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 100-LECIE WBP W ŁODZI

D

zisiejszy dzień, 5 grudnia 2017 roku wieńczy jubileusz
100-lecia działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wybór tej daty był oczywisty. Tego dnia, 150 lat temu urodził się Józef Piłsudski. Tym wyjątkowym patronem społeczność czytelników i bibliotekarzy została
uhonorowana w maju 1935 roku, kiedy Zarząd Związku Przemysłu Włókienniczego w Państwie Polskim podjął decyzję o uczczeniu
Pamięci zmarłego, budową biblioteki – pomnika. Po drugiej wojnie światowej powrót do umieszczenia naszego patrona w nazwie
Książnicy nie był możliwy. Stało się to dopiero w maju 1990 roku.
Do tego czasu, od grudnia 1949 roku patronem Biblioteki był Ludwik Waryński, założyciel partii „Proletariat”.
Jubileuszowe obchody poprzedziła 13 marca konferencja prasowa z udziałem Marszałka Województwa Łódzkiego – Witolda Stępnia. Pierwszym dużym przedsięwzięciem były „Imieniny
Marszałka w Bibliotece im. Piłsudskiego”, które obchodziliśmy 16
i 17 marca. Pierwszego dnia miało miejsce seminarium „Józef Piłsudski – twórca i obywatel niepodległej Rzeczpospolitej”.
Wieczorem aktorka Ewa Dałkowska zaprezentowała monodram
„Byłam sekretarzem Marszałka Piłsudskiego” oparty na wspomnieniach Kazimiery Iłłakowiczówny, w latach 1926-1935 osobistej sekretarki Józefa Piłsudskiego.
Drugi dzień upłynął pod znakiem poezji i muzyki. Pracownicy Biblioteki przygotowali wystąpienia: „Józef Piłsudski w poezji” oraz „Muzyka w hołdzie Józefowi Piłsudskiemu na podstawie zbiorów audiowizualnych zgromadzonych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Łodzi”. Przedstawiono, wydaną nakładem Biblioteki publikację: „Józef Piłsudski w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Łodzi: katalog nabytków z lat 2008-2016”. Członkowie Grupy „Teatr Bez Nazwy” zaprezentowali program „Kto, jak on…?
Pamiętajcie to imię!” recytując wiersze poświęcone Marszałkowi
i śpiewając pieśni legionowe. Ten występ był dla mnie wyjatkowym
przeżyciem za co serdecznie dziękuję wykonawcom i ich opiekunom. Drugi dzień zakończyła uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu na esej „Piłsudski współcześnie – jak dziś postrzegam postać Marszałka” skierowanego do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.
15 maja na frontonie gmachu głównego Biblioteki odsłonięto tablicę dla uczczenia pamięci Aleksandra Heiman-Jareckiego, przemysłowca, senatora II Rzeczypospolitej, bibliofila, w 1935 r. inicjatora i głównego fundatora budowy w Łodzi Biblioteki – Pomnika Józefa Piłsudskiego, której kamień węgielny został wmurowany
przy ul. Gdańskiej 102 dnia 14 maja 1938 r.
Kolejnym, dużym przedsięwzięciem była Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Biblioteka publiczna
w przestrzeni społecznej”, która odbyła się 11 października 2017
r. Datę tę wybraliśmy na pamiątkę wydarzenia sprzed stu lat, kiedy to przy ul. Piotrkowskiej 150 uroczyście otwarto Bibliotekę Publiczną, a której kontynuatorką jest Biblioteka przy ul. Gdańskiej
100/102.
Warto wspomnieć, iż w przeddzień konferencji, 10 października,
odbyło się posiedzenie Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, w którym uczestniczyli dyrektorzy wszystkich
18 bibliotek oraz dr Tomasz Makowski - dyrektor Biblioteki Narodowej, przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej, Elżbieta Stefańczyk – przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bi-
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bliotekarzy Polskich oraz Jacek Królikowski – prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
W ciągu roku, przedstawiciele Biblioteki, z naszym sztandarem
uczestniczyli w łódzkich uroczystościach piłsudczykowskich i legionowych, w tym 20 marca złożyli kwiaty pod pomnikiem Marszałka
Józefa Piłsudskiego na Skwerze im. Związku Strzeleckiego „Strzelec”, a 23 września w Parku im. Legionów pod odsłoniętym tego
dnia Pomnikiem Legionisty.
W dniach 19-22 maja 2017 r. dwie pracownice Biura Promocji na zaproszenie Chorągwi Łódzkiej ZHP i Centrum Dialogu Kostiuchnówka przebywały wraz z delegacją łódzkich środowisk patriotycznych i instytucji publicznych z miasta i województwa łódzkiego w Kostiuchnówce na Wołyniu i poznawały szlak walk Legionów Polskich podczas I wojny światowej oraz odwiedziły miejsca
pamięci i legionowe cmentarze.
23 września pracownicy Biblioteki uczestniczyli na ul. Piotrkowskiej
w pikniku historycznym, inscenizując sekretariat gabinetu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Piknik zorganizował Urząd Miasta Łodzi
i Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku z okazji Zjazdu Miast
Piłsudskiego i 150. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego.
Podczas innych wydarzeń odbywających się poza Biblioteką,
w tym czasie Mixera Regionalnego, Salonu Ciekawej Książki organizowaliśmy konkursy, promowaliśmy różnorodną działalność Biblioteki i jej jubileuszowe obchody.
Poza już wymienioną publikacją, nakładem Biblioteki przygotowane zostały jeszcze: „Zapomniane miejsca w Łodzi” autorstwa Jacka Wystopa, „Pamietajcie to imię! Józef Piłsudski w poezji” autorstwa Dariusza Staniszewskiego oraz Księga Jubileuszowa z okazji 100 – lecia działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi pt. „Biblioteka publiczna
w przestrzeni społecznej” pod redakcją naukową dr. Jacka Ladoruckiego.
Składam szczególne podziękowanie Panu Profesorowi Piotrowi Glińskiemu – Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego
i Panu Witoldowi Stępniowi – Marszałkowi Województwa Łódzkiego za objęcie Patronatem Honorowym obchodów.
Wyrazy podziękowania należą się Sejmikowi Województwa
Łódzkiego – Organizatorowi Biblioteki za przyznaną dotację,
która umożliwiła realizację obchodów jubileuszu Biblioteki oraz
Narodowemu Centrum Kultury za wsparcie finansowe obchodów
„Imienin Marszałka”.
Dziękuję sponsorom Gali Jubileuszowej: Wydawnictwu Literatura,
Wydawnictwu Naukowemu PWN S.A. i platformie publikacji elektronicznych IBUK Libra, Drukarni Cyfrowej PIKTOR Szlaski i Sobczak Spółka Jawna i firmie Folkstar oraz patronom medialnym,
którymi są - TVP3 Łódź, Radio Łódź i Dziennik Łódzki.
Składam serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom Biblioteki zaangażowanym w obchody za inicjatywy i pomoc
w ich realizacji.
Obchody 100 – lecia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego są dla nas wielkim zaszczytem a towarzysząca jej od lat postać Marszałka Józefa Piłsudskiego zobowiązaniem
do zachowywania pamięci historycznej i patriotycznej.
Barbara Czajka
Dyrektor Biblioteki
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W programie:
Powitanie uczestników – Dyrektor Barbara Czajka
Filmowa niespodzianka

GALA
JUBILEUSZOWA
5 grudnia 2017 r.
godz. 12.00
Teatr im. Stefana Jaracza
w Łodzi

„Znane i nieznane twarze Stulatki” – prezentacja multimedialna
Wystąpienia gości
Wręczenie nagród w konkursie „Opowieść z Biblioteką w tle”
Wręczenie nagród dla najaktywniejszych Czytelników
„Szablą i struną” – koncert w wykonaniu zespołu „Kwiaty”
Toast jubileuszowy
Koktajl
Msza święta w intencji obecnych i byłych pracowników Biblioteki odbędzie się 5 grudnia o godz. 18.30 w Klasztorze OO. Dominikanów w Łodzi przy ul. Zielonej 13

Obchodom towarzyszy wystawa „100 lat bez retuszu: portret Jubilatki

– Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1917-2017”

Wystawa przygotowana przez Dział Zbiorów Regionalnych „100 lat
bez retuszu : portret Jubilatki – Wojewódzka Biblioteka Publiczna im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego 1917-2017” prezentowana od 1 do 31
grudnia 2017 r. w holu WBP wpisuje się w cykl obchodów 100-lecia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi.
Całość ekspozycji układa się w opowieść o dziejach biblioteki z jej blaskami i cieniami na przestrzeni stu lat istnienia. Wystawę podzielono tematycznie na kilka części: Biblioteka to... LUDZIE, ...BUDYNKI, ...WNĘTRZA, ...WYDARZENIA, ...CODZIENNOŚĆ.
Głównym elementem wystawy są archiwalne i współczesne zdjęcia ze
zbiorów WBP oraz zbiorów pracowników, a także biblioteczne pamiątki. Na szczególną uwagę zasługują czasopisma rękopiśmienne tworzone
przez pracowników biblioteki w latach 50-tych XX w. oraz dawne listy
czytelników i korespondencja dyrekcji.
Ekspozycję wzbogacają również: pierwsza księga inwentarzowa, pierwsza książka z sygnaturą 1, listy obecności z lat 30-tych XX w., dyplomy
uznania dla placówki.
Zapraszamy do oglądania!

Kochane Koleżanki i Drodzy Koledzy!
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi wystawy jubileuszowej naszej Biblioteki „100 lat bez retuszu” informujemy,
że przygotowując ją wykorzystałyśmy zdjęcia obecnych i byłych pracowników WBP dostępne w zbiorach Pracowni Regionalnej i innych działów. Przejrzałyśmy tysiące fotografii z wielu albumów i starałyśmy się na wystawie zaprezentować jak największą ilość osób. Udało się także dzięki wsparciu części z Was rozpoznać wielu byłych pracowników, co wzbogaciło ekspozycję. Za życzliwe uwagi dziękujemy :)
Joasia i Agata

bibik.wbp.lodz.pl
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Szablą i struną

koncert zespołu KWIATY
Koncert zespołu KWIATY „Szablą i struną” to świeże spojrzenie na znane i lubiane pieśni patriotyczne
i legionowe, które w aranżacjach na klasyczny rockowy kwartet (gitara, bass, perkusja, wokal), zyskają nowy, zaskakujący charakter. Zarówno fani rockowych brzmień jak i klimatów około jazzowych czy
eksperymentalnych - znajdą tu coś dla siebie.
Skład zespołu KWIATY:
Adrian Łęczycki – wokal
Piotr Wieczorek – gitara
Paweł Wochna – gitara basowa
Kamil Stasiak – perkusja

Od lewej: Paweł Wochna, Adrian Łęczycki, Kamil Stasiak, Piotr Wieczorek.

