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Literatura inspiruje do tworzenia całego spek
trum wydarzeń kulturalnych, które nie tylko ba
wią, uczą, ale też rozbudzają pasje czytelnicze 
i włączają społeczeństwo we współtworzenie kul
tury. Bibliotekarze, wykorzystując te możliwości, 
starają się być animatorami społeczności lokalnej, 
wychodząc z szeroką ofertą literacką i zaszczepia
jąc miłość do książek wśród młodszych i starszych 
oraz tworzą przestrzeń, w której goście dobrze się 
czują. W artykule przedstawimy wybrane inicjaty
wy podjęte w ostatnich latach przez Wojewódzką 
Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsud
skiego w Łodzi, na wszystkie nie starczyłoby ani 
czasu, ani miejsca. 

Zaczniemy mocnym akcentem - namawia
liśmy do gryzienia Sienkiewicza. Okazją do tego 
było ogłoszenie roku 2016 Rokiem Henryka Sien
kiewicza. Projekt „Ugryźć Sienkiewicza" został 
dofinansowany przez Instytut Książki. Jego ce
lem była promocja życia i twórczości pisarza, idei 
zawartych w jego książkach oraz ich wartości 
literackich. Dużo się działo. Zorganizowaliśmy 
konkurs filmowy „Być jak Hoffman"; dwudnio
wą konferencję przybliżającą sylwetkę i twór
czość H. Sienkiewicza; koncert muzyki filmowej 
w nowych, awangardowych aranżacjach „Muzy
ka jest jak morze ... "; spotkanie z Magdaleną Za
wadzką, odtwórczynią roli Basi Wołodyjowskiej; 
nocny maraton filmowy „Noc z Sienkiewiczem", 
w ramach którego odbyła się projekcja trzech 
filmów: „Ogniem i mieczem", „Potopu Redivi
vus" i „Pana Wołodyjowskiego"; dwa dni warsz
tatów tworzenia komiksów na podstawie dzieł 
H. Sienkiewicza i konkurs „Sienkiewicz na nowo 
- komiksow~", których pokłosiem była publikacja 
pokonkursowa pod tym samym tytułem. Była też 
impreza dla dzieci „Śniadanie u Sienkiewicza". 
Czytelnię Główną biblioteki zamieniliśmy w Afry
kę. Było gorąco, zielono, przyleciały tukany, po
jawił się słoń, byli nawet ludożercy. Wszystko za 
sprawą książki W pustyni i w puszczy. W świat po
wieści wprowadziły najmłodszych „Latające Babcie 
z Plusem", przygotowując inscenizację, połączoną 
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z odczytaniem fragmentów książki. Dzieci razem 
z babciami i dziadkami odkrywały fascynujący 
świat Afryki i towarzyszyły Stasiowi i Nel w niezwy
kłych przygodach. W drugiej części pikniku nasi 
mali goście wzięli udział w zabawach literackich, 
przygotowanych przez pracowników biblioteki. 
Mogli dzięki nim poznać Henryka Sienkiewicza. 
Przemierzając zakamarki biblioteki mierzyli się 
z różnymi zadaniami. Pisali list do Sienkiewicza, 
odnajdywali jego książki, układali w całość rozsy
pane cytaty z jego dzieł, rozwiązywali rebusy.Jak 
to w Afryce - nie mogło zabraknąć energetycznego 
tańca, który wykonaliśmy wspólnie w Czytelni. 
Festiwalowi towarzyszyła wystawa ze zbiorów bi
blioteki - „Kreator wyobraźni... rządca dusz ... czyli 
Sienkiewicz na językach". 

