Nordic Walking.

Zapraszamy na stronę http://dkk.wimbp.lodz.pl/

swój repertuar prezentuje inny ośrodek na co dzień pracują-
cy z osobami niepełnosprawnymi. W czerwcu 2017 r. w mu-
zyczno-tanecznej oprawie gali konkursu wystąpili: podopieczni 
Warsztatu Terapii Zajęciowej działających przy Stowarzysze-
niu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Koluszkach” 
i Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Polskim Stowa-
rzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
w Aleksandrowie Łódzkim.

Pozytywny odbiór konkursu i zainteresowanie nim środowisk 
pracujących z osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi 
utwierdza nas w przekonaniu, iż podjęte działania związane  
z organizacją „Sztuki jak Balsam” są ważne i potrzebne.

Dyskusyjne Kluby Książki w Łodzi i województwie Łódzkim

I Miejsce w kategorii Malarstwo w 2017 r. - Karolina Kiesz-
kowska "Akuku" Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu
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Biblioteka Cyfrowa – Regionalia Ziemi Łódzkiej została uru-
chomiona w grudniu 2008 roku. Obecnie jest na 9 miejscu 
pod względem ilości wprowadzonych publikacji w Federa-
cji Bibliotek Cyfrowych gromadzących informacje o sieci 130 
rozproszonych bibliotek cyfrowych i repozytoriów w Pol-
sce. Do końca pierwszego półrocza 2017 r. w BC RZŁ za-
mieszczono 73.038 publikacji (688.464 skanów). Pliki są 
OCR-owane, co umożliwia użytkownikom wyszukiwanie tak-
że według treści tekstu. Gazety i czasopisma stanowią 99% 
wszystkich publikacji. Pozostałe zbiory: książki, pocztówki, rę-
kopisy, mapy i plany. Do końca pierwszego półrocza 2017 
roku zamieszczono 129 tytułów czasopism, 254 książki, 152 
pocztówki, 84 rękopisy, 12 map i planów. W zasobach BC
-RZŁ znajduje się bardzo bogaty zasób prasy łódzkiej, w tym 
m. in.: najstarsza gazeta łódzka „Łódzkie Ogłoszenia - Lo-
dzer Anzeiger” (1863–1865), „Dziennik Łódzki: pismo prze-
mysłowe, handlowe i literackie” (1883/84–1892),  „Rozwój” 
(1897-1931), „Prąd (1931-1933),  „Goniec Łódzki” (1904-
1905), „Nowy Kurier Łódzki” (1916-1917), „Gazeta Łódz-
ka” (1913-1918), „Godzina Polski” (1915-1918), „Straż 
Polska” (1918-1919), „Głos Polski” (1918-1929), „Głos Po-
ranny” (1929-1939), „Express Ilustrowany” (1931, 1933), 
„Express Wieczorny Ilustrowany” (1923-1937), „Łódzkie 
Echo Wieczorne” (1925-1928), „Echo” (1928-1939), „Repu-
blika” (1923-1925), „Ilustrowana Republika” (1925-1939), 
„Hasło Łódzkie” (1927-1930), „Łodzianin” (1937-1939), 
„Orędownik” (1934-1939), tygodnik „Prawda” (1926, 
1928), dzienniki urzędowe: „Dziennik Zarządu m. Łodzi” 

