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Stan epidemii korona
wirusa spowodował , że 

biblioteki - podobnie, jak 
i inne instytucje kultury -
nie mogą realizować swojej 
działalności w dotychcza

sowej formie. Biblioteki są zamknięte, nie obsłu
gują czytelników bezpośrednio, ale to wcale nie 
oznacza, że bibliotekarze czekają na lepsze czasy. 
Wręcz przeciwnie - coraz więcej aktywności udo
stępniają w internecie, aby czytelnicy pozostawali 
w ciągłym kontakcie z literaturą . 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszał
ka Józefa Piłsudskiego w Łodzi (WBP) także nie 
zwalnia tempa. Działamy w sieci już od wielu lat, 
wiedząc, że jest grupa odbiorców, która preferuje 
inicjatywy online. 

Naszą dumą jest Biblioteka Cyfrowa Regionalia 
Ziemi Łódzkiej https://bc.wbp.lodz.pl/dlibra. Bi
blioteka w sieci budowana jest od 2008 r. Pierwszą 
publikacją była Księga pamiątkowa 25-lecia pracy Po
gotowia Ratunkowego w Łodzi. Biblioteka udostępnia 
wszystkim zainteresowanym bezpłatnie i legalnie 
ponad 90 tys. obiektów - książek, czasopism, uni
kalnych fotografii, rękopisów, map ... Są to nasze 
najcenniejsze zbiory, online można czytać m.in. 
jedną z najstarszych książek o Łodzi Opis miasta Ło
dzi pod względem historycznym, statystycznym i prze
mysłowym Oskara Flatta z 1853 r„ najstarsze łódzkie 

czasopismo pt. „Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer An
zeiger" z 1863 r. oraz jego kontynuację „Lodzer 
Zeitung". Polskojęzyczną prasę z przełomu XIX 
i XX w. reprezentuje gazeta pt. „Rozwój". Można 
też zapoznać się z zawartością tygodnika społecz
no-literackiego „Odgłosy" z lat 1958-1992 czy też 
z „Dziennikiem Łódzkim" - zdigitalizowanym do 
roku 1990. Niezmienną popularnością cieszy się 
dawna Łódź na starej fotografii i pocztówce. 

Kolejnym dużym projektem jest Literacka Mapa 
Województwa Łódzkiego http's:/ /literacka.lodz.pl/. 
Składa się ona z dwóch iritęgralnych części: „ślada
mi Twórców" i „Tropem Fabuły". Pierwsza z nich 
prezentuje ś lady obecności i działalności pisarzy, 
poetów, dramaturgów: miejsca, w których miesz
kali, tworzyli swe dzieła, w których wypoczywali 
bądź odwiedzali. Ponadto przedstawia pomniki, 
tablice pamięci i inne zabytki kultury związane 
z twórcami, a także ulice, place, parki, instytucje 
czy wydarzenia kulturalne nazwane ich imieniem. 
Interaktywna mapa „śladami Twórców" ukazuje 
także miejsca siedzib muzeów literackich, izb pa
mięci, działalności grup i stowarzyszeń literackich. 
Jej celem jest ukazanie ciekawych miejsc, obiek
tów, a także instytucji i organizacji literackich 
działających na terenie województwa łódzkiego 
oraz przedstawienie szlaków prowadzących śla
dami znanych pisarzy i poetów. Z tej części mapy 
możemy się dowiedzieć m.in„ do którego parku 
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na randki chodził Julian Tuwim, komu poświęco
ny jest pomnik Duch Roweru, jaka była ulubiona 
restauracja Reymonta ... i odkryć wiele innych 
ciekawostek. Druga część mapy „Tropem Fabuły" 
ukazuje natomiast punkty usytuowane na tere
nie województwa łódzkiego, które opisane zostały 
w tekstach literackich. Są to np.: miejscowości, 
dzielnice, place, ulice, budynki, parki, rzeki„. W tej 
części mapy rejestrowane są utwory wg podziału 
literatury na rodzaj (proza, poezja, dramat) i gatu
nek (powieść, opowiadanie), a także ze względu na 
wiek czytelnika (dla dorosłych, dzieci i młodzieży). 
Zbierane są tu również nazwiska autorów, którzy 
usytuowali miejsca akcji swoich utworów na tere
nie ziemi łódzkiej. Użytkownik może poruszać się 
szlakiem różnych wątków: kryminalnych, miło
snych, kulinarnych, historycznych i wielu innych. 
Wszystkim zainteresowanym literackimi cieka
wostkami polecamy surfowanie online po mapie 
tworzonej przez Dział Zbiorów Regionalnych. 
W województwie łódzkim tętni życie literackie! 

