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Szanowni Państwo, 

Przypadł nam dziś w udziale zaszczyt odsłonięcia tablicy 
upamiętniającej Aleksandra Heiman-Jareckiego, człowie-

ka, dzięki któremu na mapie  ważnych instytucji kultury Łodzi 
79 lat temu, z chwilą wmurowania kamienia węgielnego, zro-
dził się  obiekt, z którego  na przestrzeni wielu pokoleń korzy-
stało kilkaset tysięcy czytelników.  Zanim to nastąpiło,100 lat 
temu,  11 października 1917 roku, przy ul. Piotrkowskiej 150 
miało miejsce uroczyste otwarcie w wynajętych pokojach  Bi-
blioteki Publicznej jako inicjatywy  grupy inteligencji łódzkiej, 
przedstawicieli różnych zawodów i działaczy społecznych. Po-
wołali oni w 1916 r. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Łodzi. 
W sierpniu 1918 r. Biblioteka uzyskała pomieszczenia przy ul. 
św. Andrzeja 14 (obecnie ul. Andrzeja Struga). Ciasnota za-
adaptowanych na potrzeby biblioteczne pomieszczeń miesz-
kalnych utrudniała powiększanie księgozbioru oraz korzysta-
nie z niego czytelnikom. W styczniu 1922 roku Towarzystwo 
Biblioteki Publicznej przekazało Bibliotekę Gminie Miejskiej 
Łódź w drodze darowizny. Po śmierci Józefa Piłsudskiego, Za-
rząd Związku Przemysłu Włókienniczego w Państwie Polskim 
w dniu 16 maja 1935 roku, pragnąc uczcić pamięć Zmarłego 
postanowił ufundować w Łodzi , nie pomnik, ale Pomnik –
Bibliotekę, nowy gmach Miejskiej Biblioteki Publicznej Jego 
Imienia.  Była to inicjatywa   Aleksandra Heiman-Jareckiego, 
przemysłowca, światłego przedstawiciela tego środowiska, 
którego ideą budowy gmachu nowoczesnej Biblioteki  dla po-
nad 600 tysięcznego miasta zainteresował  Jan Augustyniak, 
kierownik  Biblioteki, prowadzący tę placówkę od 1917 roku. 
Środkom finansowym Aleksandra Heiman-Jareckiego  za-
wdzięczmy, że ta wspaniała inicjatywa została zrealizowana.  
W  konkursie na projekt Biblioteki wybrano koncepcję inż. ar-
chitekta Jerzego Wierzbickiego z Warszawy. 14 maja 1938 
roku przy ul. Gdańskiej 102 nastąpiło poświęcenie kamienia 
węgielnego przez księdza biskupa łódzkiego Włodzimierza 
Jasińskiego. W uroczystości uczestniczył Wicepremier i Mini-

ster Skarbu inż. Eugeniusz Kwiatkowski, oraz m. in.:  Antoni 
Roman – Minister Przemysłu i Handlu, Juliusz Poniatowski – 
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych, Jerzy Aleksandrowicz – 
Wiceminister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 
Stefan Wendorff – Wicewojewoda,   gen.  brygady Wiktor 
Thommé – Dowódca Okręgu Korpusu Nr IV, Mikołaj Godlew-
ski – Prezydent Miasta. 

 We wrześniu 1939 r. przerwane zostały prace budowlane, 
a czas okupacji niemieckiej przyniósł dewastację budynku. 
Miejska Biblioteka Publiczna rozpoczęła udostępnianie zbio-
rów 28 maja 1945 r. w dawnych pomieszczeniach przy ul. 
Andrzeja 14. Gmach przy ul. Gdańskiej 102 po niezbęd-
nych pracach remontowo-budowlanych i wyposażeniowych 
został uroczyście oddany 6 listopada 1949 roku. Patronem 
Biblioteki został Ludwik Waryński, założyciel partii robot-
niczej „Proletariat”. Inicjatywę powrotu do nazwy z okresu 
przedwojennego podjęła działająca w Bibliotece organizacja 
zakładowa NSZZ „Solidarność”. Zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Waldemara Bohdanowicza z dnia 15 maja 1990 roku 
przywrócono Bibliotece imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
W lipcu 1975 roku, w związku ze zmianami administracyj-
nymi w kraju, Miejska Biblioteka Publiczna im. L. Waryńskie-
go przejęła funkcje biblioteki wojewódzkiej. Jednak w nazwie 
Biblioteki pełnione przez nią zadania – określone w ustawie 
o bibliotekach dla wojewódzkiej biblioteki publicznej – zo-
stały odzwierciedlone dopiero w roku 1991 na mocy Zarzą-
dzenia Wojewody Łódzkiego, który stał się organizatorem 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Od 1999 roku organizatorem Biblioteki 
jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Z dniem 1 stycznia 
2013 roku na mocy uchwały Sejmiku Województwa Łódzkie-
go z dnia 30 października 2012 r. nastąpiła zmiana nazwy 
na: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Łodzi. 
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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 nie-
podległości ustanowił rok 2017 Rokiem Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego włączając się w obchody 100-lecia 
Biblioteki i Roku Piłsudskiego realizuje  szereg wydarzeń, 
wśród nich kilka najważniejszych.  Zapoczątkowały je  „Imie-
niny Marszałka w Bibliotece im. Piłsudskiego” (16-17 mar-
ca).  Przed nami jeszcze  konferencja naukowa  11 paździer-
nika  oraz 5 grudnia gala jubileuszowa  stulecia Biblioteki, 

w rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego.  Dziś uczestniczymy 
w kolejnym ważnym wydarzeniu wpisującym się w obchody 
jubileuszowe. Witam serdecznie wszystkich uczestników  tej 
uroczystości. Wyrażam nadzieje, że tablica ta, z napisem: 
”Wdzięczni Bibliotekarze i Czytelnicy” w sposób  symboliczny 
łączy  kilka pokoleń mieszkańców Łodzi, województwa łódz-
kiego i innych regionów Polski.    

Barbara Czajka 
Dyrektor Biblioteki

Edward Heiman-Jarecki (1856-1933), przemysłowiec, 
działacz społeczny, filantrop. Urodził się  23 IX 1856 r. 
w Kleczewie w Kaliskiem (obecny pow. koniński, woj. wielko-
polskie). Był synem Jakuba Heimana (ok. 1831 – 2 I 1907) 
i Teresy (Tauby) z Jareckich (1835-1911). Od 1919 r. uży-
wał podwójnego Heiman-Jarecki. Urzędowa zmiana nazwi-
ska (dodanie drugiego członu  – Jarecki) nastąpiła dopiero 

21 V 1932 r., natomiast 
w 1920 r. zmienił wy-
znanie, przyjął kato-
licyzm. Rok wcześniej 
zmienili wyznanie żona 
Helena i syn Aleksan-
der (1886-1966). Wy-
chowany w całkowicie 
spolonizowanej rodzinie, 
w której żywe były tra-
dycje powstań polskich. 
Po ukończeniu studiów 
wyższych we Wrocławiu 
i krótkim pobycie w Płoc-
ku rozpoczął praktykę 
w zakładach Spółki Ak-
cyjnej I. K. Poznańskiego 
w Łodzi.  W 1897 r. założył samodzielne przedsiębiorstwo 
handlowo-komisowe w Petersburgu, w 1884 r. przeniósł się 
do Łodzi, a pod koniec 1897 r. wspólnie z Maksymilianem 
Kernbaumem wykupił od firmy „T. Rapacki i Ska” w war-
szawskiej dzielnicy Wola niewielką, zatrudniającą wówczas 
150 robotników, przędzalnię i farbiarnię bawełny. Wspól-
nicy rozbudowali przedsiębiorstwo i rozpoczęli działalność 

pod firmą „Przędzalnia 
bawełny i farbiarnia 
‘Wola’ – Edward Heiman 
i Maks. Kernbaum”. W r. 
1910 przedsiębiorstwo 
zostało przemianowa-
ne na Spółkę Akcyjną 
Wyrobów Bawełnianych 
„Wola” w Warszawie. 
Przed wybuchem I wojny 
światowej powiększono 
przędzalnię, wzniesiono 
budynki tkalni i wykoń-
czalni. Przedsiębiorstwo 
zatrudniało ponad 750 
robotników. W sierpniu 
1914 r. produkcja zosta-

ła wstrzymana, zaś w lip-

Edward Heiman-Jarecki – Altruista nie na pokaz

Edward Heiman-Jarecki.