Obchody 100-lecia
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
konferencja prasowa
13 marca 2017 r. w Czytelni Głównej Biblioteki miała miejsce konferencja prasowa inaugurującą obchody jubileuszu 100-lecia Instytucji. W konferencji wzięli udział: Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Dyrektor WBP Barbara Czajka oraz Włodzimierz Domagalski - dyrektor Biura Poselskiego Piotra Glińskiego, Wicepremiera i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapowiedziano najważniejsze wydarzenia związane z jubileuszem, które będą odbywać się podczas całego roku.

W towarzystwie Witolda Stępnia - Marszałka Województwa
Łódzkiego stoją: Michał Guzek i Mateusz Urbaniak
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Od lewej: Włodzimierz Domagalski, Barbara Czajka, Witold Stępień
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Imieniny Marszałka w Bibliotece im. Piłsudskiego
Obchody jubileuszowe rozpoczęto ogłoszeniem konkursu
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego „Piłsudski współcześnie – jak dziś postrzegam
postać Marszałka”. Wyniki i prace konkursowe zawarte są
w Biuletynie nr 164 dostępnym na stronie internetowej pod
adresem: http://www.wbp.lodz.pl/pliki/bibik/bibik_164/
bibik_164.pdf.
Imieniny Marszałka w Bibliotece im. Piłsudskiego
16 marca 2017 r. świętowaliśmy pierwszy dzień „Imienin
Marszałka w Bibliotece im. Piłsudskiego”. W ramach seminarium „Józef Piłsudski – twórca i obywatel niepodległej Rzeczpospolitej” miały miejsce wystąpienia: prof. dr. hab. Przemysława Waingertnera (Instytut Historii UŁ) – Romantyczny realista. Polityczny geniusz i tragedia Józefa Piłsudskiego, dr.
hab. Grzegorza Niecia (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – Marszałek Józef Piłsudski i Legiony w asortymencie wtórnego rynku książki w Polsce, mgr Diany Walawender (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) – Pliszka w jaskini lwa. Kazimiera Iłłakowiczówna jako osobisty sekretarz Józefa Piłsudskiego oraz mgr. Dariusza Nowińskiego (Związek Strzelecki, Oddział Łódź) – Obchody związane z Józefem Piłsudskim na terenie województwa łódzkiego
w latach 1918-1989. Była także dyskusja. Podczas spotkania wyświetlono fragment Tygodnika Dźwiękowego Polskiej
Agencji Telegraficznej z wmurowania kamienia węgielnego
pod nowy gmach Biblioteki 14 maja 1938 r.

fowi Piłsudskiemu na podstawie zbiorów audiowizualnych
zgromadzonych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Łodzi”; prelegentce towarzyszył pracownik Działu, Michał Guzek, który czytał wybrane fragmenty pieśni).
Grupa Teatr Bez Nazwy pod kierunkiem Jolanty Piszko,
działająca w Środowiskowym Domu Samopomocy Przystań,
przedstawiła program „Kto, jak on…? Pamiętajcie to imię!”.
Panie: Ola, Marta, Małgorzata oraz panowie: Bartosz, Jacek, Marcin, Rafał i Sebastian recytowali wiersze poświęcone Marszałkowi (m.in. Tuwima i Brzechwy), a także śpiewali – z akompaniamentem Pawła Ciesielskiego – pieśni legionowe („Rotę Piłsudczyków” i „My Pierwsza Brygada”).
Wspomniany Paweł Ciesielski, specjalnie na okoliczność Imie-

Grupa Teatr Bez Nazwy i Paweł Ciesielski
nin Marszałka, skomponował i zaśpiewał cztery piosenki do
tekstów poświęconych Józefowi Piłsudskiemu (m.in. wzruszającą balladę „Druskiennickie drzewa” Juliana Tuwima).
Całość piątkowego programu zwieńczyła uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu na esej „Piłsudski współcześnie – jak dziś postrzegam postać Marszałka” skierowanego do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa
łódzkiego. I Nagrodę otrzymała Natalia Witkowska z XXXII
Liceum Ogólnokształcącego im. Haliny Poświatowskiej w Łodzi. II Nagrodę - Angelika Pawelec z II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli, a III Nagrodę (ex
aequo): Szymon Guzowski z VI Liceum Ogólnokształcącego

Od lewej: Grzegorz Nieć, Diana Walawender, Przemysław Waingertner, Dariusz Nowiński

17 marca 2017 r. świętowaliśmy drugi dzień obchodów
„Imienin Marszałka w Bibliotece im. Piłsudskiego”, który
upłynął pod znakiem poezji i muzyki.
Prezentacje przygotowali: Dariusz Staniszewski z Działu
Gromadzenia i Opracowania Zbiorów WBP („Józef Piłsudski w poezji”) i Katarzyna Kraska, kierownik Działu Zbiorów Audiowizualnych Biblioteki („Muzyka w hołdzie Józe-
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Laureaci konkursu w towarzystwie Barbary Czajki, Edwarda
Chudzika, Magdy Kapuścińskiej

5

100-LECIE WBP W ŁODZI

BIBiK 5 (168) / 2017

MONODram Ewy Dałkowskiej
„Byłam sekretarzem
Marszałka Piłsudskiego”

Od lewej: Michał Guzek, Mateusz Urbaniak, Stanisław
Świerkowski i uczniowie ZSP nr 20 w Łodzi
im. Joachima Lelewela w Łodzi i Robert Grześkowiak z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Łodzi.
Były też 3 wyróżnienia, które otrzymali: Sebastian Nita z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica
w Radomsku, Daniel Perka z Technikum nr 1 im. Stanisława
Staszica w Kutnie oraz Remigiusz Tarka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim. Nagrody laureatom wręczali: Barbara
Czajka – dyrektor Biblioteki, przewodnicząca jury, Edward
Chudzik – zastępca dyrektora Narodowego Centrum Kultury, Magda Kapuścińska – w latach 2008-2016 prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Nagrody rzeczowe
ufundowała Biblioteka, a książki, gry edukacyjne i kalendarze – Łódzki Oddział IPN.
Podczas imprezy zaprezentowano także nową publikację:
„Józef Piłsudski w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi: katalog nabytków z lat 2008-2016” autorstwa Julity Lendzian-Twardowskiej z Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Biblioteki.
Podczas uroczystości w strojach legionowych wystąpili: Stanisław Świerkowski – prezes Społecznego Komitetu Pamięci
Józefa Piłsudskiego w Łodzi, uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Łodzi: Arkadiusz Kopczyński i Zdzisław Kubalak, pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej: Michał Guzek i Mateusz Urbaniak.
Współorganizatorem Imienin Marszałka w Bibliotece im. Piłsudskiego było Narodowe Centrum Kultury.

Aktorka Ewa Dałkowska
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Wieczorem 16 marca 2017 r. gościliśmy w Bibliotece Ewę
Dałkowską. Aktorka zaprezentowała monodram „Byłam
sekretarzem Marszałka Piłsudskiego” oparty na wspomnieniach Kazimiery Iłłakowiczówny (1892-1983), poetki,
w latach 1926-1935 osobistej sekretarki Józefa Piłsudskiego. Goście mieli możliwość posłuchania fragmentów książki „Ścieżka obok drogi” (1939) - „gawęd” o Marszałku Piłsudskim w ekspresyjnym wykonaniu aktorki. Ewa Dałkowska
przywiozła na spotkanie karykatury autorstwa Zdzisława
Czermańskiego wydane w tece "Józef Piłsudski w 13 planszach", które były eksponowane podczas monodramu.
Monodram Ewy Dałkowskiej odbył się w ramach wydarzenia pn. „Imieniny Marszałka w Bibliotece im. Piłsudskiego”.

Ewa Dałkowska w otoczeniu fanów

Uroczystość dla uczczenia pamięci
Aleksandra Heimana-Jareckiego
15 maja 2017 r. w Bibliotece odbyła się uroczystość dla
uczczenia pamięci Aleksandra Heimana-Jareckiego, przemysłowca, senatora II Rzeczypospolitej, bibliofila, w 1935
r. inicjatora i głównego fundatora budowy w Łodzi Biblioteki – Pomnika Józefa Piłsudskiego, której kamień węgielny został wmurowany przy ul. Gdańskiej 102 dnia 14 maja 1938
r. Na uroczystość przybyli przedstawiciele rodziny: Aleksander Dunin-Kęplicz – kuzyn Aleksandra Heiman-Jareckiego
i Jerzy Pietrasik (z rodziny Heleny Szyffer – matki Aleksandra Heiman-Jareckiego) wraz z wnukami Agnieszką i Michałem. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego reprezentowała Małgorzata Kowalska - dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji. Wykład „Aleksander Heiman-Jarecki – od żydowskiego przemysłowca do polskiego parlamentarzysty” wygłosił prof. dr. hab. Przemysław Waingert-
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ner z Uniwersytetu Łódzkiego. Odtworzony został fragment kroniki filmowej z
wmurowania kamienia węgielnego pod
gmach Biblioteki w dniu 14 maja 1938
r. Taśmę filmową z tym unikalnym dokumentem Biblioteka odkupiła w 1992 r.
od prywatnego posiadacza. Następnie
odsłonięto na gmachu Biblioteki tablicę
poświęconą Aleksandrowi Heiman-Jareckiemu. Podczas uroczystości odsłonięcia tablicy utwory legionowe zagrali uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Aleksandra Tansmana, z klasy akordeonu Jacka Piaseckiego oraz
z klasy instrumentów dętych Sylwestra
Domińskiego. Uczestniczyli w uroczystości także Strażnicy Tradycji – uczniowie
Technikum nr 19 (z Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego) z ul. Żeromskiego 115.

Międzynarodowa naukowa
konferencja jubileuszowa

"Biblioteka publiczna
w przestrzeni społecznej"
11 października 2017 r. miała miejsce przy ul. Gdańskiej 100/102 międzynarodowa naukowa konferencja jubileuszowa pt. Biblioteka publiczna w
przestrzeni społecznej. Wystąpienia referentów poprzedziło powitanie uczestników przez Barbarę Czajkę, dyrektora
Biblioteki. Były okolicznościowe listy: od
Zbigniewa Raua - Wojewody Łódzkiego, który przekazał Zbigniew Natkański, od Piotra Glińskiego – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który
odczytał Bartosz Kaczmarek – dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP
Piotra Glińskiego, od Joanny Szymczak-Ryczel – przewodniczącej Zarządu Okręgu Łódzkiego Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich, od Joanny Bry-
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szewskiej – dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Bałuty. Były także
życzenia od prof. Hanny Tadeusiewicz
i od Instytutu Książki, które przekazała Urszula Horoszko. Na konferencji byli
obecni przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego: Dariusz Klimczak – wicemarszałek Województwa Łódzkiego,
Małgorzata Kania – zastępca dyrektora Departamentu Kultury i Edukacj oraz
Barbara Fronczkowska – naczelnik Wydziału Kultury Departamentu Kultury i
Edukacji.
W pierwszej części konferencji wystąpili:

Dr hab. prof. UKSW Katarzyna Materska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) „Społeczna przestrzeń bibliotek publicznych
drugiej dekady XXI wieku”

Dr Tomasz Makowski (Dyrektor Biblioteki Narodowej) z tematem „Oddział
Biblioteki Narodowej w Łodzi 19451946. Początki ogólnokrajowej sieci bibliotecznej?”