(1919-1939, 1945-1984), „Dziennik Urzędowy Wojewódz-
twa Łódzkiego” (1919-1939, 1945-1975), kalendarze,  
w tym „Czas” (1900-1914), „Łodzianin” (1893, 1897-1900, 
1903), kalendarz humorystyczny „Łodzianka” (1903, 1910), 
„Rocznik Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Histo-
rycznego” (1928-1939), „Rocznik Łódzki Poświęcony Histo-
rii Łodzi i Okolicy” (1928-1933), „Czasopismo Lekarskie” 
(1899-1908), „Głos Robotniczy” (1945-1946), „Express 
Ilustrowany” (1946), „Dziennik Łódzki” (1945-1990), tygo-
dnik „Odgłosy” (1958-1992). Gazety w języku niemieckim.: 
„Neue Lodzer Zeitung” (1910-1912), „Deutsche Lodzer Ze-
itung” (1915), „Freie Presse” (1939), „Litzmannstädter Ze-
itung mit dem amtlichen Bekanntmachungen für Stadt und 
Kreis Litzmannstadt” (1939-1945). Z czasopism z regionu, 
m.in.: „Tydzień” (1873-1906), Piotrków Trybunalski), „Ga-
zeta Łowicka” (1917-1918), „Łowiczanin” (1911-1931), 
„Życie Gromadzkie” (1933-1934, 1936), „Życie Łowickie” 
(1932-1933, 1936-1937), „Wieśniak” (1914), „Polska Na-
rodowa” (1936-1937), „Ziemia Opoczyńska” (1918-1919). 
Zainteresowanie Biblioteką Cyfrową Regionalia Ziemi Łódz-
kiej odzwierciedla wzrost odwiedzin jej stron, od 102 tys. od-
wiedzin w roku 2009 do ponad 3 mln. 580 tysięcy w roku 
2016. W okresie od grudnia 2008 r. do września 2017 r. za-
rejestrowano ponad 13 mln. 500 tys. wejść na stronę BC - RZŁ. 
Zapraszamy do oglądania wystaw on-line zamieszczanych 
na stronie BC - RZŁ http://bc.wbp.lodz.pl/dlibra.

Biblioteka Cyfrowa - Regionalia Ziemi Łódzkiej 

dział  zBioróW  regionalnYch 
WEJśCIE C, I PIęTRO 
 
poniedziałki, wtorki 8.00 – 15.00 
środy, czwartki, piątki 12.00 – 19.30 
tel.  42 663-03-23 
e-mail: region@wbp.lodz.pl

• Udostępnia na miejscu:
- publikacje dotyczące Łodzi regionu, m. in.: 
przewodniki, monografie historyczne, albumy, czaso-
pisma,  
- mapy i plany, dokumenty elektroniczne, prace dyplo-
mowe, ikonografię,  
- dokumenty życia społecznego, regionalne gry plan-
szowe.
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• Tworzy dostępne w Internecie bazy bibliograficzne 
i faktograficzne: 
- System  Bibliografii Regionalnej Województwa Łódzkiego 
(http://sowa.wimbp.lodz.pl/), 
- Literacka Mapa Województwa Łódzkiego (http://
mapa.lodzkieczyta.pl/), 
- Pisarze Łodzi i regionu łódzkiego (http://mak.
wimbp.lodz.pl/index.php/bazy-bibliograficzne/pisa-
rze-lodzi-i-regionu-lodzkiego.html), 
- Ulice Łodzi (http://mak.wimbp.lodz.pl/index.php/
bazy-bibliograficzne/ulice-lodzi.html).  

W DZR prowadzone są zajęcia dydaktyczne „Źródła do 
dziejów regionu”, lekcje biblioteczne dla młodzieży gimna-
zjalnej i licealnej, studentów, dla dzieci młodszych organizo-
wane są gry biblioteczne. 

Pisarze Łodzi i regionu łódzkiego

Baza pn. „Pisarze Łodzi i regionu łódzkiego” prowadzona 
od 2006 r. zawiera dane biograficzne literatów związanych 
z Łodzią i województwem łódzkim, dokumentuje ich pisar-
ski dorobek w formie wykazu twórczości wraz z recenzjami. 
Dane zamieszczane w bazie pochodzą m. in. z ankiet, któ-
re zostały rozesłane do lokalnych twórców, aby bezpośred-
nio od nich uzyskać ważne informacje na temat ich twórczo-
ści oraz osiągnięć na tym polu. Obecnie baza obejmuje opisy 
1610 sylwetek pisarzy oraz wykazuje ponad 8 tys. utworów.