Druk reklamujący produkty spółki, której 
właścicielem do II wojny światowej był 
Aleksander Heiman-Jarecki. 

Budynek Gimnazjum Polskiego w Łodzi ufundowany w 1910 r.  przez Edwarda 
Heiman-Jareckiego (obecnie ul. Więckowskiego 41). Przedwojenna pocztówka ze 
zdjęciem budynku Gimnazjum im. M. Kopernika (od 1919 r.). Od 1957 r. I LO im. 
M. Kopernika.  
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cu następnego roku częściowo ewakuowana w głąb Rosji. Pod 
koniec 1919 r. firma wznowiła działalność, wprowadzając 
nowe działy produkcji: przędzalnię cienkoprzędną, tkalnię, 
farbiarnię, merceryzarnię, czesalnię i bielnik. W 1912 r. był 
współorganizatorem sekcji przemysłu włóknistego oddzia-
łu łódzkiego Towarzystwa Popierania Rosyjskiego Handlu 
i Przemysłu przekształconej w r. 1918 w Związek Przemysłu 
Włókienniczego w Państwie Polskim, którego był wielolet-
nim prezesem. Był też współtwórcą i prezesem Towarzystwa 
Kredytowego Przemysłu Polskiego. W roku 1906 postano-
wił, razem ze swoją żoną, wesprzeć Towarzystwo "Uczel-
nia", budując na działce przy ulicy Nowo-Cegielnianej 
(obecna ul. Więckowskiego), początkowo przeznaczonej na 
własną fabrykę, budynek szkoły. Koszt budowy wyniósł 200 
tys. rubli. Całą kwotę zapłacił Edward Heiman. Budynek od-
dano do użytku w 1909. Edward Heiman został honorowym 
członkiem komitetu szkoły, jego żona stanęła na czele To-
warzystwa Wpisów i Zapomóg, które zajmowało się dofi-
nansowaniem szkoły. W latach 1914–1915 był członkiem 
Urzędu Starszych Kupców i Głównego Komitetu Obywatel-
skiego w Łodzi. 2 listopada 1919 r. Heimanowie przekazali 
budynek Gimnazjum Polskiego  na własność skarbu pań-
stwa.  Cały czas opiekował się szkołą, łożąc na jej istnienie 
odpowiednie kwoty. Dziś jest to I Liceum Ogólnokształcą-
ce im. M. Kopernika. Po odzyskaniu niepodległości przez 
Polskę, Heiman wybudował z własnych funduszy okazały 
gmach szkolny w Gdańsku, przeznaczony ma polską Aka-
demię Handlową. Wskutek nieporozumień z senatem Wol-
nego Miasta Gdańska, przekazał gmach Polskiej Macierzy 
Szkolnej. Szkoła stała się wkrótce jednym z ośrodków pol-
skości w Wolnym Mieście. Z okazji 50-lecia istnienia firmy 
„Wola” (1929) przeznaczył 50 000 zł na rozbudowę tej 
uczelni. Za zasługi na polu oświaty został odznaczony Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta (1923). W ro-
dzinnym Kleczewie  założył Towarzystwo Upiększania Mia-
sta, któremu w testamencie zapisał 2000 dolarów. Kleczew 
odwzajemnił się swemu dobroczyńcy, nadając mu honoro-
we obywatelstwo miasta, zaś jedna z głównych ulic miasta 
otrzymała jego imię. Gromadził dzieła sztuki; posiadał m. 
in. obrazy malarzy polskich: Z. Stryjeńskiej, W. Weissa, S. 
Wyspiańskiego. Zmarł 22 VII 1933 r. w Łodzi, gdy wracał 

z posiedzenia zarządu Towarzystwa Kredytowe-
go Przemysłu Polskiego. Edward Heiman od po-
czątku związany był z Żydowskim Towarzystwem 
Dobroczynności. Udzielał się w Fundacji Goldfe-
derów "Tanie mieszkania". Był również współza-
łożycielem "Polskiego Towarzystwa Teatralnego", 
które powstało w 1903 r. Celem Towarzystwa nie 
było tylko dofinansowywanie łódzkiego teatru, 
ale przede wszystkim propagowanie ambitnych 
przedstawień, które nie cieszyły się w Łodzi po-
pularnością. 
Spoczywa na Cmentarzu Rzymsko-Katolickim 
przy ul. Ogrodowej. Mieszkał przy ul. Piotrkow-
skiej 125 w domu, którego wraz z zoną był wła-
ścicielem. W małżeństwie z Heleną z Schifferów 

miał córkę Felicję (1885-1956) i syna Aleksan-
dra (1886 –1966), przemysłowca i senatora II 
Rzeczypospolitej. 

Edward Heiman-Jarecki, człowiek wielkich zalet ducha, łą-
czący w sobie niezwykłą skromność osobistą z niezłomnym 
hartem, był typowym reprezentantem wielkiego przemysłu, 
działającym na wielu płaszczyznach życia publicznego. Bez 
wątpienia należał do pokolenia, które umiejętność obraca-
nia kapitałem łączyło ze zmysłem organizacyjnym, a intu-
icję wspierało fachowym wykształceniem. Był ciekawym 
przykładem altruisty z pełnym poświęceniem służącego 
innym, a zwłaszcza niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej. 

Cyt.: Kempa A., Szukalak M., Żydzi dawnej Łodzi. Słownik biograficzny 
Żydów łódzkich oraz z Łodzią związanych. T. 3, od A do Z, Łódź, Oficyna 
Bibliofilów 2003, s. 44-45; 
Budziarek M., Altruista nie na pokaz. Edward Heiman-Jarecki (1856-
1933), w: Budziarek M., Łodzianie, Łódź, Wydawnictwo Literatura 2000, 
s. 107-110. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Edward_Heiman-Jarecki

 

Kamienica przy ul. Piotrkowskiej 125, gdzie mieszkali Heiman-Jareccy.

Grobowiec rodziny Heiman-Jareckich w katolickiej części Starego Cmen-
tarza przy na ul. Ogrodowej w Łodzi (kwatera 9). Są tam pochowani: 
Edward Heiman-Jarecki (1856-1933), Gustaw Heiman-Jarecki (1868-
1949) – doktor medycyny, major Wojska Polskiego, Helena Heiman-Ja-
recka (1863-1944) – żona Edwarda,   Felicja Szererowa,  
z Heiman-Jareckich (1883-1956)
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urodził się 11 września 
1886 roku w Łodzi. Pocho-
dził ze spolonizowanej ro-
dziny żydowskiej, która w II 
Rzeczypospolitej przeszła 
na katolicyzm. Był synem  
Edwarda Heiman-Jareckie-
go (1856-1933) i Heleny 
Heiman-Jareckiej (1863-
1944)  z d. Szyffer.    Ukoń-
czył w roku 1911  Szkołę 
Zgromadzenia Kupców 
w Łodzi i po roku 1920  
Manchester School of Tech-
nology . W 1920 roku służył 

w Wojsku Polskim. Przemy-
słowiec, 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 Pań-
stwie Polskim. Był senatorem Rzeczypospolitej Polskiej IV ka-
dencji (1935-1938) z województwa łódzkiego. Politycznie 
związany z Bezpartyjnym Blokiem Współpracy z Rządem. 
W Senacie pracował w komisjach: budżetowej (w której był 
referentem), gospodarczej (1937-38), komunikacji, praw-
niczej (1935-36) i społecznej (1937-38, w której również 
był referentem). Opublikował wiele artykułów na tematy 
gospodarcze, m. in. w „Polityce Gospodarczej”. Aktywnie 
działał społecznie, m. in. na rzecz Polskiej Macierzy Szkol-
nej w Gdańsku, Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa 
Historycznego. Był jednym z założycieli Towarzystwa Przy-
jaciół Nauk w Łodzi. Był wiceprezesem zarządu założonego 
w 1929 roku Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych w Łodzi. Po ojcu Alek-
sandrze przejął  i uzupełniał kolekcję 
dzieł sztuki. Posiadał  m. in. obrazy W. 
Borowskiego, J. Pankiewicza i E. Żaka, 
był zamiłowanym bibliofilem, od roku 
1927 członkiem Towarzystwa Bibliofi-
lów w Łodzi. Wiadomo, że zgromadził 
w Łodzi bogatą bibliotekę, jednak jej 
losy nie są znane. Nieliczne egzempla-
rze z jego księgozbioru stanowią rzad-
kość na rynku antykwarycznym. Miesz-
kał przy ul. Piotrkowskiej 125. 
Za namową Jana Augustyniaka – kie-
rownika Biblioteki Miejskiej w Łodzi, 
zaangażował się w budowę dla niej 
nowego gmachu. Stanął na czele spo-
łecznego Komitetu Budowy Biblioteki 
Publicznej. Na   forum Oddziału Łódz-
kiego Związku Przemysłu Włókiennicze-
go, Aleksander Heiman-Jarecki  zaproponował, by w ten 
sposób uczcić pamięć Marszałka Józefa Piłsudskiego za-
miast ufundować pomnik. Związek Przemysłu Włókiennicze-