Dr hab. prof. UMK Tomasz Kruszewski
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) „Modernizm i neo- (architektura
bibliotek publicznych w Polsce na początku XXI wieku)”.

Prof. Jiří Trávníček (Instytut Literatury
Czeskiej Akademii Nauk) i dr hab. prof.
UP Grzegorz Nieć (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) „Książka i biblioteki publiczne na ziemiach Czeskich –
tradycja i współczesność”
Moderatorem I sesji konferencji był dr
Jacek Ladorucki (Uniwersytet Łódzki).
W drugiej części konferencji wystąpienia mieli pracownicy Biblioteki:
Dr Jacek Ladorucki „Jan Augustyniak
– nestor łódzkiego bibliotekarstwa publicznego”
Od lewej siedzą: dr hab. prof. UP Grzegorz
Nieć oraz prof. Jiří Trávníček

Dr Andriy Andrukhiv (dyrektor Politechniki Lwowskiej) „Biblioteki publiczne
na Ukrainie - infrastruktura, działania,
strategia rozwoju”

7

100-LECIE WBP W ŁODZI

BIBiK 5 (168) / 2017

Piotr Bierczyński „Aktywność obywatelska inteligencji oraz przemysłowców
łódzkich wobec potrzeb bibliotecznych
Łodzi na przykładzie działalności Towarzystwa Biblioteki Publicznej w Łodzi
(1916-1922) i Zarządu Związku Przemysłu Włókienniczego w Państwie Polskim (1935-1939)”
Wielisław Marinow „Biblioteka prospołeczna – szanse i wyzwania. Czy i na ile
może biblioteka stać się pomocą w samoorganizacji prekariatu?”

Agata Chlebna, Joanna Kantyka „Historia powstania, księgozbiór i aktywność Działu Zbiorów Regionalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi”

Moderatorem drugiej sesji konferencji
był dr hab. prof. UP Grzegorz Nieć.

WYSTAWY
Od lewej siedzą: Agata Chlebna, Joanna
Kantyka.

Jolanta Traczyńska-Kiewel „Biblioteka
Cyfrowa – Regionalia Ziemi Łódzkiej
źródłem wiedzy o regionie”

Elżbieta Domagalska „Konserwacja
starych druków i innych obiektów w ciągu stu lat istnienia Łódzkiej Książnicy”

Z okazji obchodów Stulecia Biblioteki
i Roku Józefa Piłsudskiego przygotowano w Bibliotece wystawy dotyczące Józefa Piłsudskiego.

konsekwentną działalność, upór, talent,
wizjonerstwo stał się kluczową postacią odzyskanej wolności II Rzeczpospolitej oraz architektem ładu politycznego w Europie Środkowo-Wschodniej po
traktacie wersalskim. W odrodzonej po
117 latach zaborów Polsce pełnił najważniejsze funkcje państwowe: Naczelnika Państwa, Marszałka Polski oraz
Premiera II RP.
Józef Piłsudski jest postrzegany jako
mąż stanu, który potrafił widzieć dalej i szerzej niż inni politycy. Potrafił posługiwać się skutecznie trudną sztuką
kompromisu i konfrontacji. Skupiał wokół siebie ludzi oddanych mu na śmierć
i życie. Potrafił fascynować swoimi przemówieniami, mowami i rozkazami, które
zawsze pisał osobiście. Potrafił krótko
i lakonicznie, czasem dosadnie, posługując się metaforą, określić swoje stanowisko. Pozostawał przez całe życie
wierny wielokulturowości I RP, rodzinnej tradycji niepodległościowej wybudowanej na powstaniach listopadowym
i styczniowym, był zwolennikiem federacji z krajami powstałymi po państwie
Jagiellonów.
Józef Piłsudski był w Polsce postacią pierwszoplanową, nie wyobrażano sobie Rzeczpospolitej, gdy go zabraknie. Odszedł w wielkiej glorii narodowej. Niektórzy biografowie piszą,
że wiedział nawet kiedy umrzeć. Umiał
znaleźć się we właściwym czasie, we
właściwym miejscu i z właściwą grupą
przyjaciół.

Wystawa
Czerwonym tramwajem
do Przystanku Niepodległość
Wystawa plansz opracowanych przez
Piotra Wdowiaka (konsul polonijny, autor książkek historycznych) i wybranych
publikacji o Józefie Piłsudskim ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Łodzi przygotowana została przez
Dział Informacji Naukowej.
Ekspozycja była prezentowana w holu
Biblioteki od 9 do 31 stycznia 2017 r.
Motto wystawy brzmiało:
Głową muru nie przebijesz, ale jeśli zawiodły
inne metody należy spróbować i tej.

- J. Piłsudski
Marszałek Józef Piłsudski był skutecznym, wybitnym politykiem, który przez
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Konkurs

Wystawa
Opowieść z Biblioteką w tle
JÓZEF PIŁSUDSKI W LITERATURZE
– ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
W połowie roku Biblioteka zaprosiła do udziału w konkursie
„Opowieść z Biblioteką w tle”.
Wystawę przygotowali pracownicy Działu Gromadzenia
W konkursie mógł wziąć udział każdy, kto chciał podzielić się
i Opracowania Zbiorów.
swoimi wspomnieniami i refleksjami związanymi z naszą BiTo szczególna kronika życia Marszałka – poszczególne czę- blioteką. Forma i długość tekstu były dowolne. Mógł to być
ści ekspozycji, poczynając od części pt. „Ziuk” aż po „Śmierć wiersz, proza, rapowanka… Wybór należał do wspominająi pogrzeb”, przypominały nie tylko życiorys Patrona Biblio- cego. Napłynęło wiele ciekawych prac – Biblioteka kojarzy
teki, ale także prezentowały literaturę przypisaną każdemu się naszym Czytelnikom z macierzyństwem, poszukiwaniem
z wyszczególnionych okresów – książki i wybrane utwory po- pracy, platoniczną miłością do bibliotekarki…etc.
etyckie.
Była też przestrzeń na prezentację literatury poświęconej JóProtokół z posiedzenia jury konkursu
zefowi Piłsudskiemu w podziale na gatunki (katalogi i prace
„Opowieść z biblioteką w tle”
krytyczne, dramat, powieść i opowiadanie, pieśń i piosenkę,
satyrę, literaturę dla dzieci i młodzieży, komiks czy najliczniej Konkurs „Opowieść z biblioteką w tle” przygotowany został
w 100-lecie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałeksponowaną poezję).
ka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Organizatorem konkursu była
Ciekawe były wątki łódzkie, zarówno w rozdziale kroni- Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłki życia zatytułowanej „Towarzysz Wiktor” (drukarnia na sudskiego w Łodzi. Adresowany był do szerokiego grona odWschodniej – „Robotnik” – areszt), jak i w części eksponującej biorców – każdego, kto chciał podzielić się swoimi wspomniepoezję łódzkich autorów (Julian Tuwim, Marian Piechal, za- niami i refleksjami związanymi z Biblioteką.
pomniani: Jan Czata, czyli Tadeusz Czapczyński, Marian Zaremba-Adamczyk), nie mówiąc o łódzkich piłsudczanach… Jury w składzie:
Wśród „smaczków” wystawowych znalazły się m.in. żołnier- • Przewodnicząca: Barbara Czajka – dyrektor Wojeskie odznaczenia, rzeźba pomnika J. Piłsudskiego, maska powódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskieśmiertna Marszałka.
go w Łodzi
Wystawie towarzyszyły słynne przedwojenne satyry Zdzisła- •
wa Czermańskiego i Gustawa Rogalskiego.
•
Ekspozycja do obejrzenia w formie elektronicznej pod adresem: http://www2.wbp.lodz.pl/pliki/wystawy/2017-jozef_ •
pilsudski_w_lietaraturze/wystawa.php

Piotr Bierczyński – zastępca dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi
Jolanta Zwierzyńska – pracownik Biura Promocji WBP im.
Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi
Ewa Baranowska – pracownik Biura Promocji WBP im.
Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi
na posiedzeniu w dniu 27 października 2017 r. przyznało:
Nagrodę I Arkadiuszowi Jadczakowi
Nagrodę II Jolancie Szwalbe
Nagrodę III Kindze Michalskiej
Przyznano sześć wyróżnień:
dla Magdaleny Drzewickiej
dla Zofii Hrdiny-Górskiej
dla Katarzyny Kaczmarek
dla Katarzyny Krzysztofik
dla Karoliny Kuszyńskiej
dla Danuty Trzcińskiej
Wręczenie nagród odbędzie się 5.12.2017 r. podczas gali
finałowej obchodów 100-lecia Biblioteki w Teatrze im. S. Jaracza.
Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów literackich i pięknych
wspomnień związanych z Biblioteką.
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Arkadiusz Jadczak
Opowieść tysiąca i jednej księgi