Płynęliśmy też „Łodzią do kultury". To kolejny 
realizowany w bibliotece projekt. Został dofinan
sowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzic
twa Narodowego w ramach programu „Kultura 
Dostępna". Zaprosiliśmy do współpracy uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych z małych miejscowo
ści województwa łódzkiego - Zduńskiej Dąbro
wy, Bolimowa, Wolborza, Krośniewic, Ostrowa. 
W I etapie młodzież zapoznała się z najciekawszy-



mi zbiorami biblioteki. W scenerii średniowieczne
go skryptorium uczniowie poznali zmieniającą się 
formę książki i zobaczyli rękopisy, starodruki, ry
ciny, mapy, numizmaty. Wędrowali po bezdrożach 
regionu łódzkiego, stykając się z jego dziedzic
twem kulturowym. Przeszli również wirtualnym 
szlakiem Literackiej Mapy Województwa Łódzkie
go. Odkrywali tajniki skanowania i cyfrowy świat 
(Biblioteka Cyfrowa - Regionalia Ziemi Łódzkiej). 
Wszystkim grupom odwiedzającym naszą biblio
tekę dopisało szczęście - mogły zajrzeć w niedo
stępne na co dzień zakamarki biblioteki (nikogo 
nie zgubiliśmy) i poźnać pracę bibliotekarza „od 
kuchni". Po intensywnym czasie odkrywania bi
bliotecznych ciekawostek przyszedł czas na za
bawę. Zaprosiliśmy uczniów do gry bibliotecznej 
„Znajdź białego kruka". Młodzież poruszając się 
po terenie biblioteki rozwiązywała napotyka
ne po drodze zadania. I tak powstały ich autor
skie interpretacje wybranych piosenek o Łodzi, 
skomponowali menu składające się z dań kuchni 
czterech kultur, zaplanowali wycieczkę po Łodzi, 
w której nie zabrakło naszej biblioteki, ułożyli 
hasło o czytaniu w języku polskim i łacińskim, 
stworzyli hasła propagujące czytelnictwo na wzór 
propagandowych dokumentów życia społecznego 
z okresu PRL. Oto przykładowe złote myśli mło
dzieży, które nieustannie nas bawią: „Nie spać, 
czytać!" , „Niech żyje biblioteka! Zwycięstwo dla 
literatury!", „Ślubujemy czytać książki dla dobra 
narodu", „Musimy podwoić ilość czytelników", 
„Musimy podwoić ilość krów i książek". 

Młodzież odwiedziła także Muzeum Książki 
Artystycznej w Łodzi, które było partnerem pro
jektu, gdzie przybliżono uczniom artystyczną for
mę książki oraz kolekcję urządzeń technicznych 
z dziedziny typografii w zakresie drukarstwa, pa
piernictwa i introligatorstwa. 

W II etapie projektu młodzież zaprezentowa
ła dokumenty ikonograficzne i dzieła literackie, 
pochodzące z ich regionów. Były miniprzedsta
wienia, był film, prezentacja i występ wokalny. 
Młodzież spośród zaprezentowanych wystąpień 
wybrała ich zdaniem najciekawsze, które zostały 
przez nas nagrodzone. Był też konkurs „Uczeń 
na tropie literata'', dzięki któremu młodzi ludzie 
mogli wykazać się umiejętnościami wyszukiwania 
danych na Literackiej Mapie Województwa Łódz
kiego. Czy wiedzą Państwo, które łódzkie kina od
wiedzał poeta Julian Tuwim albo komu poświęcony 
jest łódzki pomnik „Duch Roweru"? - uczniowie 
wiedzieli, a wszystkich, którzy nie wiedzą odsy
łamy do Mapy! 
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W 2018 r. Bibliotekę Wojewódzką odwiedził 
też sam Pan Cogito. Zbigniew Herbert - jeden 
z najwybitniejszych polskich poetów - stał się 
inspiracją do stworzenia projektu „Pan Cogito 
odwiedza bibliotekę". W jego ramach przygoto
waliśmy szeroką ofertę edukacyjną i kulturalną 
dotyczącą życia i twórczości Zbigniewa Herberta 
w 20. rocznicę śmierci i w związku z ogłoszonym 
Rokiem Zbigniewa Herberta. Projekt został dofi
nansowany ze środków Ministra Kultury i Dzie
dzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury. 