go 16 maja 1935 roku uchwalił wyasygnowanie środków 
na ten cel. Ponieważ przemysłowcy nie wywiązali się ze 
zobowiązania, Aleksander Heiman-Jarecki wyłożył całą 
kwotę, którą przeznaczono na koszty budowy. Jako pre-
zes Związku Przemysłu Włókienniczego w Państwie Polskim 
utworzył fundację  z kwotą wynoszącą 500 tys. zł celem 
wykonania projektu Biblioteki, za który zapłacił w 1937 

roku i rozpoczęcia budowy, przerwanej 
we wrześniu 1939 roku. Po wybuchu 
wojny wyjechał do Francji, skąd do-
tarł do Londynu, gdzie żył z zapomogi. 
W marcu 1944 roku był uczestnikiem 
audiencji udzielonej grupie byłych par-
lamentarzystów przez prezydenta RP 
Władysława Raczkiewicza. Był jednym 
z sygnatariuszy apelu z lutego 1945 
roku byłych polskich parlamentarzy-
stów do członków obu izb parlamentu 
brytyjskiego w sprawie decyzji doty-
czących Polski podjętych w trakcie kon-
ferencji w Jałcie. W 1946 roku osiadł 
w Australii, gdzie w 1948 r. otrzymał 
obywatelstwo australijskie. Utrzymy-
wał się z naprawy maszyn do pisania, 
był współpracownikiem firmy „Vistula”, 
członkiem Polskiego Towarzystwa De-
mokratycznego w Sydney, prelegen-

tem i działaczem Polskiego Koła Kulturalno-Artystycznego 
w Sydney.  Zmarł 14 stycznia 1966 roku w Sydney. Jego 
prochy zostały złożone w Eastern Suburbs Memorial Park 

Ekslibris wykonany przez grafika Józefa Toma 
(1883-1962). Reprodukcja z publikacji  Jacka 
Strzałkowskiego „Przecława Smolika Towarzystwo 
Bibliofilów w Łodzi” (2017).

Od lewej: Edward Heiman-Jarecki (1856-1933), jego  syn Aleksander (1886-
1966),  Jakub Heiman, ojciec Edwarda.

Aleksander Heiman-Jarecki.

Aleksander Heiman-Jarecki 
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w Matraville, kolumbarium – Wall Unit L 31. Według infor-
macji na stronie Eastern Suburbs Memorial Park w Matravil-
le, pochówek po kremacji Aleksandra Heiman-Jareckiego 
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, secun-
do voto Kazimierzową Wierzyńską, aresztowaną w 1943 r. 
we Francji i zamordowaną w obozie koncentracyjnym Au-
schwitz (jako miejsce śmierci podawany jest też Majdanek). 
W roku 1947 ożenił się z Antoniną Zgórską. 

Źródło:

Strzałkowski J., Przecława Smolika Towarzystwo Bibliofilów w Ło-
dzi, Łódź, nakładem własnym autora, 2017, s. 23, 25.

Rzadkowolska M., Heiman-Jarecki Aleksander, w: Słownik pracow-
noków książki polskiej. Suplement III, pod red. Hanny Tadeusie-
wicz, Warszawa, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2010 r.

Informacje od Aleksandra Dunin-Kęplicza, Ewy Dunin-Kęplicz

https://senat.edu.pl/historia/senat-rp-w-latach-1922-1939/se-
natorowie-ii-rp/senator/aleksander-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 & r e q u -
est=000000543&find_code=SYS&local_base=ARS10

https://pl.wikipedia.org/wiki/City_of_Randwick ; https://pl.wiki-
pedia.org/wiki/Podział_aglomeracji_Sydney#City_of_Randwick  

Fragment z ogłoszenia Generalnego Komisarza Wyborczego z dnia 20 września 
1935 r. w sprawie wyboru senatorów. Monitor Polski, 1935, nr 216, poz. 244.

Informacja o śmierci Aleksandra Heiman-Jareckiego w „Tygodniku Powszechnym” 
(2.10. 1966) w rubryce: Zmarli.

Informacja o dacie śmierci i złożenia prochów Aleksandra Heimna-Jareckiego na cmentarzu Eastern Suburbs Memorial Park  w 
kolumbarium w Matraville (Australia); dane z bazy cmentarza: http://www.easternsuburbsmemorialpark.com.au/finding-loved-ones
Obecnie Matraville wchodzi w skład City of Randwick, będącym jednym z obszarów samorządu terytorialnego aglomeracji Sydney.

Nekrolog w „Dzienniku Łódzkim”, 22.02.1966. 

Nekrolog w „Życiu Warszawy”, 12.02.1966.

 100-LECIE WBP W ŁODZI
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Bibliofil  Aleksander Heiman-Jarecki

100-LECIE WBP W ŁODZI 
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Łódź, ul. Matejki 27/29, Dom Ogrodnika. Aleksander Heiman-Jarecki dla swej schorowanej żony Antoniny Edmée Heimanowej z Rueffów chciał stworzyć  
swoisty azyl wśród zieleni. Gdy ogród był gotowy, wybudowano dom dla ogrodnika i budynek gospodarczy. Rezydencja nie powstała z powodu śmierci żony 
w 1926. Mauzoleum Antoniny Edmée Heimanowej (1896-1926) znajduje się w części katolickiej Cmentarza Starego przy ul. Ogrodowej. Na fotografii stan 
obecny Domu Ogrodnika (własność prywatna nieruchomości).

 100-LECIE WBP W ŁODZI
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Smoszewo (woj. mazowieckie, gm. Zakroczym), pałac wybudowany w 1938 r. dla Aleksandra Heiman-Jareckiego. W okresie II wojny światowej mieściło się tam 
sanatorium dla lotników niemieckich. Po 1945 r. w pałacu miały siedzibę różne placówki oświatowo-wychowawcze.  Od 2006 r. własność prywatna. Na zdjęciu: 
pałac od frontu.   
Autor fotografii: Jacek Szyszko źródło: https://mazowieckie.dipp.info.pl/baza-dipp/item/246-gmina-zakroczym/152-dwor-smoszewo
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Początek historii Łódzkiej Książnicy Miejskiej sięga 19 marca 1916 r. 
W niedzielnym wydaniu „Gazety Łódzkiej” ukazał się list intencyjny przewodniczącego Towarzystwa Krzewie-
nia Oświaty, dr. Mieczysława Kaufmana nawołujący do utworzenia w Łodzi biblioteki publicznej. Myśl ta trafiła 
na podatny grunt. Już 31 maja 1916 r. powołane zostało Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Łodzi. Określona 
cele i wybrano Komisję Organizacyjną.

„Nowy Kurjer Łódzki” z 19 września 
1916 r.

 100-LECIE WBP W ŁODZI

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 odwiedzania profilu Biblioteki na Facebooku: 

https://www.facebook.com/Wojewódzka-Biblioteka-Publiczna-im-Marszałka-Józefa-Piłsudskiego-
w-Łodzi-222287637949745/
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„Gazeta Łódzka”  
z 21 września 1916 r.

100-LECIE WBP W ŁODZI 
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Zarząd spośród swojego grona wybrał prezesa.  
Został nim dr Seweryn Sterling.  
„Gazeta Łódzka” z 26 października 1916 r.

„Gazeta Łódzka” z 16 października 1916 r.

 100-LECIE WBP W ŁODZI
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Budynek przy ul. Piotrkowskiej 150, w którym Towa-
rzystwo Biblioteki Publicznej otrzymało bezpłatny 
lokal od kupca Wilhelma Hordliczki.

Dla tworzonej biblioteki bardzo ważnym oka-
zało się rozporządzenie, przyznające Książnicy 
egzemplarz obowiązkowy z całego General-Gu-
bernatorstwa Warszawskiego.  „Gazeta Łódzka” 
z 23 stycznia 1917 r.