Literacka mapa Województwa Łódz-
kiego - Śladami Twórców

Baza pn. „Literacka Mapa Województwa Łódzkiego – Śla-
dami Twórców” prowadzona od 2012 r. jest istotnym uzupeł-
nieniem i poszerzeniem wiedzy o literatach regionu. Ta inte-
raktywna mapa ukazuje związki naszego regionu z literatu-
rą oraz życiem literackim. Prezentuje miejsca urodzin, eduka-
cji, pracy, pobytu, zamieszkania, śmierci literatów na terenie 
województwa, wskazuje adresy siedzib stowarzyszeń i orga-
nizacji literackich, redakcji czasopism literackich, miejsc spo-
tkań autorskich, festiwali, konkursów o charakterze literackim. 
Mapa przedstawia także pomniki, tablice pamięci i inne za-
bytki kultury związane z twórcami, ulice, place, parki, instytu-
cje czy wydarzenia kulturalne nazwane ich imieniem. Wska-
zuje ponadto miejscowości, w których działają literackie mu-
zea, czy izby pamięci. 

Aby ułatwić użytkownikowi sprawne wyszukiwanie informa-
cji, mapa wyposażona jest w kilka zakładek: Kategorie (to-
pografie, kult, życie literackie), Osoby, Miejscowości, Powiaty. 

„Literacka Mapa Województwa Łódzkiego – Śladami Twór-
ców” ukazuje ponad 2 tys. miejscowości, obiektów, adresów, 
które ilustrują związki województwa łódzkiego z literaturą  
i jej twórcami w ujęciu historycznym i współczesnym. 

Obecnie trwają prace nad konstrukcją „Literackiej Mapy 
Województwa Łódzkiego - Tropem Fabuły”. Projektowana 
mapa w założeniu ma m. in. odpowiedzieć na pytania o miej-
sca z terenu województwa, które zostały opisane w tekstach 
literackich, a także którzy pisarze osadzili w swoich literac-
kich dziełach miejsce akcji w regionie. Mapa będzie prowa-
dziła użytkownika szlakami literackimi według rodzaju, ga-
tunku literackiego czy tematyki (np. literacki szlak krymina-
łów, szlak miłosny, szlak poezji). Aby usprawnić użytkowniko-
wi sprawne wyszukiwanie informacji, mapa wyposażona jest 
w zakładki: Punkty, Dzieła oraz Szukaj (autorzy, tytuły, szla-
ki, gatunki literackie, miejscowości, obiekty). „Literacka Mapa 
Województwa Łódzkiego - Tropem Fabuły” jeszcze w tym 
roku zostanie udostępniona na stronie internetowej biblioteki. 

Ulice Łodzi

Baza pn. „Ulice Łodzi” uruchomiona w 1996 r. zawiera wy-
kaz współczesnych i dawnych nazw ulic, placów, parków  
i rond. Prowadzona jest w oparciu o drukowane (dawniej)  
i internetowe (obecnie) dzienniki urzędowe Łodzi i wojewódz-
twa oraz dawne plany ze spisami ulic. Przy nazwach ulic po-
dano ich lokalizację, zmiany nazw oraz informacje o doku-
mencie źródłowym. Obecnie baza „Ulice Łodzi” zawiera in-
formacje o 2816 ulicach. 

19.06.2017 r. miała miejsce uroczystość nadania Czytelni 
Zbiorów Regionalnych imienia Władysława Stanisława Rey-
monta.
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dział  
informacji  
naukoWej 
 
WEJśCIE A, PARTER

poniedziałek - piątek 8.00-19.45 
sobota 8.00-15.00   
tel. 42 663-03-33 
e-mail: informacja@wbp.lodz.pl
e-mail: pep@wbp.lodz.pl

oferuje: 

• bezpośrednią obsługę czytelników i realizację kwe-
rend tematycznych oraz pomoc podczas gromadzenia 
materiałów do prac maturalnych, magisterskich itp.,

• dostęp do księgozbioru podręcznego z zakresu nauk 
humanistycznych, społecznych, prawnych,

• dostęp do pełnotekstowego Systemu Informacji Praw-
nej LEGALIS, który zawiera ustawy, rozporządzenia, 
nowelizacje, komentarze,

• dostęp do bazy informacji prawnej INFORLEX,
• zajęcia dydaktyczne dla młodzieży szkolnej, pomaga-

jące przygotować się do  matury oraz  uczące zasad 
korzystania z Biblioteki.