Zaproponowaliśmy publiczności 4 spotkania 
z ekspertami na temat różnych aspektów życia 
i twórczości Zbigniewa Herberta pod hasłem 
„Przybliżamy Herberta". Wykład „Herbert - po
eta: klasyk, moralista, liryk" wygłosiła prof. dr 
hab. Krystyna Pietrych z Uniwersytetu Łódzkiego. 
Zbigniewa Herberta jako poetę pamięci, czułości 
i zdziwienia przedstawił dr Karol Hryniewicz, fi
lozof i literaturoznawca z Uniwersytetu Warszaw
skiego. O motywie wędrówki w poezji Zbigniewa 
Herberta opowiadała prof. Marzena Woźniak-Ła
bieniec z Uniwersytetu Łódzkiego. Cykl zakończył 
się wykładem dr. Łukasza Grzejszczaka, pracowni
ka Muzeum Miasta Łodzi - „Malarstwo inspiruje 
- wątki malarstwa holenderskiego w twórczości 
Zbigniewa Herberta". 

Wyjściem naprzeciw nowym trendom -
z literackim akcentem - było otwarcie „ścianki" 
z cytatami i myślami pisarza „Na ściance z Her
bertem". Ścianka była tłem do zdjęć dla czytelni
ków biblioteki i uczestników projektu. Poczuliśmy 
się gwiazdorsko i wiemy, że poezja jest świetnym 
motywem do szeroko zakrojonej promocji - na 
tle cytatów chętnie fotografowali się dorośli, ale 
też młodzież, pisarze odwiedzający bibliotekę 
i bibliotekarze. 

Współpraca międzypokoleniowa była możliwa 
dzięki kolejnemu wydarzeniu „ ... zasłuchany wiem 
wszystko ... ". Młodzież zaprzyjaźnionych łódzkich 
szkół- Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno
-Hotelarskich i XXI Liceum Ogólnokształcącego 
im. B. Prusa - czytała poezję Z. Herberta pensjo
nariuszom łódzkich Domów Pomocy Społecznej -
2 OPS i 6 OPS. Czas z poezją upływał w magicznej 
atmosferze. Były wiersze, muzyka i pogawędki 
z seniorami przy herbacie i ciasteczkach. 

„Matka", „Cesarz", „Testament", „Napis", 
„Mój ojciec" i wiele innych wierszy Zbigniewa 
Herberta w interpretacji łódzkich aktorów Kami
la Maćkowiaka i Mariusza Słupińskiego usłyszeli 
goście biblioteki podczas wieczoru poetycko-mu-
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zycznego „Brakujące słowa". Oprawę muzyczną 
zapewnił zespół Sparks: Sylwia Wysocka - wokal, 
Marcin Błoszyk - trąbka, Piotr Wieczorek - gita
ra. Usłyszeliśmy m.in. „Piosenkę o zamieraniu", 
„Trzeba marzyć", „O Romeo'', „Nic ładnego", „Mia
steczko cud". Było nastrojowo i refleksyjnie, ale też 
elektryzująco, dzięki ciekawym interpretacjom 
piosenek i poezji Z. Herberta. Po poetyckich emo
cjach przyszedł czas na poczęstunek i rozmowy 
w bibliotecznej kawiarence - Cafe Fraszka. 

W ramach projektu nie mogło zabraknąć kon
kursów z nagrodami dla uczniów oraz wystaw -
tradycyjnej „A może„. Ty jesteś Cogito?", powstałej 
w oparciu o poezję Zbigniewa Herberta oraz wirtu
alnej „„.małe kartki z dalekiej prowincji", przygo
towanej na podstawie korespondencji Zbigniewa 
Herberta z Czesławem Miłoszem, Wisławą Szym
borską, Jerzym Turowiczem, Józefem Czapskim 
i innymi ważnymi postaciami XX w. 