100-LECIE WBP W ŁODZI 
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„Nowy Kurjer Łódzki”  
z 31 stycznia 1917 r.

Napływający egzemplarz obowiązkowy oraz liczne 
dary od instytucji i osób prywatnych powiększały sys-
tematycznie księgozbiór. Rozpoczął się żmudny pro-
ces katalogowania zbiorów. 
„Nowy Kurjer Łódzki” z 18 lutego 1917 r.

 100-LECIE WBP W ŁODZI



BIBiK 3 (166) / 2017

15bibik.wimbp.lodz.pl

Jan Augustyniak

Opublikowano również ogłoszenie o poszukiwaniach odpowiedniego kandydata na bibliotekarza.  
„Nowy Kurjer Łódzki” z 23 lutego 1917 r.

W wyniku tego ogłoszenia wpłynęło wiele po-
dań. Wybór  Zarządu Towarzystwa Biblioteki 

Publicznej  padł na młodego, 23-letniego urzędni-
ka Widzewskiej Manufaktury Bawełnianej, który 
ukończył szkołę handlową, a następnie po specjal-
nych kursach pedagogicznych uzyskał świadectwo 
nauczyciela ludowego. O inklinacji do pracy biblio-
tecznej pozwalał sądzić fakt samorzutnego zorga-
nizowania biblioteki kursów pedagogicznych przy 
ul. Narutowicza, który zyskał pochlebną wzmiankę 
w prasie, a o zdolnościach kandydata dawała opi-
nię jego nauczycielka, znana działaczka oświatowa, 
Adela Koziełkiewiczówna. W dodatku kandydat był 
Polakiem, co w społeczeństwie tak zróżnicowanym 
pod względem narodowości i wyznania też nie było 
dla zarządu obojętne. Nowy kierownik z bibliote-
karstwem 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.

100-LECIE WBP W ŁODZI 
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„Nowy Kurjer Łódzki” z 10 marca 1917 r.

Wraz z postępem prac przy katalogowaniu 
zbiorów, zaczął zbliżać się termin otwarcia bi-
blioteki dla czytelników. W pierwszej kolejno-
ści uruchomiono czytelnię czasopism. Miało to 
miejsce 12 marca 1917 r. Moment ten można 
uważać za nieoficjalną inaugurację Książnicy.  
„Nowy Kurjer Łódzki” z 20 marca1917 r.

„Nowy Kurjer Łódzki” z 29 maja 1917 r.

 100-LECIE WBP W ŁODZI
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„Gazeta Łódzka” z 12 października 1917 r. „Nowy Kurjer Łódzki” z 11 listopada 1917 r.

„Nowy Kurjer Łódzki” z 18 listopada 1917 r.

Zwiększająca się liczba czytelników i coraz większy księgozbiór wymógł potrzebę znalezienia 
nowego, większego lokalu. "Gazeta Łódzka" z 26 listopada 1917 r.

100-LECIE WBP W ŁODZI 
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Ogłoszono również konkurs na znak własności – 
ekslibris Biblioteki.  
„Gazeta Łódzka” z 10 grudnia 1917 r.

„Gazeta Łódzka” z 5 marca 1918 r.

Leon Rozenberg: Exlibris Towarzystwo Biblioteki 
Publicznej w Łodzi, 1917, cynkotypia,  
rozmiar 68 x 50.

 100-LECIE WBP W ŁODZI
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1 lipca 1918 r. z powodu ciasnoty pomieszczeń, Bibliotekę przeniesiono do budynku przy ul. Św. 
Andrzeja 14 (obecnie ul. Andrzeja Struga). Pod tym adresem Książnica przetrwała ponad 30 lat. 

Magazyn książek

Czytelnia

100-LECIE WBP W ŁODZI 
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1 stycznia 1922 r.  
( „Dziennik Za-
rządu m. Łodzi” z 
1922 r., nr 7 s 18 
i  nr 12 s 5) miasto 
przejęło Bibliotekę 
Publiczną. Pozwo-
liło to na dalsze 
istnienie Książnicy, 
jak również syste-
matyczne powięk-
szanie księgozbio-
ru, który w 1922 
r. liczył 30000 
tomów. 

 100-LECIE WBP W ŁODZI
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Nowy budynek w zdecydowany sposób 
poprawił warunki pracy dla bibliotekarzy 
i czytelników. „Łódź w Ilustracji” z 1929 r., 
nr 17

W 1922 r. opracowano nowe ekslibrisy. Autorem został tak jak poprzednio został Leon Rozenberg

Z upływem lat skromna biblioteka publiczna rozwinęła się w poważną 
książnicę naukową. Jan Augustyniak z młodego kierownika - biblio-

tekarza stał się statecznym Głównym Bibliotekarzem Miejskim w Łodzi. 
Takie stanowisko przyznało 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 Augustyniaka zapraszamy do BIBiK-a z 10 kwietnia 2008 r. http://
skany.wbp.lodz.pl/pliki/bibik/bibik_52/bibik_52.pdf

100-LECIE WBP W ŁODZI 
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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 
Budowy Biblioteki Publicznej

Związek Przemysłu Włókienniczego w Państwie Polskim ofiarował na ten cel kwotę 500 tysięcy złotych. 

 100-LECIE WBP W ŁODZI
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Ogłoszono  konkurs na pro-
jekt budowy gmachu.  
„Ilustrowana Republika”  
20 grudnia 1935 r.

Zarząd Miejski przystąpił do wyszukania odpowiedniego placu. Po pewnym czasie wyszukano  
plac. Położony w dobrym miejscu, u zbiegu ulic Gdańskiej i Mikołaja Kopernika, prywatny park 
widoczny na fotografii z prawej strony. Zdjęcie z roku 1915.

100-LECIE WBP W ŁODZI 
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Zwycięzcą ogłoszonego konkursu na projekt gmachu został warszawski architekt inż. Jerzy Wierzbicki.  
„Architektura i Budownictwo” z  1937 r., nr 3, s 98

Po wybraniu projektu przystąpiono do prac nad dokumentacją budowlaną i przygotowaniem terenu 
do przyszłej budowy.

Niestety, oryginalna dokumentacja 
nie zachowała się. Zamieszczony 
fragment pochodzi z inwentary-
zacji budowlanej wykonanej przez 
inż. arch. Jerzego Wierzbickiego 
przed rozbudową Biblioteki w 60-
tych latach ubiegłego wieku.

 100-LECIE WBP W ŁODZI
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Do dnia dzisiejszego zachował się tyl-
ko fragment dokumentacji budowla-
nej autorstwa Jerzego Wierzbickiego 
z 19 lutego 1938 r. Jest to „koszto-
rys stanu surowego budowy gmachu 
Biblioteki Publicznej im. Marszałka 
Piłsudskiego w Łodzi”. Oprócz kwot 
budowy zawiera również technolo-
gię poszczególnych etapów. Jest to 
bardzo ciekawy materiał na temat 
przedwojennych zasad obowiązują-
cych w budownictwie. Można śmiało 
powiedzieć, że na takich dokumen-
tach powinno opierać się dzisiejsze 
stawianie budowli. 

Wreszcie nadeszła oczekiwana chwila, kiedy można było rozpocząć budowę Biblioteki. Ulica Mikołaja 
Kopernika z ogrodzonym terenem budowy.

100-LECIE WBP W ŁODZI 
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"Ilustrow
ana Republika" z 14 m

aja 1938 r.
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Akt erekcyjny.
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Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod gmach Biblioteki, 14 maja 
1938 r., górne zdjęcie: przemawia senator Aleksander Heiman-Jarecki. Kadr 
z Tygodnika Dźwiękowego Polskiej Agencji Telegraficznej. Taśmę filmową z tym 
unikalnym dokumentem Biblioteka odkupiła w 1992 r.  od prywatnego posiada-
cza po dwuletnich pertraktacjach. 

Przemawia dr Bruno Biedermann, prezes Zarządu Związku Przemysłu Włókien-
niczego w Państwie Polskim.

 100-LECIE WBP W ŁODZI
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Wicepremier inż. Eugeniusz Kwiatkowski wmurowuje akt erekcyjny. 