• dostęp do 48 artykułów czasopis online http://www.
wbp.lodz.pl/pliki/on-line-2017.pdf

• zajęcia dydaktyczne, lekcje biblioteczne dla młodzieży 
szkół średnich z terenu Łodzi i województwa łódzkiego: 
- Czym stoi Biblioteka Piłsudskiego? - Rodzaje zbiorów 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i zasady ich udo-
stępniania. Praktyczne umiejętności wyszukiwania infor-
macji przy użyciu bibliotecznego aparatu informacyj-
nego. Prezentacja najciekawszych wydawnictw
- Jak skutecznie przygotować się do egzaminu matural-
nego z języka polskiego? - dla maturzystów na temat 
zbierania materiałów i przygotowania się do egzami-
nu dojrzałości
- Źródła prawa i systemy informacji prawnej - Pre-
zentacja księgozbioru z różnych dziedzin prawa oraz 
praktyczna obsługa Systemu Informacji Prawnej Legalis 
i Bazy Biblioteka Inforlex
- WBP bardziej francuska niż myślisz: francuskie źródła 
informacji w zbiorach WBP.

Częścią księgozbioru Działu Informacji Naukowej jest ko-
lekcja Cymeliów Druków Nowych (CDN) – zbiór unikal-
nych publikacji drugiego obiegu wydanych w okresie PRL
-u oraz czasopisma emigracyjne i czasopisma konspira-
cyjne z okresu II wojny światowej. 

dział zBioróW audioWizualnYch
WEJśCIE C, PARTER 
 
poniedziałki, wtorki 8.00-15.00 
środy, czwartki, piątki 9.00-16.30 
tel. 42 663-03-59
e-mail: muzykalia@wbp.lodz.pl

udostępnia: 

• filmy na DVD, Blu-Ray, 3D,
• muzykę na płytach CD, płytach analogowych oraz 

taśmach magnetofonowych,
• wydawnictwa nutowe, 
• książki o tematyce muzycznej podręczniki z płytami do 

nauki języków obcych,
• książki mówione – audiobooki (formaty: audio, mp3, 

DAISY),
• Czytaki osobom niewidomym, niedowidzącym i niedo-

słyszącym. 

Dla dzieci i młodzieży prowadzone są zajęcia dydaktyczne 
m.in.: Pierwsza wizyta w bibliotece, Bibliotek miejscem  przy-
jaznych dźwięków, Magiczna moc bajek, Dziecko w świecie 
przyrody, Dziecko w świecie zwierząt, Mały łodzianin, czy-
li muzyczny i bajkowy spacer po Łodzi, Prezentacja zbiorów 
audiowizualnych. 

Dla dzieci do lat 7 zajęcia są bezpłatne.
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udostępnia w Czytelni: 

• inkunabuły i stare druki
• rękopisy
• fotografie z XIX i XX w. 
• ekslibrisy
• medale i numizmaty
• karty pocztowe
• grafikę (XVI – XX w.)
• kartografię (mapy, plany, atlasy)
• cimelia (książki wyd. 1830-1950)
• dokumenty życia społecznego
• książki - minaturki
• Kolekcję Pięknych Opraw
• zbiory Muzeum Książki Dziecięcej. 