Dobrym uzupełnieniem tradycyjnej oferty bi
blioteki i odpowiedzią na zmieniające się potrze
by dotyczące odbioru literatury, zwłaszcza wśród 
młodych czytelników, są gry na smartfony. WBP 
w Łodzi proponuje 3 gry w wersji stacjonarnej , 
w które grać można bezpłatnie i bezpiecznie, 
bo bez wychodzenia z domu! Literacki surfing to 
prawdziwy wirtualny spacer literacki po Łodzi. 
Można na nim spotkać wybitnych pisarzy i poetów 
związanych z regionem łódzkim - m.in. Juliana 
Tuwima, Marię Konopnicką, Jana Sztaudynge
ra, Władysława Reymonta i wraz z nimi odkry
wać literackie tajemnice. Gra jest dostępna też 
w wersji miejskiej , ale na tę zapraszamy Państwa 
w spokojniejszych czasach. Szczegóły projektu 
dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dzie
dzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury 
znajdują się na stronie: https://www.wbp.lodz.pl/ 
literacki-surfing. 

Z kolei druga gra na smartfony Z KSIĄŻKĄ 
DOOKOŁA ŚWIATA zaprasza w podróż razem z Bi
bliofagiem, sympatycznym molem książkowym, 
który właśnie wygrał na loterii rejs dookoła świata 
i może zabrać graczy ze sobą. Szczegóły dostępne 
są pod linkiem: https://www.wbp.lodz.pl/aktu
alnosci/ spotkania-sesje/ 2923-gra-na-smartfony
-z-ksik-dookoa-wiata-.html. Powstała także druga 
część gry Z książką dookoła świata 2 - Mól książkowy 
na kwarantannie. Tym razem bohater gry - Bibliofag 
- przeżywa różne przygody odbywając kwarantan
nę domową. Informacje o tym jak zagrać znaj dują 
się na stronie https://www.wbp.lodz.pl/aktual-
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no ci/ spo1:kania-sesj e/ 2 927-2020-04-23-12-25-24. 
html. Obie odsłony gry proponują inne literackie 
zagadki. 

Gry na smartfony to połączenie solidnej porcji 
wiedzy i dobrej zabawy - polecamy serdecznie! 

Dbając o czytelnika przedkładającego lekturę 
online ponad formę tradycyjną wykupiliśmy do
stęp do prawie 2 tys. pozycji w wirtualnej czytelni 
Ibuk Libra. Każdy czytelnik naszej Biblioteki może 
bezpłatni~ Uegalnie surfować po tej platformie 
https://libri.f6uk.pl/. 

W sieci dostępna jest także publikacja online 
zawierająca wspomnienia nadesłane do Bibliote
ki w ramach akcji Łodzianie o sobie i mieście - żywa 
kronika Łodzi w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 
https://www.wbp.lodz.pl/lodzianie-o-sobie-2019. 
To opisy miejsc, wydarzeń, przeżyć„. dokonane 
przez naocznych świadków tych zdarzeń. Zapi
sy bardzo osobiste, zachowujące od zapomnienia 
dawne życie Łodzi ijej mieszkańców. Z tych okru
chów wspomnień osób, których życie splotło się 
z Łodzią, tkamy historię naszego miasta. Zachęca
my do zapoznania się z publikacją i poznania Łodzi 
w nieco innym wydaniu. Biblioteka tymczasem 
dopracowuje szczegóły kolejnej akcji Mieszkańcy 
regionu łódzkiego w czasach pandemii, która zachęci 
pełnoletnich mieszkańców naszego województwa 
do spisania swoich przeżyć, doznań, refleksji zwią
zanych z życiem w czasach epidemii koronawirusa. 
Ogłoszenie akcji nastąpi w maju 2020 r. Zebrane 
na przestrzeni tego roku wspomnienia zostaną 
opracowane i wydane w wersji online w 2021 r. 