Nauczył się na pamięć godzin
Jej pracy niczym rozkładu jazdy. Planu lekcji nigdy nie zapamiętał. Po miesiącu wiedział kiedy siedziała w wypożyczalni, a kiedy w czytelni. Biegł
tam w drodze do położonego nieopodal technikum kolejowego, aby zobaczyć Ją przed pierwszą lekcją. Biblioteka dopiero się budziła i Ona także
strzepywała z powiek resztki snu. Zwykle zadawał głupie pytanie, aby podniosła głowę i szeroko otworzyła wielkie oczy. Chodziło o tych kilka sekund.
Wypożyczał przypadkowe tytuły: poezję, podręczniki medyczne, dziewiętnastowieczne powieści, stare kryminały,
aby móc choć przez chwilę patrzeć jak
zaskoczona trzepocze rzęsami i wydaje mu niepotrzebną książkę, trzymając
ją w smukłych dłoniach. Wyobrażał sobie wtedy, że podaje mu rękę, a on wyprowadza Ją zza wysokiego kontuaru.
Dlatego każdy tom, wszystkie te dzieła, które trzymała przez moment czule ściskał i tulił. Ale nigdy ich nawet nie
otwierał, a już na pewno nie czytał. Za
to sam ich widok i myśl o Niej tak go
podniecały, że książki ciałem się stały
– często się przy nich zaspokajał późną nocą, gdy matka i ojciec spali, śniąc
o jego karierze na kolei. Jej nawet się
nie śniło, że ktoś może przez nią tyle nie
spać, tak dużo o niej myśleć; że może
komuś kojarzyć się z książką… Po lekcjach szedł prosto do biblioteki jakby
zaczynała się druga, lepsza część dnia.
Choć zazwyczaj było już późne popołudnie, jesienią szarzało, a zimą docierał
tam po zmroku. Gdy stał w kolejce po
odbiór zamówionych książek - trzymał
w ręku białe rewersy niczym usprawiedliwienie. Czuł się jak wtedy, gdy matka kazała mu chodzić do spowiedzi.
Chciał jak najszybciej mieć to za sobą.
I tak, jak przed konfesjonałem - nigdy
nie powiedział prawdy: w jaki sposób
zgrzeszył.
Myślą i czynem, ale nie zaniedbaniem.
Bo przecież przychodził tam codziennie. Kiedy pracowała w czytelni głównej na drugiej zmianie - zerkał co chwi-
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lę spod małej, metalowej lampki przy
stole. Siedziała powyżej wszystkich, niczym nauczycielka, która udaje, że namiętnie czyta, a tak naprawdę sprawdza kto z piszących ściąga. Obserwowała salę dyskretnie i uważnie niczym
sowa. Patrzyła ukradkiem czy ktoś na
nią zerka. Inni wlepiali wzrok w lektury. On wlepiał wzrok w Nią, jak młody drapieżnik. Choć w końcu dostrzegł,
że prawie każdy mężczyzna, który tu
przychodził: uczeń, student, wykładowca - spogląda na Nią z pożądaniem.
Ona także go zauważyła. Dostrzegła,
że ciągle się przygląda, że jest zazdrosny. I wtedy jeszcze bardziej go
pomijała wzrokiem, zdawkowo odpowiadała na głupie pytania, spóźniała
się do pracy - co podniecało go jeszcze bardziej. Kiedy wychodziła z czytelni - martwił się, że już nigdy nie wróci. A kiedy wracała – spokojnie zabierał się do czytania. Miarowo, nieprzerwanie przerzucał kartki, tak, by inni
nie byli zaniepokojeni, że ktoś czyta
szybciej od nich albo nie czyta w ogóle. Była niewiele starsza od niego. Pięć,
może siedem lat. Wyglądała jak praktykantka. Miała dojrzałe rysy: kształtne
piersi, faliste biodra, pełne usta. Ubierała się zawsze inaczej, kolorowo, zwykle w schludne, dobrze skrojone sukienki, co nie pasowało do zasuszonych i
przykurzonych strojów bibliotekarek.
Jej kasztanowe włosy opadały ze smukłych ramion jak zastygła woda i przez
pięć lat miały taką samą długość. Mogła być z powodzeniem aktorką, modelką, damą do towarzystwa, ale wybrała książki. Jakby było w nich coś niezwykłego poza wielką ilością kurzu, na
który w końcu dostał alergii… Dlatego
kiedy już był dorosły, kiedy wyprowadził się z miasta i ciężko pracował fizycznie na kolei - postanowił sprawdzić
co można w nich znaleźć.
W końcu zaczął czytać. A wtedy przyrzekł sobie, że przeczyta tysiąc
książek, aby móc napisać jedną. Dla
Niej. I kiedy już to się stanie - skieruje
znów swe kroki do biblioteki przy ulicy
Gdańskiej, aby spotkać Ją ponownie,
być może nawet porozmawiać o literaturze. I wręczyć Jej ten prezent, którego
wcześniej nie odważyłby się nawet kupić, a co dopiero zrobić własnoręcznie.
Zajęło mu to równo ćwierć wieku.
Po lekturze „Don Kichota” postano-

wił wcielić w życie ideał rycerza. Na
cześć swojej wybranki zaczął bronić
pokrzywdzonych na kolei. Jako konduktor zwracał uwagę na pasażerów,
którzy nie mieli co jeść w trakcie podróży - proponował im swoje jedzenie, zaś bezdomnych z poczekalni karmił w przydworcowych barach. Doglądał także tych, którym było chłodno lub
zbyt ciepło podczas jazdy. A ci spośród
podróżnych, którzy nie byli w stanie
o własnych siłach dźwigać własny bagaż – mogli zawsze liczyć na jego
pomoc przy wysiadaniu z pociągu.
W wolnych chwilach czytał w przedziale, a podczas lektury rzeczy codzienne,
zwyczajne przybierały dla niego fantastyczne formy. Pędził pociągiem niczym rumakiem, a każdy mijany semafor był dla niego wiatrakiem, z którym
chciał toczyć walkę, mając na uwadze
dobro swojej Damy serca… W szpitalu
lekarz kazał mu dużo czytać w ramach
terapii. To tam właśnie, w malutkiej bibliotece, odnalazł powieść-miłość.
Lecz po spotkaniu z tajemniczymi mieszkańcami Drozdowego Gniazda, na skutek zdiagnozowanej choroby, został
zmuszony do długotrwałego pobytu
w szpitalu zamkniętym. Tu zobaczył ducha Katarzyny - tak przynajmniej wyobraził sobie Jej imię i tak Ją nazwał.
Bowiem zauroczony Jej urodą nigdy
wcześniej nawet nie zastanowił się jak
mogła mieć na imię… Był przerażony,
że podczas gdy on przebywa w dalekim odosobnieniu - ktoś poślubił Katarzynę pomimo braku miłości do Niej…
Aby nie myśleć zbyt długo o tym, co mogłoby Ją spotkać - zaczął czytać baśnie. Wydały mu się okrutne. Nie mógł
po nich zasnąć. Szczególnie, gdy pewien żołnierz o jednej nodze, z którym się zaprzyjaźnił, został przewieziony do innego szpitala, po tym jak stał
dniami i nocami wpatrzony w tekturową reklamę w kształcie pielęgniarki…
Wkrótce wyszedł na wolność.
Zamknął się jednak w domu i zwrócił ku
starym księgom. Kiedy poznał losy Hioba, zrozumiał, że nie może mieć żalu do
nikogo, a jego próba jeszcze się nawet
nie zaczęła. Z opowieści o Gilgameszu zrozumiał, że nie ma co szukać nieśmiertelności. Z innej mądrej książki poznał zaklęcie „Trwaj chwilo, jesteś piękna” i oddał się wszelkim ziemskim uciechom. Po tym okresie w jego życiu na-
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stał okres sto lat samotności.
Lecz kiedy przeczytał już tysiąc opowieści i w końcu przestał marzyć - zabrał się do pisania dzieła swego życia. Postanowił, że opisze w nim
losy pewnego kolejarza, który z miłości do pięknej bibliotekarki rzuca pracę na kolei i już do końca życia zajmuje
się wyłącznie czytaniem literatury pięknej. Martwiło go tylko zakończenie. Nie
potrafił wyobrazić sobie, jak w ostatniej
scenie jego bohater idzie do ukochanej
w bibliotece i zamiast książek do zwrotu - próbuje oddać Jej książkę, którą
napisał tylko dla Niej…
Nigdy nie poznał Jej imienia.

iI MIEJSCE
Jolanta Szwalbe
Opowieść z biblioteką w tle

W 2000 roku przechodziłam bardzo poważny kryzys finansowy.
Mogę śmiało powiedzieć , że moje finanse znalazły się w stanie śmierci klinicznej.
Na domiar złego nie miałam też pracy,
tego najlepszego lekarstwa na smutek,
cierpienie i biedę . Na szczęście miałam intuicję, która podpowiedziała mi,
że pierwsze co muszę zrobić to ratować
swoją psychikę . Pomyślałam: trzeba zająć czymś głowę, trzeba zatrzymać potok czarnych myśli, który niebezpiecznie
zaczyna przybierać. Trzeba iść do Biblioteki, trzeba czytać! Dosłownie iść, bo
nie miałam pieniędzy na bilet. I tak zrobiłam.
Wypożyczyłam sobie malutką, cieniutką, żółciutką książeczkę Benjamina Franklina „Kalendarz Poczciwego
Ryszarda". Była wydana w 1847 roku
więc miała prawo być żółta. Nie wiem
dlaczego akurat Franklina wypożyczyłam. Kojarzyłam go głównie z wynalazcą piorunochronu. O, jakże ubogiej wiedzy byłam wówczas o tym wielkim człowieku. Notabene założycielu w 1731
roku pierwszej w Ameryce , a może i na
świecie publicznej biblioteki za prenumeratą, czego się wkrótce doczytałam
w jego autobiografii zatytułowanej „ Żywot człowieka poczciwego " . Dzięki Bi-
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bliotece.
Wracając do „Kalendarza poczciwego Ryszarda", tej książeczki-staruszeczki niestety nie mogłam wypożyczyć do
domu więc czytałam w Czytelni . Ale
powiedzieć , że tylko czytałam, to -jak
mówi Jerzy Pilch - nic nie powiedzieć. Ja
ją niemal w całości przepisałam. Kiedy
w ciszy bibliotecznej chłonęłam niczym
gąbka wodę prawidła Franklina- bo
tak nazywał swoje nauki w Kalendarzu,
przyznam , że miałam gęsią skórkę. Dlaczego?
Bo wiele z nich odnosiłam do siebie.
Ja1.<: na przykład tą o dłużnikach, którzy „zaprzedają innemu swoją wolność"
a wówczas jakże „trudno stać prosto
próżnemu workowi". Tak,
byłam wówczas takim pustym workiem.
Ach, te słowa od których ścisnęło się serce, trafiły na długo do mej pamięci. Choć
zabolały i uwierały jak drzazga w skórze, to dały też impuls do działania. Zrobić wszystko , by znaleźć pracę i nie czuć
się pustym workiem. I tak zrobiłam.
Dzięki Bibliotece.
A kiedy w 2008 roku otwierałam własne wydawnictwo , żeby wydać pierwszy opracowany autorsko zbiór cytatów,
nie miałam wątpliwości czyim imieniem
go nazwać. Oczywiście Benjamina Franklina, którego prawideł nie mogło zabraknąć zarówno w pierwszym jak i kolejnych wydawanych tomikach cytatów.
Biblioteka. Dla mnie stała się krynicą
z ożywczym strumieniem książek, które odmieniły moje życie. Myśl, że „dziś
jadę do Biblioteki" - zaliczam do tych
dobrych myśli, które natychmiast poprawiają humor i nastrajają optymistycznie.
Uwielbiam przekraczać próg Biblioteki ,
to czarowna dla mnie chwila. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zapominam o wszystkich troskach. Zapominam, bo tu myślę już tylko o książkach,
o dobrej lekturze, tym niezbędnym pokarmie dla życia duszy, który spożywam
od siedemnastu lat.
Dzięki Bibliotece .
Za każdym razem, kiedy przekraczam
jej próg, czuję też bezbrzeżną wdzięczność . Zarówno do uśmiechniętego i życzliwego personelu , bez którego nie byłoby Biblioteki, jak i do żywych i umarłych
, wspaniałych i wielkich ludzi pióra. To
moi Mistrzowie, którym daję się prowadzić za rękę i ufam, że nigdy Ich nie zabraknie w moim życiu. Dzięki Bibliotece.