W DZS prowadzone są zajęcia dydaktyczne: lekcje biblio-
teczne i prelekcje dla dzieci i młodzieży.

dział  zBioróW  sPecjalnYch 
WEJśCIE B, PARTER 
 
poniedziałki, wtorki 8.00 – 15.00 
środy, czwartki, piątki 12.00 – 19.30 
tel.  42 663-03-24 
zbioryspecjalne@wbp.lodz.pl

Kolekcja muzeum Książki Dziecięcej

Kolekcja pn. Muzeum Książki Dziecięcej utworzona została w 
roku 1964 r. W roku 1992 Biblioteka zakupiła bardzo cen-
ną kolekcję książki dziecięcej prof. Janusza Dunina, liczącą ok. 
700 „książeczek dla grzecznych i niegrzecznych dzieci” wyda-
wanych od początków XIX wieku do roku 1939. Obecnie zbio-
ry Kolekcji Muzeum Książki Dziecięcej liczą 26.300 woluminów. 
Jest to głównie literatura piękna – przede wszystkim polska. 
Jako materiał porównawczy gromadzona jest również  litera-
tura obca, zarówno w oryginale, jak i w tłumaczeniach na inne 
języki. W zbiorach Muzeum znajdują się również dawne pod-
ręczniki szkolne oraz abecadlniki – książki domowe, częścio-
wo rozrywkowe, mające poprzez zabawę wprawiać najmłod-
szych w sztuce czytania i pisania. Najcenniejsze są pozycje naj-
starsze, pochodzące z XVIII wieku, takie jak: 
1. "Przypadki Telemaka syna Ulisesa ... po Francusku napisa-
ne, a teraz na Polski ięzyk przełożone, kopersztychami przy-
ozdobione" – najsłynniejsze dzieło Franciszka Fenelona, wy-
chowawcy wnuka Ludwika XIV, wydane poza granicami kraju 
w Lipsku, w roku 1750.
2. "Voyages du capitaine Gulliver…" z 1762 roku, adaptacja 
Podróży Gulliwera  Jonathana  Swifta.
3. "Przypadki Robinsona Krusoe. Z angielskiego języka na 
Francuski przełożone y skrócone. Od  Pana Feutry teraz oyczy-
stym ięzykiem wydane" z roku 1769. 
Wśród wczesnych druków dziewiętnastowiecznych warto wy-
różnić: 
1. "Nowy Buffon dla młodzieży czyli treść początkowa histo-
ryi naturalney sto trzydziestu trzema figurami przyozdobiona" 
wydany w Warszawie w 1806 roku z licznymi akwafortami 

przedstawiającymi zwierzęta.
2. "Przypadki Robinsona, dzieło dla zabawy i nauki młodzi" 
wydane w roku 1819 i co było wówczas rzadkością, ozdobio-
ne dwunastoma kolorowanymi miedziorytami.
3. Miniaturowa (9,5 x 6,5 cm) książeczka – zabawka "Poda-
runek dla dobrych dzieci. Wiadomości z mitologii i historii sta-
rożytnej ułożony przez Franciszka Salezego Dmochowskiego", 
Warszawa 1829.
4. "Ilustrowany abecadlnik historyczny dla dzieci polskich" Teo-
fila Nowosielskiego wydany w 1862 roku. Jest to jedyna w na-
szej kolekcji książeczka dla dzieci wydrukowana nie na papie-
rze, a na specjalnie przygotowanym impregnowanym płótnie, 
będąca także próbą stworzenia jednego podręcznika do na-
uki siedmiu najważniejszych przedmiotów.

W Kolekcji znajdują się książeczki przestrzenne, tzw. pop-up 
book, w języku polskim nazywane rozkładankami, interaktyw-
ne książeczki, które można nie tylko czytać, ale i słuchać, doty-
kać i wąchać, książeczki–zabawki, książeczki do kąpieli, tzw. 
książeczki dźwiękowe, a nawet „książeczki, które czytają się 
same”, oraz z dołączonymi okularami 3D. 