„Łódź w Ilustracji” z 1938 r., nr 21

100-LECIE WBP W ŁODZI 
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Po uroczystym położeniu „kamienia węgielnego” rozpoczęto budowę Biblioteki. Zdjęcie z murowania fun-
damentów głównego budynku Książnicy. Fotografia bardzo ciekawa z powodu drugiego planu. W tle 
widoczna jest fabryka Ernesta Wevera przy ul. Wólczańskiej róg ul. Kopernika. W tym czasie nosiła już 
nazwę "E. Wever, dzierżawca Gustaw Patberg i Spółka". W czasach nam współczesnych były to Zakłady 
Przemysłu Pasmanteryjnego "Lenora".

Wkrótce stanął żelbetowy szkielet magazynu książek (widok od strony wschodniej).

 100-LECIE WBP W ŁODZI
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Widoczny charakterystyczny element budynku Biblioteki, okrągła klatka schodowa.

Gmach Biblioteki osiągnął już poziom drugiego piętra. Zdjęcie interesujące z powodu dru-
giego planu. Widoczna jest zabudowa zachodniej strony ul. Gdańskiej. W prawym górnym 
rogu widać fragment wybudowanej w latach 1910-11, według projektu Dawida Lande, 
willi dyrektora Elektrowni Łódzkiej.

100-LECIE WBP W ŁODZI 
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Ogólny widok powstającego gmachu Biblioteki.

Prace zbliżały się ku końcowi. Przenoszenie księgo-
zbioru zaplanowano na wrzesień 1939 r. „Ilustrowa-
na Republika” z 11 czerwca 1939 r.

W momencie wybuchu II wojny światowej 
gmach Biblioteki był na ukończeniu. Woj-

na przerwała prace na wiele lat. 1 października 
1939 r. władze okupacyjne 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 stycz-
nia 1940 r. Podczas okupacji z Biblioteki głównej 
zginęło 30% najcenniejszych zbiorów, w tym dru-
ki łódzkie i Łodzi dotyczące. Na szczęście ocalał 
przygotowany do wywiezienia księgozbiór zasad-
niczy. Okupant pozostawił Bibliotekę zdewastowa-
ną. Brakowało ogrzewania i były powybijane szyby 
w oknach. Z chwilą wyparcia wojsk niemieckich 19 
stycznia 1945 r., rozpoczęły się działania, mające 

na celu odtworzenie łódzkiego bibliotekarstwa. Już 
23 kwietnia 1945 r. uruchomiono trzy pierwsze filie 
Biblioteki Publicznej dla dorosłych i młodzieży. 28 
maja 1945 r. udostępniono część zbiorów Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w lokalu przy ul. Andrzeja 14. 
Jednocześnie prowadzono prace wykończeniowe 
gmachu przy ul Gdańskiej. 
Wreszcie, po trwających niemal cztery lata pracach 
projektowych i wykończeniowych, gmach Biblioteki 
został przekazany do użytkowania. Niestety, nie-
mieckie władze okupacyjne rozpoczęły przera-
bianie gmachu, nie kończąc go jednak. W wyniku 
tych prac budynek stracił lekkość i wdzięk. Przed 
wojną planowano wyłożenie elewacji kamieniem a 
zespołu wejściowego marmurem. Wszystkie rega-
ły i stolarka miała być jesionowa. Czytelnia mia-

 100-LECIE WBP W ŁODZI
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ła mieć od ulicy ścianę luksferową z francuskiego 
tworzywa. Okupant zamurował podcienia. Wielka 
ściana luksferowa w czytelni została zlikwidowana, 
okna częściowo zamurowane lub zastąpione innymi, 
o mniejszej powierzchni i drobnym podziale szyb. 
Na szczęście ocalał niezmieniony zasadniczy układ 
funkcjonalny – zespół wejściowy, główna klatka 
schodowa, stanowiska obsługi czytelnika, katalogi, 
czytelnie i magazyny. Po wojnie, ze względów eko-
nomicznych, nie mogło być mowy o przywróceniu 
pierwotnego projektu. Zlikwidowano jedynie bar-
barzyńsko zamurowane podcienia od ul. Gdań-
skiej. Uroczyste otwarcie gmachu Książnicy nastą-
piło 6 listopada 1949 r.
30 grudnia 1949 r. uchwałą Miejskiej Rady Naro-
dowej w Łodzi zmieniono nazwę Miejskiej Biblioteki 

Publicznej. Od tego momentu miała nosić nazwę 
Miejskiej Biblioteki im. Ludwika Waryńskiego w 
Łodzi. Otwarcie Książnicy dla czytelników nastą-
piło w dniu 1 marca 1950 r. Powyższy materiał 
przedstawia w dużym skrócie historię Biblioteki 
Miejskiej, Wojewódzkiej i Miejskiej czy wreszcie 
Wojewódzkiej w Łodzi. Niech nas nie mylą te różne 
nazwy. To jest ta sama Biblioteka, która od 100 
lat wzbogaca życie kulturalne mieszkańców Łodzi i 
województwa. Jest kopalnią wiedzy dla studiującej 
młodzieży oraz trwałym elementem tego miasta. 
Na zakończenie artykuł z powojennej prasy łódz-
kiej dotyczących bibliotek i bibliotekarzy pracują-
cych w czasach „kiedy ucichły działa”.

„Dziennik Łódzki” z  8 lipca 1945 r

100-LECIE WBP W ŁODZI 
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Miejska Biblioteka Publiczna im. L Waryńskiego, fotografie z lat 50-60 ubiegłego wieku. 
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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. Uratowano ok. 30 skrzyń z najcenniejszy-
mi dziełami przeznaczonymi do wywiezienia w głąb 
Rzeszy.

23 kwietnia 1945

Uruchomienie trzech pierwszych filii miejskich: I Miej-
skiej Wypożyczalni Książek dla Dorosłych (ul. Sena-
torska 8), II Miejskiej Wypożyczalni Książek dla Doro-
słych (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. Andrzeja Struga 14. Oddano do użytku czytelnię, 
opracowano i przygotowano do udostępnienia ponad 
5 000 książek z dawnych zasobów Biblioteki. W koń-
cu roku 1945 księgozbiór opracowany i udostępniony 
czytelnikom MBP liczył 25624 tomy. Utrzymano pod-
stawową zasadę prezencyjnego udostępniania zbio-
rów, 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 Młodzieży (ul. Wspólna 5/7).

10 stycznia 1946

Otwarcie III Miejskiej Wypożyczalni Książek dla Dzie-
cii Młodzieży (ul. Armii Czerwonej 41).

21 stycznia 1946

Otwarcie IV Miejskiej Wypożyczalni Książek dla Dzie-
cii Młodzieży (ul. Inżynierska 4).

6 listopada 1949

Oddanie do użytku gmachu Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej 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. 

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 
mające na celu przejście z tradycyjnego systemu udo-
stępniania (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 Bibliote-
ka Publiczna oraz 24 Rejonowe Wypożyczalnie Ksią-
żek dla Dorosłych,15 Rejonowych Wypożyczalni dla 
Dzieci i Młodzieży.

Styczeń 1961

Rozpoczęcie decentralizacji bibliotek rejonowych sieci 
miejskiej.

1-5 kwietnia 1963
Utworzenie Dzielnicowych Bibliotek Publicznych. Na 
mocy uchwał Prezydiów Dzielnicowych Rad Narodo-
wych powstałyplacówki kierujące pracą sieci biblio-
tecznej w obszarze jednej dzielnicy: Dzielnicowa Bi-
blioteka Publiczna Łódź-Bałuty (ul. Boya-Żeleńskiego 
15), Dzielnicowa Biblioteka Publiczna Łódź-Górna (ul. 
Rudzka 7), Dzielnicowa Biblioteka PublicznaŁódź-Po-
lesie (ul. Zielona 75), Dzielnicowa Biblioteka Publiczna 
Łódź-Śródmieście (ul. A. Struga 14), Dzielnicowa Bi-
blioteka Publiczna Łódź-Widzew (ul. Armii Czerwonej 
54). MBP udzielała Bibliotekom Dzielnicowym pomocy 
w sprawach merytorycznych i opieki instrukcyjno-me-
todycznej oraz szkoleniowej.

Kalendarium Biblioteki za lata 1945-2017  
(w wyborze)

100-LECIE WBP W ŁODZI 



BIBiK 3 (166) / 2017

36 bibik.wimbp.lodz.pl

Wrzesień 1963

W wieku siedemdziesięciu lat na emeryturę odchodzi 
dyrektorJan Augustyniak.

1 października 1963

Dyrektorem zostaje Roman Kaczmarek, archiwista, 
regionalista, działacz Stronnictwa Demokratycznego, 
były dyrektor Archiwum Państwowego m. Łodzi i woje-
wództwa łódzkiego, przed objęciem funkcji dyrektora 
Biblioteki – zastępca przewodniczącego Prezydium 
Rady Narodowej m. Łodzi.