III MIEJSCE
Kinga Michalska
Porywcze książki

Do biblioteki na Gdańskiej
wstępuję z samego rana.
Zaraz mnie książki porwały
i odtąd jestem porwana.
Chociaż ubranie nie w strzępach,
dres cały oraz katana,
to jednak w głębi mej duszy,
czuję się całkiem porwana.
Od ósmej siedzę w czytelni,
książkę za książką pochłaniam,
przenoszę się w inne światy
oto są plusy porwania.
Przeglądam też czasopisma,
wygodne są tu fotele,
chociaż nie piję i nie śpię,
wrażeń mam tu aż za wiele.
Wiele już godzin zleciało
(choć nie wiem zupełnie kiedy)
pora już książki pożyczać..
Wybór napyta mi biedy.
Pożyczam więc tyle książek,
że ledwo torba je mieści,
a innych równie ciekawych
czeka mnie tysiąc czterdzieści.
Zawsze chociaż raz w tygodniu
pójść do "Wojewódzkiej" muszę,
bo jak nie to cały umysł
straszne przeżywa katusze.
Dzisiaj serdeczne życzenia
piszę dla mej Biblioteki:
obyś cieszyła nam serca
przez cztery kolejne wieki!
Biblio nie tworzy budynek
lecz grono jej pracowników,
które zawsze uśmiechnięte
podporą jest czytelników.
Dlatego dla Państwa również
składamy podziękowania
to także Wasza życzliwość
skłania do książek czytania.
Niech Biblioteka porywa
wszystkich i panów, i panie
niech wszyscy sami doświadczą
co to książkowe "porwanie".
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publikacje
"Józef Piłsudski w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Łodzi : katalog
nabytków z lat 2008-2016"
Katalog prezentuje 328 książek (27
autorstwa Józefa Piłsudskiego i 301
jemu poświęconych), które wpłynęły do
Biblioteki po 2008 roku oraz te, które
udało się dodatkowo wyszukać podczas jego przygotowywania. Publikacja
obejmuje albumy, bibliografie, biografie, katalogi wystaw, monografie, pamiętniki i wspomnienia, wydawnictwa
okolicznościowe oraz teksty literackie.
Uwzględniono także jedną pracę licencjacką.

BIBiK 5 (168) / 2017
Zapomniane miejsca w Łodzi / Jacek
Wystop
Przechodząc codziennie obok niektórych miejsc, nie zdajemy sobie sprawy
z ich genezy i pierwotnego przeznaczenia. Takie nazwy jak „strzelnica na
Mani”, „Dąb Niepodległości”, „Wzgórze Niepodległości” czy „Bratnia Mogiła” są tylko zapomnianymi hasłami
z historii Łodzi. Wartymi jednak poznania, bowiem wszystkie te miejsca i nazwy związane są z przeszłością, nieraz tragiczną, tego miasta. Warto również przeczytać o innych miejscach godnych przypomnienia. O „Alei Zasłużonych dla Miasta Łodzi” czy też wieżach
spadochronowych pamiętają zapewne
starsi mieszkańcy naszego miasta. Pisząc tę książkę chciałem podzielić się
zdobytą przez siebie wiedzą z młodym
pokoleniem i wszystkimi mieszkańcami
Łodzi, dla których historia tego miasta
nie jest obojętna.

go” z 1988 r. Celem autora, oprócz
zaakcentowania, jak dużo wartościowej poezji na temat Marszałka powstało, było także zaprezentowanie autorów, którzy nie zasłużyli na zapomnienie. W dalszej części książki zamieszczony jest szczegółowy wykaz utworów
z obu publikacji, a także indeksy, w tym:
„Piłsudski jako…” – który unaocznia
w jak ciekawy i barwny sposób określana była postać Marszałka. Z powyższym opracowaniem koresponduje
antologia – poetycka kronika życia Józefa Piłsudskiego, od dzieciństwa w Zułowie po śmierć, są w niej też odwołania do przewodników duchowych Marszałka i związanych z nimi twórczych inspiracji, jest także miejsce na łodziana:
oprócz uznanych: Juliana Tuwima i Mariana Piechala przybliżono twórczość
mniej znanych: Jana Czaty (Tadeusza
Czapczyńskiego) czy Mariana Zaremby-Adamczyka.
Książka ukazała się w serii: „Z prac
Działu Gromadzenia i Opracowania
Zbiorów WBP w Łodzi”.

Prezentowana publikacja stanowi kontynuację katalogu zbiorów publikacji i dokumentów ze zbiorów Biblioteki związanych z postacią Józefa Piłsudskiego wydanego w 2007 roku.

Dariusz STANISZEWSKI

Książka ukazała się w serii: „Z prac
Działu Gromadzenia i Opracowania
Zbiorów WBP w Łodzi”.

Dariusz
STANISZEWSKI
PAMIĘTAJCIE TO IMIĘ!
Józef Piłsudski w poezji

Po lekturze przeszło tysiąca wierszy
zamieszczonych w antologiach, tomikach poetyckich, wydawnictwach okolicznościowych zgromadzonych w zasobach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi D. Staniszewski zdecydował się na dokładną analizę dwóch obszernych antologii poświęconych życiu
i czynom Marszałka: „Pieśni o Józefie
Piłsudskim” z 1929 r. i „W blasku legendy. Kroniki życia Józefa PiłsudskieISBN 978-83-85925-73-6
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PAMIĘTAJCIE TO IMIĘ! Józef Piłsudski
w poezji / Dariusz Staniszewski

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
Łódź 2017
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Kadr z filmu "W nowej bibliotece"

BIBiK 5 (168) / 2017
W październiku 2017 r. na stronie Archiwum Filmowego
Szkoły Filmowej w Łodzi zamieszczono informację o najstarszych filmach dokumentalnych, w tym etiudach zrealizowanych w tej Szkole, a które zostały zdigitalizowane. Wśród
nich znalazła się etiuda dokumentalna z roku 1950 o Miejskiej Bibliotece Publicznej im. L. Waryńskiego pt. „W nowej
bibliotece”. Przez pryzmat losów Pawła (młodego tokarza,
który chce dostać się na politechnikę) oraz pani Anny (Marii
Bielickiej, kierowniczki jednego z referatów) przedstawione
zostają różne aspekty działalności i funkcjonowania biblioteki – dostęp do czytelni, proces zamawiania książek, rola introligatorni, organizowanie odczytów, obrady kierownictwa
itp. W etiudzie pojawiają się również pracownicy biblioteki: dyrektor Jan Augustyniak, Stanisława Kubiakowa, Sabina
Sulikowska, Kazimiera Piotrowska, Edward Jaworski, Witold
Wieczorek, Bronisław Kaczmarek, Leon Handzlewicz, Józef
Psarski, Eugeniusz Pawlak.
Reżyser etiudy: Janina Hartwig, zdjęcia: Jerzy Chluski, kierownik produkcji: Donat Bilski; czas trwania 17 min. 14 sek.)

Link do Archiwum Filmowego Szkoły Filmowej w Łodzi https://etiudy.filmschool.lodz.pl/
Link do filmiku
https://etiudy.filmschool.lodz.pl/search-result?query=biblioteka&sort=relevancy&search_type=fulltext

Dyrektorzy Biblioteki w latach 1917-2017
1917 – 1939, 1945 – 1963 Jan Augustyniak
1963 – 1980
Roman Kaczmarek
1980 – 1981
Danuta Mikołajczyk
1982 – 2003
Elżbieta Pawlicka
od 2003
Barbara Czajka

Kalendarium za lata 1916-2016

11 października 1917
Oficjalne otwarcie Biblioteki Publicznej przy ul. Piotrkowskiej
150. Lokal ofiarował kupiec Wilhelm Hordliczka (członek Komisji Rewizyjnej TBP) w swojej kamienicy. Było to mieszkanie
4-pokojowe na I piętrze.
Lipiec 1918
Przeniesienie Biblioteki do wynajętych pomieszczeń na I piętrze w budynku przy ul. Andrzeja 14.
Styczeń 1922
Przejęcie Biblioteki przez Magistrat Miasta Łodzi. Towarzystwo Biblioteki Publicznej przekazuje Bibliotekę Gminie Miejskiej w drodze darowizny.

30 maja 1916
Powołanie Towarzystwa Biblioteki Publicznej w Łodzi.

18 marca 1922
Otwarcie filii Biblioteki Publicznej – I Miejskiej Wypożyczalni
Książek dla Dzieci i Młodzieży (ul. Piotrkowska 223) – pierwszej placówki tego typu w sieci bibliotek publicznych w Polsce.

25 sierpnia 1916
Niemieckie prezydium policji zatwierdza statut Towarzystwa
Biblioteki Publicznej w Łodzi.

8 października 1922
Otwarcie II Miejskiej Wypożyczalni Książek dla Dzieci i Młodzieży (ul. Rybna 14).

Luty 1917
W prasie łódzkiej ukazuje się ogłoszenie Towarzystwa Biblioteki Publicznej poszukującej osoby na stanowisko bibliotekarza.

29 listopada 1923
Otwarcie III Miejskiej Wypożyczalni Książek dla Dzieci i Młodzieży (ul. Zagajnikowa 54).

Lipiec 1917
Stanowisko kierownika Biblioteki zostaje powierzone Janowi
Augustyniakowi.

Grudzień 1924
Otwarcie I Miejskiej Wypożyczalni Książek dla Dorosłych (ul.
Rokicińska 1).
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31 grudzień 1924
Otwarcie IV Miejskiej Wypożyczalni Książek dla Dzieci
i Młodzieży (ul. Marysińska 5).
1 lipca 1925
Otwarcie V Miejskiej Wypożyczalni
i Młodzieży (u. Senatorska 2/4).