Kolekcja Muzeum Książki Dziecięcej wchodząca w skład Dzia-
łu Zbiorów Specjalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi jest istotnym elemen-
tem konkretnych działań skierowanych bezpośrednio do dzie-
ci i młodzieży. Na podstawie bogatych zbiorów Kolekcji od lat 
przeprowadzane są lekcje biblioteczne i prezentacje wakacyj-
ne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogól-
nokształcących połączone z prezentacją omawianych ekspo-
natów ("Historia książki - od zwoju do kodeksu", "Książka dzie-
cięca dawniej i dziś", "Biblioteczny Park Jurajski, czyli wszystko 
o dinozaurach", "Świat w obrazkach – historia komiksu"). Od 
2015 r. Muzeum Książki Dziecięcej bierze udział w kolejnych 
edycjach Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi zaprasza-
jąc na prezentacje "Skarby Muzeum Książki Dziecięcej" oraz 
warsztaty "Była sobie książka…" 

Kolekcja Komiksów

W 2016 r. w Dziale Zbiorów Specjalnych utworzono Kolekcję 
Komiksów, w skład której wchodzą  komiksy przeznaczone dla 
dzieci do lat 14 ( komiksy otrzymały sygnaturę K MKD) oraz 
komiksy dla młodzieży i dorosłych (sygnatura K IK). Całość Ko-
lekcji liczy obecnie około 1700 woluminów. Większość z około 
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ORgANIZACJA BIBLIOTEKI

DyREKTOR WBP W ŁODZI st. kustosz mgr Barbara Czajka (gmach A, II piętro) 
tel.: 42 636-68-35, 42 663-03-31, mail: czajka@wbp.lodz.pl
Z-CA DyREKTORA DS. MERyTORyCZNyCH st. kustosz mgr Piotr Bierczyński (gmach A, II piętro) 
tel.: 42 636-68-35, 42 663-03-32, mail: bierczynski@wbp.lodz.pl
GŁÓWNA KSIęGOWA: mgr Małgorzata Leśniewicz (gmach A, II piętro) 
tel.: 42 663-03-49, 42 663-03-43, mail: mlesniewicz@wbp.lodz.pl
GŁÓWNy SPECJALISTA D/S ADMINISTRACyJNyCH (gmach A, II piętro) mgr Andrzej Krauze 
tel.: 42 663-03-48, 42 637-42-24, mail: krauze@wbp.lodz.pl
DZIAŁ AUTOMATyZACJI BIBLIOTEKI (gmach A, I piętro) kierownik: st. kustosz mgr Jolanta Traczyńska-Kiewel 
tel.: 42 663-03-37, mail: tracz@wbp.lodz.pl
GŁÓWNy SPECJALISTA D/S KOMPUTERyZACJI (gmach A, I piętro) mgr inż. Jarosław Kiewel 
tel.: 42 663-03-37, mail: kiewel@wbp.lodz.pl
DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW (gmach A, I piętro) kierownik: st. kustosz mgr Piotr Boczkowski 
tel.: 42 663-03-44 lub końcówka 26,39,42,45, mail: pibo@wbp.lodz.pl
DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ (gmach A, parter) kierownik: st. kustosz mgr Ewa Nowak-Wawrzyniak 
tel.: 42 663-03-33, 42 636-46-73, mail: e_wawrzyniak@wbp.lodz.pl
DZIAŁ METODyKI, ANALIZ I SZKOLEń (gmach C, parter) kierownik: st. kustosz mgr Małgorzata Cegiełko 
tel.: 42 637-68-35, 42 663-03-53, Fax: 42 663-03-04, mail: cegielko@wbp.lodz.pl
BIURO PROMOCJI (gmach C, I piętro) mgr Ewa Baranowska, mgr Jolanta Zwierzyńska  
tel.: 42 663-03-38, mail: promocja@wbp.lodz.pl
DZIAŁ UDOSTęPNIANIA ZBIORÓW I MAGAZyNÓW (gmach A, I piętro) kierownik: kustosz mgr Aleksandra Przybylska-Kacprzak 
tel.: 42 663-03-54, mail: przybylska@wbp.lodz.pl
DZIAŁ ZBIORÓW REGIONALNyCH (gmach C, I piętro) kierownik: st. kustosz mgr Joanna Kantyka 
tel.: 42 663-03-23, mail: boguna@wbp.lodz.pl
DZIAŁ ZBIORÓW AUDIOWIZUALNyCH (gmach C, parter) kierownik: st. kustosz mgr Katarzyna Kraska 
tel. 42 663-03-59, mail: kasiak@wbp.lodz.pl
DZIAŁ ZBIORÓW SPECJALNyCH (gmach B, parter) kierownik: st. kustosz mgr Elżbieta Domagalska
tel.: 42 663-03-24, mail: domagalska@wbp.lodz.pl
GŁÓWNy SPECJALISTA D/S KONTROLI I SKONTRUM ZBIORÓW (gmach C, I piętro) st. kustosz mgr Anna Czyż 
tel.: 42 663-03-57, mail: ac@wbp.lodz.pl
DZIAŁ REPROGRAFII I DOKUMENTACJI WyDARZEń (gmach C, II piętro) kierownik: Jacek Wystop 
tel.: 42 663-03-51, mail: jwystop@wbp.lodz.pl
DZIAŁ OCHRONy I KONSERWACJI ZBIORÓW (Introligatornia) kierownik: Małgorzata Wosik 
tel.: 42 663-03-19
DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZyCH (gmach B, II piętro) kierownik: Karolina Przybysz 
tel.: 42 663-03-56, Fax: 42 663-03-05, mail: kadry@wbp.lodz.pl
DZIAŁ ADMINISTRACyJNO-GOSPODARCZy (gmach A, II piętro) kierownik: lic. Mirosława Włoch 
tel.: 42 663-03-58, Fax: 42 663-03-07, mail: dag@wbp.lodz.pl.