Zapraszamy także do oglądania wystaw onli
ne przygotowywanych w oparciu o nasze zbiory 
https://www.wbp.lodz.pl/wystawy.html. Oto 
garść nowych wystaw online, przy oglądaniu 
których na pewno nie będą się Państwo nudzić: 

Sztuka pisania listów - listy pisarzy i artystów 
w rękopisach Działu Zbiorów Specjalnych: http:// 
www2. wbp.lodz. pl/ pliki/wystawy/ 2020-szuka-pi
sania-listow / . 

101 lat polskiego komiksu: http://www2.wbp. 
lodz.pl/pliki/wystawy /2020-101-lat-komiksu/ . 

W starym kinie czyli piosenki z polskich fil
mów przedwojennych: http://www2.wbp.lodz.pl/ 
pliki/wystawy /2020-w-starym-kinie/ . 

Z książką dookoła świata - literatura podróżni
czo-przygodowa dla młodzieży: http://www2.wbp. 
lodz. pl/ pliki/wystawy/ 2020-do-okola-swiata/. 

Już wkrótce na stronie biblioteki pojawią się 
kolejne wystawy online. Ich różnorodna tematyka 
pozwala nam odpowiadać na różne gusta i zainte
resowania naszych użytkowników. 



Dodatkowo na czas epidemii uruchomiliśmy 
usługę zdalnych kwerend.Jeśli czytelnicy poszu
kują informacji z książek i czasopism dostępnych 
w naszej bibliotece, czy gromadzą materiały do 
prac maturalnych, magisterskich itp. nie są pozo
stawieni sami sobie - pracownicy biblioteki służą 
pomocą - zdalnie. Chcemy, żeby użytkownicy jak 
najmniej odczuwali skutki zamknięcia biblioteki. 

Staramy się także angażować naszych czytelni
k6w w r6żne aktywności na Facebooku biblioteki. 
Dotychczas zaproponowaliśmy im muzyczne ła
migł6wki „Znajdź słowo", quizy filmowe, bajkowy . 
teleturniej, zachęcamy do dzielenia się przepisami 
kulinarnymi, odczytywania zaszyfrowanych haseł 
literackich, inspirujemy do fotograficznych zabaw 
z książkami... Niebawem na tb biblioteki pojawią 
się kr6tkie filmiki realizowane przez pracownik6w 
biblioteki, dzięki kt6rym przybliżymy naszym od
biorcom tw6rczość pisarzy i poet6w. Zaczniemy od 
fraszek Jana Sztaudyngera i tw6rczości poetyckiej 
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pracownika naszej biblioteki Dariusza Staniszew
skiego. W kolejnych filmikach postaramy się r6w
!lież opowiedzieć i pokazać najciekawsze zbiory 
naszej biblioteki (a jest co pokazywać) jak r6w
nież zabrać użytkownik6w na wirtualny spacer po 
bibliotece. W głowie mamy jeszcze wiele innych 
pomysł6w, kt6re będziemy stopniowo realizowali. 

- Oferta literacka online jest bogata w r6żnorod
ne inicjatywy i wydarzenia. W trudnych czasach 
świetnie zastępuje propozycje bibliotek w zwycza
jowym wydaniu, ale i p6źniej stać się może dobrym 
uzupełnieniem tradycyjnej oferty. Warto pamiętać, 
że r:gżni są odbiorcy bibliotecznych aktywności, 
mają r6żne gusta dotyczące odbioru literatury 
i sposob6w czytania - uważamy, że literatura 
w sieci na pewno znaczną ich część zaspokaja 
i taka oferta pozostanie z nami na długo. 

Jolanta Zwierzyńska, Ewa Baranowska 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi 