Książek dla Dzieci

Kwiecień 1928
Biblioteka przejmuje parter budynku przy ul. Andrzeja 14
wynajęty przez Magistrat.
13 października 1928
Otwarcie w budynku szkoły powszechnej VI Miejskiej Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży (ul. Podmiejska 21).
16 maja 1935
Związek Przemysłu Włókienniczego w Państwie Polskim, dla
uczczenia pamięci zmarłego kilka dni wcześniej Marszałka Józefa Piłsudskiego podejmuje decyzję o wybudowaniu
w Łodzi gmachu – pomnika, z przeznaczeniem na Bibliotekę
Publiczną. Realizacją projektu zajął się Społeczny Komitet Budowy Biblioteki Publicznej.
Marzec 1936
Przekazanie Bibliotece przez Muzeum Sztuki w Łodzi księgozbioru historyków krakowskich J. i K. Bartoszewiczów zawierającego cenne starodruki i czasopisma.
Grudzień 1936
Otwarcie II Miejskiej Wypożyczalni Książek dla Dorosłych (ul.
Rzgowska 74).
1 lipca 1937
Rozstrzygnięcie konkursu na projekt gmachu Biblioteki. Spośród 41 prac wybrano projekt inż. arch. Jerzego Wierzbickiego z Warszawy.
14 maja 1938
Wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy gmach Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Gdańskiej 102.
1 września 1938
Otwarcie III Miejskiej Wypożyczalni Książek dla Dorosłych
(ul. Prusa 15). Przed wybuchem wojny, Biblioteka Publiczna
posiadała 9 filii: trzy Wypożyczalnie Książek dla Dorosłych
i sześć Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży. Miejska Biblioteka dysponowała 70. tysiącami książek. W filiach było ponad sto dziesięć tysięcy książek.
1 października 1939
Władze okupacyjne zamykają Bibliotekę przy ul. Andrzeja
14. W połowie października lokal Biblioteki zostaje opieczętowany, a pracownicy zwolnieni. Miejsce kierownika Biblioteki
zajął Niemiec – slawista, bibliotekarz Biblioteki Państwowej
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w Berlinie. Księgozbiór Biblioteki zostaje przewieziony do
niewykończonego gmachu przy ul. Gdańskiej 102 i bezładnie zmagazynowany. Nowy gmach jest przez władze niemieckie dewastowany. W pomieszczeniach bibliotecznych
przy ul. Andrzeja 14 Niemcy zorganizowali centralę kompletów książek zaopatrujących biblioteki niemieckie.
Styczeń 1940
Zamknięcie 9 filii miejskich.
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 najcenniejszymi dziełami przeznaczonymi do wywiezienia w głąb Rzeszy.
23 kwietnia 1945
Uruchomienie trzech pierwszych filii miejskich: I Miejskiej Wypożyczalni Książek dla Dorosłych (ul. Senatorska 8), II Miejskiej Wypożyczalni Książek dla Dorosłych (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 końcu roku 1945 księgozbiór opracowany i udostępniony czytelnikom MBP liczył 25
624 tomy. Utrzymano podstawową zasadę prezencyjnego
udostępniania zbiorów, 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 Dzieci
i Młodzieży (ul. Armii Czerwonej 41).
21 stycznia 1946
Otwarcie IV Miejskiej Wypożyczalni Książek dla Dzieci
i Młodzieży (ul. Inżynierska 4).
6 listopada 1949
Oddanie do użytku gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej
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.
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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 udostępniania
(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 Biblioteka Publiczna oraz 24 Rejonowe Wypożyczalnie Książek 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 Narodowych powstały
placówki kierujące pracą sieci bibliotecznej w obszarze jednej dzielnicy: Dzielnicowa Biblioteka Publiczna Łódź-Bałuty
(ul. Boya-Żeleńskiego 15), Dzielnicowa Biblioteka Publiczna
Łódź-Górna (ul. Rudzka 7), Dzielnicowa Biblioteka Publiczna
Łódź-Polesie (ul. Zielona 75), Dzielnicowa Biblioteka Publiczna Łódź-Śródmieście (ul. A. Struga 14), Dzielnicowa Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew (ul. Armii Czerwonej 54). MBP
udzielała Bibliotekom Dzielnicowym pomocy w sprawach merytorycznych i opieki instrukcyjno-metodycznej oraz szkoleniowej.
Wrzesień 1963
W wieku siedemdziesięciu lat na emeryturę odchodzi dyrektor Jan Augustyniak.
1 października 1963
Dyrektorem zostaje Roman Kaczmarek, archiwista, regionalista, działacz Stronnictwa Demokratycznego, były dyrektor
Archiwum Państwowego m. Łodzi i województwa łódzkiego,
przed objęciem funkcji dyrektora Biblioteki – zastępca przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi.
IV kwartał 1964
Wprowadzono jednorazowe wypożyczenia poza Bibliotekę
dla osób studiujących.
1965
Ukazuje się monografia „Biblioteka Publiczna w Łodzi 19171957” autorstwa Witolda Wieczorka (1928-1961), pracownika Biblioteki od roku 1949.
Marzec 1965
Wprowadzono wypożyczenia krótkoterminowe „na noc” dla
studentów studiów dziennych i zaocznych.
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14 lipca 1965
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, Miejska Biblioteka Publiczna w Łodzi zostaje zaliczona do bibliotek naukowych.
Maj 1966
Rozpoczęcie budowy gmachu magazynów MBP połączonego
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 została odznaczona Honorową Odznaką m. Łodzi.
1970
Na placu przy ul. Gdańskiej 100 rozpoczęto budowę pawilonu dla potrzeb Łódzkich Zakładów Gastronomicznych
(kawiarnia i bar), Domu Książki. Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przewidziano na II piętrze salę konferencyjno-kinowej oraz pomieszczenia dla laboratorium fotograficznego
i pracownię kserograficzną.
10 czerwca 1972
Oddanie do użytku w budynku przy ul. Gdańskiej 100 sali
konferencyjno-kinowej oraz pomieszczeń dla pracowni fotograficznej i reprograficznej.
29 lipca 1975
W związku ze zmianami administracyjnymi i utworzeniem nowych województw, MBP otrzymuje status biblioteki wojewódzkiej miejskiego województwa łódzkiego. Pomimo przejęcia nowych funkcji nazwa Biblioteki nie ulega zmianie. Przejęto po
byłej Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej budynek przy ul. Curie-Skłodowskiej 28.
Październik 1975
W nowej formule organizacyjnej wznawia w MBP działalność
Dyskusyjny 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 grudnia 1981).
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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 dotychczas przez bar i kawiarnię (budynek "C"). Równocześnie, ze
względu na zły stan techniczny zaistniała konieczność oddania pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 96.
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ty Ekslibris Książnicy Miejskiej” dla najlepszej książki popularnonaukowej o 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).

30 maja 1990
Uroczystość przywrócenia Bibliotece imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Inicjatorem była organizacja zakładowa
NSZZ „Solidarność”.

Wrzesień 1993
Rozpoczęcie nagrywania relacji filmowych na DVD ze spotkań
autorskich, konferencji, szkoleń oraz innych imprez zrealizowanych w Bibliotece.

1990
Miejska Biblioteka Publiczna zostaje podporządkowana Urzędowi Wojewody Łódzkiego poprzez Wydział Infrastruktury Społecznej (wcześniej nadzór nad Biblioteką sprawował Prezydent m. Łodzi). Biblioteki publiczne
w dzielnicach Łodzi podlegają Prezydentowi m. Łodzi, bezpośrednio zaś Wydziałowi Kultury i Sztuki. Biblioteki samorządowe w województwie podlegają odpowiednio wójtom
i burmistrzom.

1 października 1994
W sali katalogowej zainstalowane pierwsze dwa terminale
dla czytelników, z których mogli uzyskiwać dane z tworzonych
w Bibliotece komputerowych baz danych.

1991
Rozpoczęcie prac nad budową lokalnej sieci komputerowej
w Bibliotece.
Styczeń 1991
Zmiana statutu MBP i nazwy na: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
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 powierzchni w 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 bezpośrednio
do Działu Opracowania Zbiorów i dopiero po wprowadzeniu danych do katalogu komputerowego przekazywane są do magazynów.
1992
Kontynuacja prac związanych z komputeryzacją. Katalog
książek tworzono w programie MAK.

1996
WiMBP zostaje podłączona stałym łączem do Miejskiej Sieci Komputerowej LODMAN. Katalogi Bibliotek są widoczne
w Internecie. Złożony zostaje „Projekt Automatyzacji WiMBP
w Systemie Zintegrowanym HORIZON” mający na celu otrzymanie grantu z amerykańskiej Fundacji Andrew Mellona i dołączenie do Międzyuczelnianego Zespołu Bibliotecznego w Łodzi grupującego biblioteki uczelniane miasta. Projekt zostaje
zaakceptowany, a środki z grantu umożliwiają zakup większej
ilości sprzętu i dalszą rozbudowę sieci lokalnej.
Pierwsza edycja Przeglądu Twórczości Plastycznej 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 Perenisque (Biblioteka Wielkość Nieprzemijająca) za całokształt działalności na
rzecz rozwoju bibliotekarstwa polskiego i upowszechniania
książki oraz za zasługi dla SBP.
Sierpień 1997
Biblioteka przystępuje wspólnie z bibliotekami naukowymi 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. Utworzenie Czytelni Prawniczo-Ekonomicznej (wydzielonej z powierzchni sali katalogowej).