W 2019 r. połączyliśmy tradycję z nowoczesnoś
cią i dla miłośników książek oraz„. gier stworzyli
śmy mobilną grę miejską na smartfony „Literacki 
surfing". Gra została opracowana w nawiązaniu 
do przypadających w 2019 r. obchodów 100-lecia 
Województwa Łódzkiego. Projekt dofinansowano 
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo
wego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

Pomysł na realizację gry był odpowiedzią na 
zmieniające się potrzeby dotyczące odbioru lite
ratury, zwłaszcza wśród młodych czytelników. Stał 
się także doskonałym uzupełnieniem tradycyjnej 
oferty biblioteki. Zależało nam, aby poprzez za
bawę wpłynąć na większą świadomość mieszkań
ców miasta dotyczącą śladów obecności literatów 
w Łodzi. Gra powstała w oparciu o aplikację Ac
tionTrack. Dzięki dużym możliwościom, jakie daje 
aplikacja mogliśmy stworzyć wiele ciekawych 
i różnorodnych zadań dla graczy. Uczestnicy na
szej gry przemierzając ulice Łodzi i rozwiązując za
dania mieli możliwość poznać ciekawostki o życiu 
i twórczości pisarzy oraz odwiedzić miejsca, w któ
rych bywali, pracowali, odpoczywali, spotykali się 
z przyjaciółmi. Gra dotyczy m.in.Juliana Tuwima, 
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Władysława Reymonta, Aleksandra Kamińskiego, 
Szaloma Asza, Marii Konopnickiej, Grzegorza Ti
mofiejewa,Jerzego Kosińskiego, Ludwika Jerzego 
Kerna, Andrzeja Sapkowskiego, Jana Sztaudyngera 
i wielu innych regionalnych twórców. 

Pierwsza rozgrywka „Literackiego surfin
gu" odbyła się w słoneczne sobotnie popołudnie 
14 września 2019 r. Tego dnia na ulicach Łodzi 
można było spotkać młodszych i starszych po
szukiwaczy literackich ciekawostek. Kilkadziesiąt 
uzbrojonych w smartfony i wiedzę graczy spacero
wało (niektórzy biegali) rozwiązując zadania i od
wiedzając miejsca związane z pisarzami i poetami. 
Najszybszy gracz pokonał trasę w 52 minuty (nam 
podczas testów zajmowało to prawie 2 godziny). 
Grając można było dowiedzieć się m.in., gdzie na 
randki chodził Julian Tuwim, kto uwielbiał cze
koladki „Jedynej" Wedla, a kto ukrywał się pod 
pseudonimem „Eljotka". Każdy gracz otrzymał 
upominki, a dla najlepszych drużyn mieliśmy 
atrakcyjne nagrody m.in. słuchawki, głośniki, 
pendrive'y„. książki też się znalazły. 

Po pierwszej rozgrywce, mobilną grę miejską 
na smartfony „Literacki surfing" udostępniliśmy 
wszystkim zainteresowanym. Na tym jednak nie 
poprzestaliśmy. Z myślą o osobach mających pro
blemy z poruszaniem się stworzyliśmy stacjonarną 
wersję gry, tak by można było w nią zagrać bez 
konieczności wychodzenia z domu. W obie wer
sje gry można grać bezpłatnie 24 h / 7. Wszystkie 
szczegóły znajdują się na stronie: https://www. 
wbp.lodz.pl/literacki-surfing. Posiadanie przez 
graczy dobrego humoru, odrobiny wiedzy i zapału 
do odkrywania tajemnic Łodzi jest mile widziane. 

Pomocą przy realizacji gry służyła nam Li
teracka Mapa Województwa Łódzkiego, tworzo
na przez Dział Zbiorów Regionalnych naszej bi
blioteki. 

Z doświadczeń, jakie zdobyłyśmy podczas 
swojej wieloletniej pracy w bibliotece, wiemy, że 
istotna jest organizacja różnorodnych wydarzeń 
trafiających w gusta wymagających i mających 
różne zainteresowania odbiorców. Spotkania 
z ekspertami, koncerty, pikniki, pokazy filmowe, 
konkursy, głośne czytanie, wystawy, gry„. - każ
de z tych przedsięwzięć ma swoje grono fanów 
i biblioteka wychodzi naprzeciw różnorodnym 
potrzebom społeczeństwa. Tradycja i innowacja 
przeplatają się w naszej działalności, dlatego nie 
zwalniamy tempa i już planujemy kolejne projekty. 

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


