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Biblioteki na rzecz powszechności czytania 

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich jest okazją do przypomnienia i podsumowania znaczenia bibliotek, 
zwłaszcza publicznych i szkolnych, dla rozwoju czytelnictwa i upowszechnienia kultury pisma czyli praktyk 
czytelniczych wśród wszystkich grup wiekowych i społecznych. Najważniejszym powodem korzystania z 
bibliotek publicznych jest dostępdo książek, które w inny sposób byłyby trudne do zdobycia,  pomoc 
bibliotekarza, atmosfera biblioteki jako atrakcyjnego miejscaoraz fakt, że organizowane w niej wydarzenia i 
aktywności są nieodpłatne. 

Biblioteki stanowią potężne lobby na rzecz czytelnictwa. Pomimo obserwowanego w ostatnich latach spadku 
liczby placówek bibliotecznych i liczby czytelników zarejestrowanych w bibliotekach publicznych, nadal liczby 
charakteryzujące działalność bibliotek są imponujące. Wg danych GUS i Biblioteki Narodowej w  roku 2014 były 
8.094 biblioteki publiczne, w tym 5.329 w gminach wiejskich. Biblioteki odwiedziło ogółem 106.455.325 osób, a 
tylko do biblioteki publiczne – 86.485.555 użytkowników.  Spośród 7.302.511 zarejestrowanych w bibliotekach 
czytelników – aż  6.302.511 wybrało biblioteki publiczne. Na 100 mieszkańców Polski  średnio 16,4 odwiedza 
biblioteki publiczne. Biblioteki wypożyczają i udostępniają na miejscu 164.132.661 woluminów, w tym 
157.571.563 – biblioteki publiczne.  

Coraz bardziej powszechną formą popularyzacji kultury czytania są różnorodne imprezy i akcje organizowane 
przez biblioteki, zwłaszcza biblioteki publiczne. W roku 2014 odnotowano ponad 193.000 imprez w bibliotekach 
publicznych, tj.  na jedną placówkę biblioteczną przypada średnio 24 imprezy w ciągu roku.  

Przy bibliotekach publicznych  działa ponad 1300 Dyskusyjnych Klubów Książki – inicjatywy Instytutu Książki 
cieszącej się dużą popularnością, która ujawniła potrzebę spotykania się i dyskutowania o książkach. Biblioteki 
prowadzą  DDK dla dorosłych, dla młodzieży, dzieci - nawet tych przedszkolnych, dla niepełnosprawnych, a 
nawet prowadzą Kluby w zakładach karnych. 

Coraz bardziej popularne są zajęcia biblioterapeutyczne dedykowane dla dzieci, trudnej młodzieży, seniorów, 
osób z niepełnosprawnościami, dotkniętych chorobą, w tym chorami psychicznymi. 

Biblioteki publiczne są wszędzie: wychodzą  ze swoją ofertą do przedszkoli, szkół, szpitali, ośrodków pomocy 
społecznej, zakładów karnych. Organizują happening w przestrzeni miejskiej, noce w bibliotekach,  gry miejskie, 
wspólne czytania w parkach, w środkach komunikacji miejskiej. Coraz częściej komunikują się z czytelnikami 
elektronicznie, poprzez media społecznościowe, blogi czytelnicze, itp. 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich inicjuje, wspiera i popularyzuje działania bibliotek na rzecz rozwoju 
czytelnictwa. M. innymi organizuje co roku konkurs Mistrz Promocji Czytelnictwa, w którym oceniane są 
działania bibliotek z całego roku. Laureatka I nagrody tego konkursu za rok 2015 Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu tylko w roku ubiegłym zorganizowała ponad 1380 imprez, 
w których wzięło udział ponad 24.000 osób., a laureatka II miejsca - Gminna Biblioteka Publiczna w 
Aleksandrowie w województwie lubelskim, gminy liczącej ok. 3.300 mieszkańców, zorganizowała ponad 60 
różnorodnych imprez.   

Więcej o bibliotekach i  działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na portalu www.sbp.pl . 

http://www.sbp.pl/