Z okazji 75-lecia Biblioteki, z inicjatywy dyrektor Elżbiety
Pawlickiej zostaje ustanowiona honorowa Nagroda „Zło-
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1999
Od stycznia, w związku z reformą administracyjną kraju ulega zmianie kształt województwa łódzkiego. WiMBP kontynuuje funkcje koordynacyjne i instruktażowe w odniesieniu do
sieci bibliotek publicznych i bibliotek dla pacjentów w placówkach służby zdrowia. Organizatorem Biblioteki jest Samorząd Województwa Łódzkiego, a z jego ramienia nadzór
nad Biblioteką sprawuje Zarząd Województwa Łódzkiego.
25 października 2000
Podczas
inauguracji
Roku
Kulturalno-Oświatowego
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 klęska”. Na rewersie, biały orzeł w koronie
i pełna nazwa 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 przyspieszenie komputeryzacji Biblioteki, przygotowanie systemu bibliografii regionalnej dla bibliotek publicznych województwa łódzkiego oraz poprawienie warunków technicznych gmachu. Nowa
elewacja uwydatnia walory architektoniczne Biblioteki. Przeprowadzono również szereg niezbędnych szkoleń merytorycznych dla pracowników Biblioteki oraz bibliotek publicznych województwa łódzkiego związanych z komputeryzacją
procesów bibliotecznych.
2001
Rozpoczęto skanowanie najcenniejszych czasopism ze zbiorów Biblioteki na skanerze bezdotykowym.
Zmieniono formułę i regulamin Nagrody Złoty Ekslibris.
Wprowadzono drugą kategorię: Nagroda za najlepszą
książkę o województwie łódzkim. Przyjęto nową nazwę Nagrody: Złoty Ekslibris Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
2003
Kolejna reorganizacja informacji katalogowej dla czytelników. Udostępniono katalog komputerowy książek w systemie
HORIZON (oprócz baz danych w programie MAK). Użytkownicy mają dostęp do 24 stanowisk komputerowych w sali katalogowej oraz do 6 stanowisk w holu Biblioteki.
I kwartał 2003
Uruchomienie Punktu Informacji Europejskiej przy Czytelni
Prawniczo-Ekonomicznej.
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Kwiecień 2004
Rozpoczęcie współpracy z Centrum NUKAT (Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym) w zakresie katalogowania książek.
Udostępnienie on-line wydawanego przez Bibliotekę Biuletynu
Informacji Bibliotecznych i Kulturalnych BIBiK.
2005
Włączenie się Biblioteki do akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
Zorganizowano we współpracy z Instytutem Hoovera działajacym przy Uniwerytecie Stanforda (Kalifornia) sesję pt.
"Herbert Hoover a Polska" oraz dwie wystawy: w Bibliotece
i w Muzeum Historii Miasta Łodzi pt. "Herbert Hoover a Polska".
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, PrawniczoEkonomicznej. Wybudowanie antresoli pozwoliło zwiększyć
powierzchnię tych Czytelni ogółem o 64 m². Remont i modernizacja parteru i holu głównego Biblioteki.
2007
Nagroda Złoty Ekslibris wręczana jest w dwóch nowych kategoriach: Najlepsze wydawnictwo albumowe o Łodzi oraz, Najlepsze wydawnictwo albumowe o Ziemi Łódzkiej.
Publikacje Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi wydane z okazji jubileuszu 90-lecia Biblioteki: „Józef Piłsudski w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi” – katalog
autorstwa Elżbiety Rychlik, „Kolekcja grafiki XVI-XVIII w. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Łodzi” – autorstwa Łukasza Grzejszczaka, „Tablice pamięci: łódzkie inskrypcje pamiątkowe” – autorstwa Andrzeja Kempy i Marty Zawadzkiej.
2007
Dyrektor Barbara Czajka odbiera Medal PRO PUBLICO
BONO im. Sabiny Nowickiej, przyznany Bibliotece przez Towarzystwo Przyjaciół Łodzi za wkład w działalność na rzecz
miasta i kreatywny stosunek do rzeczywistości.
26 stycznia 2007
Uroczyste spotkanie z okazji Jubileuszu 50 lat istnienia Międzyuczelnianego Dyskusyjnego Klubu Filmowego.

29 kwietnia 2003
Na emeryturę odchodzi dyrektor Elżbieta Pawlicka.

Marzec 2007
Demontaż i utylizacja starej centrali telefonicznej i aparatów
telefonicznych oraz dostawa, montaż i uruchomienie nowej centrali telefonicznej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych.

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

Kwiecień 2007
Rozpoczęcie projektu Instytut Książki „Dyskusyjne Kluby Książki” koordynowanego przez Bibliotekę na terenie województwa łódzkiego.
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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 monitoringu wizyjnego we wszystkich budynkach i na terenie Biblioteki.
Sierpień 2008
Zakończenie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku B i C. Zakończenie modernizacji pomieszczeń
w piwnicy w budynku A. Zaadaptowanie 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 kolorze.
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 Instytutem Książki
w sprawie dwóch ogólnopolskich programów: Programu Biblioteka + oraz Programu Rozwoju Bibliotek. Bibliotece powierzono zadania koordynowania na terenie województwa
łódzkiego tych programów. Program Rozwoju Bibliotek był
realizowany do roku 2015 przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Przyczynił się do wzmocnienia całego systemu bibliotecznego, integracji środowiska, stosowania
nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych
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 tysięcy mieszkańców. Program Biblioteka +
adresowany był do bibliotek publicznych funkcjonujących
jako instytucje kultury w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich
i małych miast (do 15 tys. mieszkańców). Realizacja programu objęła szkolenia bibliotekarzy, budowę ogólnopolskiego
komputerowego systemu bibliotecznego pn. MAK+, zapewnienie bezpłatnego Internetu w tych bibliotekach oraz poprawę infrastruktury bibliotek (rozbudowa, modernizacja,
remonty i budowa bibliotek). Program Biblioteka + realizowany był do roku 2012.
Lipiec 2009
Wykonanie systemu okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej.
Wrzesień 2009
Modernizacja pomieszczeń w bud. „A” i „C”.
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Grudzień 2009
Zakończenie modernizacji budynku „B” ze zmianą sposobu
użytkowania pomieszczenia magazynowo-biurowego na introligatornię.
2009
Zakupienie 53 komputerów, 13 urządzeń wielofunkcyjnych,
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-edukacyjnego.
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 zostali: Ryszard Bonisławski – za całokształt dotychczasowych osiągnięć w zakresie publikacji o Łodzi i Ziemi Łódzkiej, Jacek Kusiński – za całokształt
dotychczasowych osiągnięć w zakresie publikacji o Łodzi.
Sierpień 2010
Zakończenie modernizacji pomieszczeń Działu Zbiorów Regionalnych, klatki schodowej w budynku „A”, Działu Udostępniania
Zbiorów i Magazynów („A” 47), pokoju socjalnego.
Listopad 2010
Zakończenie modernizacji pomieszczenia magazynowego
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 Dziecięcej).
Listopad 2011
Zakończenie modernizacji Czytelni Głównej (budynek A).
Podczas XVIII edycji Konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” dyrektor Barbara
Czajka odebrała wyróżnienie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi w kategorii zakładów zatrudniających od 50 do
250 pracowników.
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/.
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16 Kwietnia 2012
Od 20. edycji Nagrody Złoty Ekslibris i 3. edycji Nagrody Superekslibris laureatom wręczane są okolicznościowe statuetki zaprojektowane i wykonana przez artystę rzeźbiarza Rafała Frankiewicza.
Kwiecień 2012
Rozpoczęcie przez Bibliotekę kampanii „Łódzkie Czyta”.
Lipiec 2012
Zmiana nazwy Działu Zbiorów Muzycznych na: Dział Zbiorów Audiowizualnych.
Sierpień 2012
Zakończenie modernizacji pomieszczeń Działu Zbiorów Audiowizualnych usytuowanych na parterze w budynku „C”.
Październik 2012
Dostawa sprzętu do utworzenia stanowisk dla osób z dysfunkcją wzroku, sprzętu odtwarzającego, nagłaśniającego
i do filmowania.
Zmiana systemu wypożyczeń z systemu Horizon na Symphony.
Listopad 2012
Zakończenie modernizacji pomieszczeń magazynowych
w budynku „B”.
Grudzień 2012
Czytelnicy Biblioteki uzyskali dostęp do platformy IBUK LIBRA, która umożliwia bezpłatne korzystanie z elektronicznych książek i czasopism.
Zakończenie realizowanego w latach 2011-2012 projektu digitalizacji wybranych tytułów czasopism łódzkich. Projekt dofinansowany został ze środków Wieloletniego Programu Rządowego 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: „Infrastruktura kultury”.
Zrealizowanie zadania pn. „Biblioteka miejscem przyjaznych
dźwięków”. Zadanie częściowo sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Rozwój infrastruktury 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 Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.
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Kwiecień 2013
Biblioteka zakończyła realizowany w latach 2012-2013
projekt „Digitalizacja czasopism i doposażenie pracowni digitalizacji”. Projekt dofinansowany został ze środków Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ (Priorytet Digitalizacja).
Luty 2014
Utworzenie Biura Promocji.
Czerwiec 2016
Dyrektor Barbara Czajka odebrała przyznany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w kategorii grupowej tytuł i certyfikat
„Ambasadora Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych”.
Wrzesień 2014
Rozpoczęcie współpracy WBP z bibliotekami publicznymi
województwa łódzkiego w celu zapewnienia czytelnikom dostępu do platformy książek elektronicznych IBUK LIBRA.
Maj 2015
Zakończenie realizowanego w latach 2014-2015 projektu
Digitalizacja „Dziennika Łódzkiego” i doposażenie pracowni.
Projekt dofinansowany został ze środków Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ (Priorytet Digitalizacja).
Wrzesień 2015
Zakończenie projektu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, który zapewnił czytelnikom 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 Dziedzictwa Narodowego, okolicznościową statuetkę i dyplom z podziękowaniem dla WBP w Łodzi za aktywny udział w tworzeniu i upowszechnianiu polskiego dziedzictwa kulturowego w ramach
Programu Wieloletniego 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.
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KSZTAŁCENIE BIBLIOTEKARZY
Wśród różnych form doskonalenia zawodowego, Biblioteka o 100 letniej historii miała piękną kartę w zakresie
kształcenia bibliotekarzy. Trudno by znaleźć bibliotekę
publiczną na terenie województwa łódzkiego w której nie
pracowałby bibliotekarz kształcony w tej szkole, niekiedy
żartobliwie nazwanej Sorboną.
Historia szkolnictwa na poziomie pomaturalnej szkoły zakończyła się w roku 2008, odgórną decyzją władz rządowych. W uzasadnieniu brzmiało to - nie ma takich jednostek edukacyjnych w systemie bolońskim, stosowanym
w Unii Europejskiej. Zlikwidowano wówczas – jak wiele
innych branż – 15 Pomaturalnych Szkół Bibliotekarskich
w całej Polsce, które kształciły bibliotekarzy od 1954 roku.
Studium Bibliotekarskie funkcjonujące na terenie łódzkiej
Książnicy – zmieniało się w zakresie długości i form kształcenia a ostatnia edycja była dwuletnią pomaturalną.
Wśród wykładowców byli pracownicy łódzkich Bibliotek
a także Uniwersytetu Łódzkiego m. in. prof. J. Sitarska,
prof. S. Kurek-Kokocińska. Biblioteka była naturalnym zapleczem szkoły. Słuchacze z mniejszych ośrodków mogli
zapoznać się z dużą i dobrze zorganizowaną placówką.
Udawało się, choć nie bez trudności, godzić interes Szkoły
i Biblioteki. Rodziły się przyjaźnie z Biblioteką w tle.
Bywały lata, że chętnych było tak dużo, iż otwieraliśmy
rocznie dwie klasy po 50 osób. Najczęściej klasa liczyła do 30 osób. Można zatem przyjąć że dyplomy otrzymało w ciągu 50 lat istnienia Ośrodka Kształcenia Bibliotekarzy, około 2000 słuchaczy. Absolwenci zdawali egzamin zawodowy uzyskując Dyplom Ukończenia Szkoły Bibliotekarskiej. Wielu z nich kontynuowało naukę na wyższych uczelniach.
Ośrodek Kształcenia Bibliotekarzy istniał 54 lata od 1954 r.
do 2008 r.
Barbara Rzeczkowska

Słuchacze Studium, lata 80.