600 woluminów w Kolekcji Komiksów Muzeum Książki Dziecięcej 
stanowią klasyki twórców polskich i zagranicznych. Najstarszym 
komiksem jest tutaj "120 przygód koziołka Matołka" z 1934 
roku autorstwa duetu Kornel Makuszyński i Marian Walentyno-
wicz. Poza tym mamy najsłynniejsze dzieło Papcia Chmiela (czy-
li Henryka Jerzego Chmielewskiego) – serię "Tytus Romek A’To-
mek oraz "Jonka, Jonek i Kleks" Szarloty Pawel. Z klasyki świa-
towej jest oczywiście francuski "Asteriks", z Belgii najszybszy re-
wolwerowiec świata "Lucky Luke" oraz "Smerfy", a z USA m. in. 
"Fistaszki".
Z współczesnych komiksów warto wymienić serię "Wojenna ody-
seja" Antka Srebrnego, wydawaną przez Instytut Pamięci Naro-

dowej, zapoznającą młodszego czytelnika z działaniami Woj-
ska Polskiego na frontach II Wojny Światowej oraz serię "Malut-
ki Lisek i Wielki Dzik", pięknie namalowaną opowieść dla młod-
szych dzieci o sile przyjaźni.
W części dla młodzieży i dorosłych liczącej około 1100 wolu-
minów, znajdziemy takie znane pozycje, jak: "Batman" i "Super-
men" z wydawnictwa DC, "Iron Man" i "Spiderman" z wydaw-
nictwa Marvela czy serię "Thorgal" wraz z jej seriami poboczny-
mi, np. "Kriss de Valnor". Wśród powieści graficznych warto wy-
mienić dzieło Willa Eisnera "Umowa z Bogiem" oraz "Maus: opo-
wieść ocalałego" autorstwa Arta Spiegelmana.
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Skład: Ewa Baranowska
Nakład: 150 egz.
Numery BIBiKa dostępne są na stronie www.wbp.lodz.pl w dziale Wydawnictwa własne

PATRONATY MEDIALNESPONSOR

"najciekawsze zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. marszałka józefa Piłsudskiego”

Z okazji 100-lecia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego i Międzynarodowej Na-
ukowej Konferencji Jubileuszowej „Biblioteka publiczna  
w przestrzeni społecznej” przygotowana została wystawa   
„Najciekawsze zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego”. 