IV kwartał 1964

Wprowadzono jednorazowe wypożyczenia poza Bi-
bliotekę dla osób studiujących.

1965

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

Marzec 1965

Wprowadzono wypożyczenia krótkoterminowe „na 
noc” dla studentów studiów dziennych i zaocznych.

14 lipca 1965

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Łodzi zostaje zaliczona do 
bibliotek naukowych.

Maj 1966

Rozpoczęcie budowy gmachu magazynów MBP połą-
czonego 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 magazynu (budynek „B”).

21 grudnia 1967

Inauguracja uroczystości jubileuszowych 50-lecia MBP.

19 stycznia 1968

W uznaniu zasług dla rozwoju kultury Biblioteka zo-
stała odznaczona Honorową Odznaką m. Łodzi.

1970

Na placu przy ul. Gdańskiej 100 rozpoczęto budowę 
pawilonudla potrzeb Łódzkich Zakładów Gastrono-
micznych (kawiarnia i bar), Domu Książki. Dla Miej-
skiej Biblioteki Publicznej przewidziano na II piętrze 
salę konferencyjno-kinowej oraz pomieszczenia dla 
laboratorium fotograficznego i pracownię kserogra-
ficzną.

10 czerwca 1972

Oddanie do użytku w budynku przy ul. Gdańskiej 100 
sali konferencyjno-kinowej oraz pomieszczeń dla pra-
cowni fotograficzneji reprograficznej.

29 lipca 1975

W związku ze zmianami administracyjnymi i utwo-
rzeniem nowych województw, MBP otrzymuje status 
biblioteki wojewódzkiej miejskiego województwa 
łódzkiego. Pomimo przejęcia nowych funkcji nazwa 
Biblioteki nie ulega zmianie. Przejęto po byłej Woje-
wódzkiej Bibliotece Publicznej budynek przy ul. Curie-
Skłodowskiej 28.

Październik 1975

W nowej formule organizacyjnej wznawia w MBP 
działalnośćDyskusyjny Klub Filmowy.

Wrzesień 1979

Przeniesienie do jednopiętrowej starej willi przy ul. 
Gdańskiej 96 Pracowni Zbiorów Regionalnych oraz 
warsztatu rzemieślniczego.

Czerwiec 1980

Na emeryturę odchodzi dyrektor Roman Kaczmarek.

Lipiec 1980

Dyrektorem zostaje Danuta Mikołajczyk (do 31 grud-
nia 1981).

15 lutego 1982

Na stanowisko dyrektora zostaje powołana Elżbieta 
Pawlicka, w latach 1968-1981 dyrektor Dzielnicowej 
Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście im. Andrzeja 
Struga.

1982

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

30 maja 1990

Uroczystość przywrócenia Bibliotece imienia Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego. Inicjatorem była organizacja 
zakładowa NSZZ „Solidarność”.

1990

Miejska Biblioteka Publiczna zostaje podporządko-
wana Urzędowi Wojewody Łódzkiego poprzez Wy-
dział Infrastruktury Społecznej (wcześniej nadzór nad 
Biblioteką sprawował Prezydent m. Łodzi). Biblioteki 
publiczne w dzielnicach Łodzi podlegają Prezyden-
towi m. Łodzi, bezpośrednio zaś Wydziałowi Kultu-
ry i Sztuki. Biblioteki samorządowe w województwie 
podlegają odpowiednio wójtom i burmistrzom.

1991

Rozpoczęcie prac nad budową lokalnej sieci kompute-
rowej w Bibliotece.

Styczeń 1991

Zmiana statutu MBP i nazwy na: Wojewódzka i Miej-
ska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w Łodzi. Zmiana nazwy nie spowodowała 
zmiany zadań Biblioteki. W nazwie usankcjonowano 
dotychczas pełnioną funkcję.

Kwiecień 1991

W związku z brakiem powierzchni magazynowej przy 
ul. Gdańskiej 100/102 Biblioteka wynajmuje 1.892 
m² powierzchniw budynku poprodukcyjnym przy ul. 
Więckowskiego 43/45.

Styczeń 1992

W związku z wdrażaniem komputeryzacji w WiMBP 
zmieniono drogę książki. Zakupione książki kierowane 
są nie jak do tej pory do Działu Magazynów lecz bez-
pośrednio do Działu Opracowania Zbiorów i dopiero 
po wprowadzeniu danych do katalogu komputerowe-
go przekazywane są do magazynów.

1992

Kontynuacja prac związanych z komputeryzacją. Ka-
talog książek tworzono w programie MAK. Z okazji 
75-lecia Biblioteki, z inicjatywy dyrektor Elżbiety Paw-

lickiej zostaje ustanowiona honorowa Nagroda „Złoty 
Ekslibris Książnicy Miejskiej” dla najlepszej książki po-
pularnonaukowejo Łodzi. Wręczenie nagrody za rok 
1992 odbyło 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 Wypożyczalnię Długoterminową (wejście od ul. 
Kopernika).

Wrzesień 1993

Rozpoczęcie nagrywania relacji filmowych na DVD ze 
spotkań autorskich, konferencji, szkoleń oraz innych 
imprez zrealizowanych 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 Miej-
skiej Sieci Komputerowej LODMAN. Katalogi Biblio-
tek są widocznew Internecie. Złożony zostaje „Projekt 
Automatyzacji WiMBP w Systemie Zintegrowanym 
HORIZON” mający na celu otrzymanie grantu z ame-
rykańskiej Fundacji Andrew Mellona i dołączenie do 
Międzyuczelnianego Zespołu Bibliotecznego w Łodzi 
grupującego biblioteki uczelniane miasta. Projekt zo-
staje zaakceptowany, a środki z grantu umożliwiają 
zakup większej ilości sprzętu i dalszą rozbudowę sieci 
lokalnej. Pierwsza edycja Przeglądu Twórczości Pla-
stycznej Osób Chorych i Niepełnosprawnych "Sztuka 
jak balsam".

Wrzesień 1996

W Internecie dostępna jest strona WWW Biblioteki.

1997

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
przyznaje Bibliotece medal Bibliotheca Magna Pere-
nisque (Biblioteka Wielkość Nieprzemijająca) za cało-
kształt działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa 
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polskiego i upowszechniania książki oraz za zasługi 
dla SBP.

Sierpień 1997

Biblioteka przystępuje wspólnie z bibliotekami nauko-
wymi Łodzi do komputeryzacji opracowania zbiorów 
w systemie HORIZON.

4-5 grudnia 1997

Sesja z okazji jubileuszu 80-lecia Książnicy Miejskiej 
i 130 rocznicy urodzin Patrona Biblioteki. Nadanie 
Czytelni Głównej imienia Jana Augustyniaka. Utwo-
rzenie Czytelni Prawniczo-Ekonomicznej (wydzielonej 
z powierzchni sali katalogowej).

1999

Od stycznia, w związku z reformą administracyjną 
kraju ulega zmianie kształt województwa łódzkiego. 
WiMBP kontynuuje funkcje koordynacyjne i instrukta-
żowe w odniesieniu do sieci bibliotek publicznych i bi-
bliotek dla pacjentów w placówkach służby zdrowia. 
Organizatorem Biblioteki jest Samorząd Wojewódz-
twa Łódzkiego, a z jego ramienia nadzór nad Biblio-
teką sprawuje Zarząd Województwa Łódzkiego.

25 października 2000

Podczas inauguracji Roku Kulturalno-Oświatowe-
go 2000/2001 odbyło się wręczenie i poświęcenie 
sztandaru Biblioteki. Na awersie wyhaftowane jest 
popiersie Józefa Piłsudskiego, w otoku umieszczony 
cytat z jego pism: „Być zwyciężonym i nie ulec – to 
zwycięstwo. Zwyciężyć i spocząć na laurach - to klę-
ska”. Na rewersie, biały orzeł w koronie i pełna na-
zwa Biblioteki. U dołu dwie daty: 1917 – utworzenia 
Biblioteki i 2000 – ufundowania sztandaru.

