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Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi 
tworzy dostępną w Internecie komputerową bazę „Pisarze Łodzi i regionu 
łódzkiego” (adres:http://mak.wimbp.lodz.pl/index.php/bazy-bibliograficzne/pisarze-lodzi-

i-regionu-lodzkiego.html). W bazie zamieszczane są dane zawarte m. in. w 
słownikach, czasopismach, bazach bibliograficznych i katalogowych, w Internecie, w 
publikacjach autorów. Nie wszystkie dane istotne dla biografii i poznania twórczości 
autora są ogólnie dostępne lub część wymaga uszczegółowienia, aktualizacji. Z 
tego też powodu WBP w Łodzi przygotowała ankietę, której celem jest zebranie 
danych bezpośrednio od autorów. 

Ankietę kierujemy zarówno do pisarzy z dużym dorobkiem literackim, jak i do 
autorów, którzy dotychczas wydali na przykład jeden tomik poetycki lub ich utwory 
były publikowane tylko w czasopismach. 

Ankietę adresujemy do twórców zamieszkałych w Łodzi i województwie 
łódzkim, niezależnie od tego czy w swojej twórczości podjęli tematykę związaną z 
Łodzią lub regionem. Adresatami ankiety są zrzeszeni w związkach, 
stowarzyszeniach, członkowie grup literackich ale też osoby nie zrzeszone. 

Tworzenie bazy „Pisarze Łodzi i regionu łódzkiego” poza 
dokumentowaniem literackiego dorobku i ważnych faktów z życia ma na celu 
popularyzowanie sylwetek i twórczości pisarzy Łodzi i regionu łódzkiego także 
tych, którzy tylko niewielką część swojego życia związali z Łodzią lub regionem 
(np. urodzili się w Łodzi, zdobywali tu wykształcenie i przez pewien czas 
mieszkali). 

Wypełnienie ankiety jest dobrowolne. Od autora zależy, które rubryki wypełni, 
które pozostawi bez odpowiedzi, które informacje uzna za istotne dla swojej biografii, 
dla swojej twórczości. 

W przypadku większej ilości informacji związanych z odpowiedziami na 
ankietę prosimy o dołączenie dodatkowych stron. Biogramy i dane o twórczości będą 
sukcesywnie uzupełnianie.  

Informujemy, iż dane do korespondencji nie będą ujawnione w bazie i będą 
wykorzystywane jedynie przez WBP na potrzeby ewentualnie 
organizowanych spotkań autorskich lub innych przedsięwzięć bibliotecznych. 

Ankieta dostępna jest na stronie WWW Biblioteki w dziale „Bazy 
bibliograficzne” przy pozycji „Pisarze Łodzi i regionu łódzkiego”. Ponieważ nie 
dysponujemy adresami wszystkich twórców, prosimy o przekazanie 
informacji o ankiecie znajomym - autorom tekstów literackich. 

 



 

 

Wypełnioną ankietę proszę przesłać lub dostarczyć na adres: 
Dyrekcja 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego 
ul. Gdańska 100/102 

90-508 Łódź 

Odpowiedzi można przesłać również pocztą elektroniczną na adres:  
region@wbp.lodz.pl 
 
Dodatkowych informacji w sprawie ankiety udzielają: 
Joanna Kantyka – kierownik Działu Zbiorów Regionalnych, tel. 0-42 663-03-23 
Anna Stanisławska (Dział Zbiorów Regionalnych), tel. 0-42 663-03-23 
region@wbp.lodz.pl  
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