Ze zbiorów Biblioteki liczących ponad 800 tysięcy jednostek 
dokonano bardzo skromnego i selektywnego wyboru najcie-
kawszych obiektów stworzonych i wydanych od drugiej po-
łowy XV w. do roku 1939. Są to dokumenty niezwykle waż-
kie, nie tylko dla łódzkiej kultury i nauki, ale obiekty unikato-
we także w kontekście kultury polskiej i europejskiej. Wybra-
no publikacje z różnych zespołów dokumentów: starych dru-
ków (w tym inkunabułów), rękopisów, kartografii, dokumen-
tów życia społecznego, fotografii, grafiki oraz książek. Wy-
typowano obiekty, które mają związek z Łodzią i wojewódz-
twem łódzkim, jak również te, które są cenne dla naszej Bi-
blioteki. Prezentowane są dokumenty znaczące w dziedzi-
nie sztuki typograficznej, jak również te, które zachowały się  
w niewielkiej ilości egzemplarzy bądź są jedynym, unikato-
wym obiektem. Najstarszy eksponat prezentowany na wysta-
wie liczy 542 lata. Najmniejsza zaprezentowana publikacja 
posiada wymiary 20 x 30 mm i liczy ok. 600 stron.  

Wystawa prezentowana jest w holu głównym (parter) oraz 
w holu na I piętrze do 10 listopada  2017 r. Ekspozycja jest 
dostępna dla zwiedzających w godzinach pracy Biblioteki. 

Zapraszamy.

Budżet oBYWatelski samorządu WojeWództWa łódzkiego 2018 

Do 31 października 2017 r. trwa głosowanie na projekty 
złożone w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa 
Łódzkiego 2018. Oddać głos może każdy mieszkaniec woje-
wództwa łódzkiego. 
Głosować można online (1-31 października 2017), pisemnie 
(1-22 października) poprzez wrzucenie karty do głosowania 
do urny lub korespondencyjnie. 

Zachęcamy do oddawania głosów, szczególnej uwadze po-
lecając inicjatywy proczytelnicze:
• Ł506 Promocja czytelnictwa i bibliotek wśród dorosłych 

i dzieci w województwie łódzkim - subregion Łódź (obej-
mujący miasto Łódź)

• Ł584  KsiążkoBus - Mobilna Biblioteka - subregion Łódź 
(obejmujący miasto Łódź)

• PD310  Promocja czytelnictwa i bibliotek - subregion 
południowy (obejmujący Piotrków Trybunalski oraz po-
wiaty: piotrkowski, radomszczański, bełchatowski, łódz-
ki wschodni).

Szczegółowe informacje: http://bo.lodzkie.pl/.

Pryscjan z Cezarei Institutio de arte gram-
matica, [Wenecja ?] 1475
Najstarszy starodruk w naszych zbio-
rach, inkunabuł liczący 542 lata. Autor 
to łaciński gramatyk, historyk literatury  
i poeta z przełomu V i VI w. Jego tradycyj-
na sztuka gramatyki przez niemal półtora 
tys. lat była używana przy zaawansowa-
nym nauczaniu łaciny i nadal jest podstawą 
gramatyki języka łacińskiego.

 Do unikatowych wydań należy 
jedna z najmniejszych książek 
ze zbiorów Biblioteki – „Po-
ezje : wydanie jubileuszowe” 
Adama Mickiewicza, wydana 
w 1898 r. z okazji 100. rocz-
nicy urodzin pisarza. Książ-
ka ma wymiary 20 x 30 mm  
i na 700 stronach mieści wszyst-
kie dzieła A. Mickiewicza. Pisa-
na jest dwupunktową czcionką, 
więc czyta się ją za pomocą 
lupki umieszczonej w okładce. 