2001-2003

Środki finansowe z budżetu centralnego zapisane 
w tzw. Kontrakcie Wojewódzkim wpływają na przy-
spieszenie komputeryzacji Biblioteki, przygotowanie 
systemu bibliografii regionalnej dla bibliotek pu-
blicznych województwa łódzkiego oraz poprawie-
nie warunków technicznych gmachu. Nowa elewacja 
uwydatnia walory architektoniczne Biblioteki. Prze-
prowadzono również szereg niezbędnych szkoleń me-
rytorycznych dla pracowników Biblioteki oraz biblio-
tek publicznych województwa łódzkiego związanych 
z komputeryzacją procesów bibliotecznych.

2001

Rozpoczęto skanowanie najcenniejszych czasopism ze 
zbiorów Biblioteki na skanerze bezdotykowym. Zmie-
niono formułę i regulamin Nagrody Złoty Ekslibris. 
Wprowadzono drugą kategorię: Nagroda za najlep-
szą książkę o województwie łódzkim. Przyjęto nową 
nazwę Nagrody: Złoty Ekslibris Wojewódzkiej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej im. J. Piłsudskiego.

2003

Kolejna reorganizacja informacji katalogowej dla czy-
telników. Udostępniono katalog komputerowy książek 
w systemieHORIZON (oprócz baz danych w progra-
mie MAK). Użytkownicy mają dostęp do 24 stanowisk 
komputerowych w sali katalogowej oraz do 6 stano-
wisk w holu Biblioteki.

I kwartał 2003

Uruchomienie Punktu Informacji Europejskiej przy Czy-
telni Prawniczo-Ekonomicznej.

29 kwietnia 2003

Na emeryturę odchodzi dyrektor Elżbieta Pawlicka.

1 sierpnia 2003

Na stanowisko dyrektora zostaje powołana Barbara 
Czajka, w latach 1991-2003 dyrektor Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbiń-
skiego.

Kwiecień 2004

Rozpoczęcie współpracy z Centrum NUKAT (Naro-
dowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym) w za-
kresie katalogowania książek. Udostępnienie on-line 
wydawanego przez Bibliotekę Biuletynu Informacji 
Bibliotecznych i Kulturalnych BIBiK.

2005

Włączenie się Biblioteki do akcji „Cała Polska Czyta 
Dzieciom”.

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, 
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Prawniczo-Ekonomicznej. Wybudowanie antresoli po-
zwoliło zwiększyć powierzchnię tych Czytelni ogółem 
o 64 m². Remont i modernizacja parteru i holu głów-
nego Biblioteki.

2007
Nagroda Złoty Ekslibris wręczana jest w dwóch no-
wych kategoriach: Najlepsze wydawnictwo albumo-
we o Łodzi oraz, Najlepsze wydawnictwo albumowe 
o Ziemi Łódzkiej. Publikacje Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskie-
go w Łodzi wydane z okazji jubileuszu 90-lecia Bi-
blioteki: „Józef Piłsudski w zbiorach Wojewódzkieji 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi” – katalog au-
torstwa Elżbiety Rychlik, „Kolekcja grafiki XVI-XVIII 
w. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi”– autorstwa 
Łukasza Grzejszczaka, „Tablice pamięci: łódzkie in-
skrypcje pamiątkowe” – autorstwa Andrzeja Kempy 
i Marty Zawadzkiej.

2007

Dyrektor Barbara Czajka odbiera Medal PRO PUBLI-
COBONO im. Sabiny Nowickiej, przyznany Bibliotece 
przez Towarzystwo Przyjaciół Łodzi za wkład w dzia-
łalność na rzecz miasta i kreatywny stosunek do rze-
czywistości.

26 stycznia 2007

Uroczyste spotkanie z okazji Jubileuszu 50 lat istnienia 
Międzyuczelnianego Dyskusyjnego Klubu Filmowego.

Marzec 2007

Demontaż i utylizacja starej centrali telefonicznej 
i aparatów telefonicznych oraz dostawa, montaż 
i uruchomienie nowej centrali telefonicznej wraz z do-
stawą nowych aparatów telefonicznych.

Kwiecień 2007

Rozpoczęcie projektu Instytut Książki „Dyskusyjne Klu-
byKsiążki” koordynowanego przez Bibliotekę na tere-
nie województwa łódzkiego.

II połowa 2007

Modernizacja sali konferencyjnej, remont głównej 
klatki schodowej oraz części korytarzy w budynku „A”.

5 grudnia 2007

Uroczyste obchody jubileuszu 90-lecia Biblioteki.

Lipiec 2008

Zakończenie modernizacji kompleksowego układu mo-
nitoringu wizyjnego we wszystkich budynkach i na te-
renie Biblioteki.

Sierpień 2008

Zakończenie modernizacji instalacji centralnego 
ogrzewania w budynku B i C. Zakończenie moderni-
zacji pomieszczeń w piwnicy w budynku A. Zaadapto-
wanie pomieszczenia po kotłowni na dwa magazyny 
książek oraz pomieszczenia gospodarcze.

Grudzień 2008

Zakup bezdotykowego skanera wielkoformatowego 
skanującego zbiory o formacie do A1 włącznie i w ko-
lorze. Otwarcie Biblioteki Cyfrowej – Regionalia Ziemi 
Łódzkiej. Zakończenie modernizacji pomieszczeń I i II 
piętra budynku A.

Lipiec 2009

Zawarcie przez Bibliotekę porozumienia z Fundacją 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytu-
tem Książki w sprawie dwóch ogólnopolskich progra-
mów: Programu Biblioteka+ oraz Programu Rozwoju 
Bibliotek. Bibliotece powierzono zadania koordyno-
wania na terenie województwa łódzkiego tych pro-
gramów. Program Rozwoju Bibliotek był realizowany 
do roku 2015 przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego. Przyczynił się do wzmocnienia całego 
systemu bibliotecznego, integracji środowiska, stoso-
wania nowoczesnych technologii informatycznych i ko-
munikacyjnych w pracy bibliotek. Program Rozwoju 
Bibliotek był skierowany do bibliotek publicznych we 
wszystkich gminach wiejskich i wiejsko-miejskich oraz 
w gminach miejskich, nie przekraczających 20 tysię-
cy mieszkańców. Program Biblioteka + adresowany 
był do bibliotek publicznych funkcjonujących jako in-
stytucje kultury w gminach wiejskich, miejsko-wiejski-
chi małych miast (do 15 tys. mieszkańców). Realiza-
cja programu objęła szkolenia bibliotekarzy, budowę 
ogólnopolskiego komputerowego systemu bibliotecz-
nego pn. MAK+, zapewnienie bezpłatnego Internetu 
w tych bibliotekach oraz poprawę infrastruktury bi-
bliotek (rozbudowa, modernizacja, remonty i budowa 
bibliotek). Program Biblioteka + realizowany był do 
roku 2012.

Lipiec 2009

Wykonanie systemu okablowania strukturalnego lo-
kalnej sieci komputerowej.
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Wrzesień 2009

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

Grudzień 2009

Zakończenie modernizacji budynku „B” ze zmianą 
sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowo-
biurowego na introligatornię.

2009

Zakupienie 53 komputerów, 13 urządzeń wielofunk-
cyjnych, 3 drukarek.

2010

Dyrektor Barbara Czajka odbiera statuetkę Polskiego 
Towarzystwa Wydawców Książek dla Wojewódzkiej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego „Nominacje – IKAR 2010” za rzetelną 
pracę u podstaw i kreowanie europejskiego modelu 
biblioteki publicznej jako centrum informacyjno-edu-
kacyjnego.

Marzec 2010

Przeniesienie Działu Ochrony i Konserwacji Zbiorów 
(Introligatornia) 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 zosta-
li: Ryszard Bonisławski – za całokształt dotychczaso-
wych osiągnięć w zakresie publikacji o Łodzi i Ziemi 
Łódzkiej, Jacek Kusiński – za całokształt dotychczaso-
wych osiągnięć w zakresie publikacji o Łodzi.

Sierpień 2010

Zakończenie modernizacji pomieszczeń Działu Zbio-
rów Regionalnych, klatki schodowej w budynku „A”, 
Działu Udostępniania Zbiorów i Magazynów („A” 47), 
pokoju socjalnego.

Listopad 2010

Zakończenie modernizacji pomieszczenia magazy-
nowego 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 Dzie-
cięcej)

Listopad 2011

Zakończenie modernizacji Czytelni Głównej (budynek 
A). Podczas XVIII edycji Konkursu Państwowej Inspekcji 
Pracy „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecz-
nej” dyrektor Barbara Czajka odebrała wyróżnienie 
Okręgowego Inspektoratu Pracyw Łodzi w kategorii 
zakładów zatrudniających od 50 do250 pracowni-
ków.

Grudzień 2011

Zakończenie modernizacji Czytelni Działu Zbiorów 
Specjalnych

Marzec 2012

Biblioteka rozpoczyna tworzenie „Literackiej Mapy 
Województwa Łódzkiego” dostępnej w Internecie pod 
adresem http://mapa.lodzkieczyta.pl/.

16 Kwietnia 2012

Od 20. edycji Nagrody Złoty Ekslibris i 3. edycji Na-
grody Superekslibris laureatom wręczane są okolicz-
nościowe statuetki zaprojektowane i wykonane przez 
artystę rzeźbiarza Rafała Frankiewicza.

Kwiecień 2012

Rozpoczęcie przez Bibliotekę kampanii „Łódzkie Czy-
ta”Lipiec 2012 Zmiana nazwy Działu Zbiorów Mu-
zycznych na: Dział ZbiorówAudiowizualnych.

Sierpień 2012

Zakończenie modernizacji pomieszczeń Działu Zbio-
rów Audiowizualnych usytuowanych na parterze w bu-
dynku „C”.

Październik 2012

Dostawa sprzętu do utworzenia stanowisk dla osób 
z dysfunkcją wzroku, sprzętu odtwarzającego, nagła-
śniającego i do filmowania. Zmiana systemu wypoży-
czeń z systemu Horizon na Symphony.

Listopad 2012

Zakończenie modernizacji pomieszczeń magazyno-
wych w budynku „B”.

Grudzień 2012

Czytelnicy Biblioteki uzyskali dostęp do platformy IBUK 
LIBRA, która umożliwia bezpłatne korzystanie z elektro-
nicznych książek i czasopism. Zakończenie realizowane-
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go w latach 2011-2012 projektu digitalizacji wybra-
nych tytułów czasopism łódzkich. Projekt dofinansowany 
został ze środków Wieloletniego Programu Rządowe-
go 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 sfinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu 
„Rozwój infrastruktury kultury”, priorytet: „Infrastruktu-
ra kultury”. Zrealizowanie zadania pn. „Biblioteka 
miejscem przyjaznych dźwięków”. Zadanie częściowo 
sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach programu „Rozwój infrastruktu-
ry kultury”, priorytet: „Infrastruktura kultury”.

Styczeń 2013

Uchwałą nr XXIX/558/12 Sejmiku Województwa 
Łódzkiego z dnia 30 października 2012 r. zmieniono 
nazwę samorządowej instytucji kultury Wojewódzkiej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Łodzi na nazwę Wojewódzka Bibliote-
ka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ło-
dzi.

Kwiecień 2013

Biblioteka zakończyła realizowany w latach 2012-
2013 projekt „Digitalizacja czasopism i doposażenie 
pracowni digitalizacji”. Projekt dofinansowany został 
ze środków Wieloletniego Programu Rządowego Kul-
tura+ (Priorytet Digitalizacja).

Luty 2014

Utworzenie Biura Promocji.

Czerwiec 2016

Dyrektor Barbara Czajka odebrała przyznany przez 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształce-
nia Praktycznego Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w kategorii grupo-
wej tytuł i certyfikat „Ambasadora Innowacyjnych Idei 
i Praktyk Pedagogicznych”.

Wrzesień 2014

Rozpoczęcie współpracy WBP z bibliotekami publicz-
nymi województwa łódzkiego w celu zapewnienia 
czytelnikom dostępu do platformy książek elektronicz-
nych IBUK LIBRA.

Maj 2015

Zakończenie realizowanego w latach 2014-2015 
projektu Digitalizacja „Dziennika Łódzkiego” i do-
posażenie pracowni.Projekt dofinansowany został ze 
środków Wieloletniego Programu Rządowego Kultu-
ra+ (Priorytet Digitalizacja).

Wrzesień 2015

Zakończenie projektu Instytutu Książki „Kraszewski. 
Komputery dla bibliotek” w ramach Narodowego Pro-
gramu RozwojuCzytelnictwa, który zapewnił czytelni-
kom dostęp do komputerowej informacji o ponad 95% 
książkach znajdujących się w WBP.

Październik 2015

Dyrektor Biblioteki, Barbara Czajka odebrała z rąk 
Małgorzaty Omilanowskiej, Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, okolicznościową statuetkę i dy-
plom z podziękowaniem dla WBP w Łodzi za aktyw-
ny udział w tworzeniu i upowszechnianiu polskiego 
dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Wie-
loletniego Kultura+, Priorytet Digitalizacja.Czytelnicy 
Biblioteki mają możliwość zdalnego elektronicznego 
zamawiania książek.

Grudzień 2016

Oddanie do użytku windy przy klatce schodowej 
w budynku „C” Biblioteki. Ilość odwiedzin w Bibliotece 
Cyfrowej Regionalia Ziemi Łódzkiej przekroczyła 10 
milionów.

16-17 marca 2017

W ramach obchodów 100-lecia Wojewódzkiej Bi-
blioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
zorganizowano dwudniowe wydarzenie pn. „Imieniny 
Marszałka w Bibliotece im. Piłsudskiego”.

27 kwietnia 2017 r. 

25. edycja Nagrody Złoty Ekslibris Wojewódzkiej Bi-
blioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
i 8. edycja Nagrody Superekslibris Wojewódzkiej Bi-
blioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
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Łódź – Gdańska 100/102

www.wbp.lodz.pl

WARTO POD TE ADRESy WRACAć

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

Zapraszamy do korzystania:

• z ponad 593 tysięcy książek, 89  tysięcy jednostek 
zbiorów specjalnych (m. in. audiobooków, filmów na 
DVD i Blu-Ray, płyt analogowych i CD, map, fotografii, 
pocztówek, starych druków), 140  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 73  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 ok. 1050 książek elektro-
nicznych 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,

• 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.  

Jesteśmy głównymi organizatorami kampanii „Łódzkie 
Czyta” (lodzkieczyta.pl).

Biblioteka przyznaje corocznie: 

Nagrodę Złoty Ekslibris za najlepszą książkę i wydawnic-
two albumowe o Ziemi Łódzkiej i Łodzi (25. edycja w roku 
2017, 27 kwietnia)
Nagrodę Superekslibris za całokształt dokonań w zakresie 
publikacji o Ziemi Łódzkiej i Łodzi (8 edycja w roku 2017, 
27 kwietnia) 
Nagrody w Konkursie Plastycznym Twórczości Osób 
Chorych i Niepełnosprawnych „Sztuka  jak Balsam” (19 
edycja w roku 2017)

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
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Zapraszamy na:  

• Stronę Biblioteki www.wbp.lodz.pl
• Stronę kampanii "Łódzkie Czyta" lodzkieczyta.pl
• Profil Biblioteki na Facebooku
• Profil kampanii Łódzkie Czyta na Facebooku 

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 
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.

• 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 gim-
nazjalnej i licealnej, studentów, dla dzieci młodszych orga-
nizowane są gry biblioteczne. 

DZIAŁ  
INFORMACJI  
NAUKOWEJ 
 
WEJŚCIE A, PARTER

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

oferuje: 

• bezpośrednią obsługę czytelni-
ków i realizację kwerend tema-
tycznych 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

Biblioteka Cyfrowa  
REGIONALIA ZIEMI ŁÓDZKIEJ 
bc.wbp.lodz.pl

• to dostęp  do ponad 73 tys. publikacji: czasopism, 
książek i zbiorów specjalnych,

• wystawy  wirtualne.

Zasoby BC  - RZŁ są widoczne w serwisie Federacja Bi-
bliotek Cyfrowych fbc.pionier.net.pl
I Europejskiej Bibliotece Cyfrowej – Europeana www.euro-
peana.eu/
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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, czyli 
muzyczny i bajkowy spacer po Łodzi, Prezentacja zbiorów au-
diowizualnych. 

Dla dzieci do lat 7 zajęcia są bezpłatne.

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

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 
AUDIOWIZUALNYCH
 
WEJŚCIE C, PARTER  
 
poniedziałki, wtorki 8.00-15.00 
środy, czwartki, piątki 9.00-16.30 
tel. 42 663-03-59
muzykalia@wbp.lodz.pl

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 

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

Wybór materiałów: Piotr Bierczyński, Jacek Wystop
Skład: Michał Guzek
Nakład: 100 egz.
Numery BIBiKa dostępne są na stronie www.wbp.lodz.pl w dziale Wydawnictwa własne