bibik.wbp.lodz.pl
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Międzyuczelniany
Dyskusyjny Klubu Filmowy
Międzyuczelniany Dyskusyjny Klubu Filmowy działał w Bibliotece od października 1977 roku do stycznia 2007 r. „Smakowanie kina” trwało prawie 30 lat.
Ze wspomnień Jolanty Szymańskiej – organizatorki MDKF
Przypadek zadecydował o mojej obecności w kinowym ruchu
klubowym. Pracowałam już wiele lat w „Warynie”, jak mówili wszyscy studenci w Łodzi, gdy poprosił mnie o rozmowę Janusz Bujacz, wówczas z-ca Dyrektora. Namawiał mnie na przejęcie opieki po nim nad działającym już 3 lata w MBP DKF-em,
ponieważ otrzymał propozycję objęcia stanowiska dyrektora
w Muzeum Włókiennictwa. Nie miałam pojęcia, o co chodzi,
ale filmem interesowałam się od zawsze. Zgodziłam się, choć
pierwsze lata mojej pracy w DKF-ie przyniosły wiele komplikacji. Wprowadzono stan wojenny, wraz z nim zawieszono działalność DKF-u, ciągle były kłopoty z aparaturą projekcyjną,
w bibliotece pojawiały się częste kontrole programu DKF-u prowadzone przez łódzką cenzurę. W latach 80-tych frekwencja
w MDKF-ie była ogromna. Wyświetlaliśmy jeszcze wówczas filmy sprowadzane z Filmoteki Narodowej oraz pożyczane z Archiwum PWSTiF. Wiązały sięz tym różne przygody, odbiory filmów z Dworca Fabrycznego, szukanie ich na rampie pośród setek podobnych pudeł czy też wysyłanie wieczorem przy akompaniamencie pijackich zaczepek. Bywały też takie projekcje,
gdy musieliśmy wyświetlać zupełnie inne filmy, lub przymusowo
je dowozić w czasie trwającej projekcji z innego kina. Stefan
Tilk, z którym przypadkowo związał mnie los działacza DKF
-u, stał się moim przewodnikiem po arkanach filmu. Dzisiaj po
30 latach wspólnej pracy w MDKF pozostajemy w przyjaźni,
choć czasem różnimy się w koncepcjach organizacyjnych, rzadko zaś w merytorycznych. Myślę, że klub przetrwał do 2006
roku dzięki ogromnej charyzmie właśnie Stefana Tilka, jego
kontaktom i umiejętnościom, bowiem po wycofaniu się z działalności społecznej, po śmierci Janusza Bujacza, pozostał jedynym merytorycznym działaczem klubu. Przez ostatnie 15 lat
włączali się w działalność: Ryszard Rotkiewicz i Janusz Gawlik,
także inni sympatycy naszego DKF-u, z których pomocy korzystaliśmy np. przy transporcie filmów, aby Stefan nie nosił szpul filmowych piechotą lub
przewoził tramwajem,
co często chciał czynić. Należy podkreślić, że 50-lecie istnienia MDKF-u i jego pozostanie jako zamykającego drzwi za skończoną niestety erą kina
studyjnego jest zasługą wielu wspaniałych
i oddanych kinu ludzi.
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SZTANDAR BIBLIOTEKI

25 października 2000 r. podczas inauguracji Roku Kulturalno-Oświatowego 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 klęska”. Na rewersie, biały orzeł w koronie i pełna nazwa Biblioteki. U dołu dwie daty: 1917 - utworzenia Biblioteki i 2000 - ufundowania sztandaru.

przykładowe nagrody i medale przyznane bibliotece

Medal od Komendanta Ośrodka Szkolenia Oficerów Politycznych im. L. Waryńskiego,
przyznany MBP im. L. Waryńskiego, 1976 r.
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Medal za zasługi dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przyznany WiMBP im. Marszałka J. Pilsudskiego

Medal Honorowy Wojewody Łódzkiego przyznany WiMBP im. Marszałka J. Pilsudskiego

Medal za wybitne dokonania i całokształt działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa polskiego i upowszechniania książki
w społeczeństwie polskim przyznany WiMBP im. Marszałka J. Pilsudskiego

bibik.wbp.lodz.pl
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Medal dla MBP w Łodzi z okazji 60-lecia od Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
im. St. Czernika w Ostrzeszowie

Program Kultura+ Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Priorytet Digitalizacja 2011-2015
Dnia 1 października 2015 r. dyrektor Barbara Czajka uczestniczyła w Narodowym Instytucie Audiowizualnym w Warszawie w jubileuszu 5-lecia Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet Digitalizacja. Podczas uroczystości dyrektor Barbara Czajka odebrała z rąk Małgorzaty Omilanowskiej, Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego okolicznościową statuetkę i dyplom z podziękowaniem
dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
za aktywny udział w tworzeniu i upowszechnianiu polskiego dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet Digitalizacja.

W 2010 r. Dyrektor Barbara Czajka
odebrała 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-edukacyjnego.

Nominacja IKAR 2010
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Nagroda Regionalnego Centrum Polityki Społecznej przyznana WiMBP im.
Marszałka J. Piłsudskiego w 2009 r.
w 10-lecie RCPS.
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Certyfikat „Ambasadora Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych” przyznany Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej
im. Marszałka J. Piłsudskiego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Ex libris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
1917-2017

Ekslibris autorstwa Wojciecha Jakubowskiego, jednego
z nestorów polskiej grafiki, twórcy ekslibrisów oraz biżuterii.

Darczyńcy Biblioteki
Wartym podkreślenia jest fakt, że poza zakupem zbiorów
Biblioteka rozbudowuje swoje kolekcje dzięki darczyńcom.
W latach 2008-2017 zidentyfikowanych i wprowadzonych
egzemplarzy darów (bez anonimowych tzw. „zasobów”)
było ok. 4200 akcesów dla 18500 egzemplarzy.
Wśród darczynców z zagranicy należy wyróżnić Aleksandrę Ziółkowską-Boehm, Lesława Wiszniewskiego i Theresę Myskow, Henryka Skwarczyńskiego, Zbigniewa Stańczyka. Do najaktywniejszych darczyńców krajowych należy zaliczyć takie osoby jak: Ryszard Bonisławski, dr Tomasz Grygiel (Warszawa), Mirosław Pisarkiewicz, Wojciech Źródlak,
Tadeusz Zbigniew Bogalecki, Magdalena Cybulska, Alicja
Juśkiewicz, Jarosław Lewandowski (Bydgoszcz), Danuta Mucha, ks. Jerzy Serwik, Czesław Mirosław Szczepaniak, Stanisław Andrzej Średziński, Zdzisław Włodarczyk, Mirosław
Zbigniew Wojalski, Ryszard Uljański, Adam Szyper, Lucyna Skompska, Jędrzej i Joanna Andrzejewscy, Marek Czuku, Jan Szczygieł, prof. Tadeusz Olejnik, Jan Czajka, Piotr
Słowikowski, Maciej Wawrzyniak, Igor Kluczny, prof. Romuald Olaczek, Maria Szczuka-Kempa, ks. Stanisław Majkut.
Instytucje wspierające Bibliotekę: Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, P&W Halina Pełka i Mariusz Wysocki,
Instytut Hoovera przy Uniwersytecie Stanforda (Kalifornia)
,Widzewska Oficyna Wydawnicza ZORA, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Amcor

bibik.wbp.lodz.pl

Rentsch, Muzeum Sztuki w Łodzi, Świetlica Krytyki Politycznej w Łodzi, Akademia Muzyczna w Łodzi, Dom Literatury
w Łodzi, Instytut Wydawniczy Świadectwo (Akant), IPN
(w tym Oddział Łódzki IPN), "Wydawnictwo Literatura",
Łódzki Dom Kultury, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Łódzkie Centrum Komiksu,
Muzeum Kinematografii w Łodzi, Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Okręgowe w Sieradzu, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Ogród Botaniczny w Łodzi, Salezjańska Organizacja Sportowa, Stowarzyszenie Literackie im.
K. K. Baczyńskiego w Łodzi, Redakcja Tygla Kultury, Redakcja Kroniki Miasta Łodzi, Urząd Statystyczny w Łodzi.

Książka o Józefie Piłsudskim wydana w języku
Gujrati (starohinduskim)
Książkę podarował Wiesław Kozanecki członek
Rotary Klub Łódź Reymont
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Rok 1957 - 40-lecie MBP Od lewej siedzą: Stefan Kosiński, Sabina Sulikowska, Jadwiga Nadratowska,
Stanisława Kubiak, Ludwik Warycha, Jan Augustyniak, Kazimiera Piotrowska, Zofia Strzelczyk, Edward Jaworski, Witold Wieczorek.
Zofia Strzelczyk, kustosz, najstarszy pracownik Biblioteki, zmarła 18 listopada 2017 r. przeżywszy 103
lata.
1 i 4 grudnia br. przedstawiciele Biblioteki złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze na grobach dyrektorów Biblioteki: Jana Augustyniaka, Romana Kaczmarka, zastępcy dyrektora Andrzeja Kempy oraz Witolda Wieczorka, autora książki "Bibliotekla Publiczna w Łodzi 1917-1957".

najciekawsze zbiory
Najmniejsze książki
Do unikatowych zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej należą niewątpliwie dwie najmniejsze książki czyli: Poezye: wydanie jubileuszowe Adama Mickiewicza z 1898 oraz Eugeniusz Oniegin Aleksandra S. Puszkinia z 1899 roku.
Mickiewicz, Adam (1798-1855). Poezye : wydanie jubileuszowe. Warszawa :
M. Szolc, 1898 (Warszawa : P. Laskauer i W. Babicki). ok. 600 s. ; 20 x 30 mm.
Miniaturowe wydanie poezji Adama Mickiewicza z 1898. Okazją do jego powstania była setna rocznica urodzin poety. Okładka publikacji wykonana została z zielonego płótna, a do zdobień użyto srebrnej farby. Na przedniej okładce, umieszczono portret autora i napis „Jubileusz 1798-1898”, tylna - zawiera ilustrację
warszawskiego pomnika Adama Mickiewicza, który odsłonięto 24.12.1898 roku.
Mimo małego formatu, na stronach wydawnictwa znajdziemy m.in. „Pana Tadeusza”, „Dziady”, „Konrada Wallenroda”, „Giaura”, „Grażynę” oraz inne utwory.
Do druku wykorzystano metodę fototypiczną: rodzaj druku płaskiego przy użyciu
światła. Tomik umieszczony został w mosiężnej kasetce zamykanej na klamrę. Na
grzbiecie kasetki wygrawerowana została tytulatura, a krawędzie grzbietu podkreślone zostały dwiema poziomo wygrawerowanymi liniami. W centralnej części przedniej ścianki kasetki wprawione zostało okrągłe szkło powiększające ob-
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wiedzione ozdobną rozetą oraz napis „Pamiątka Jubileuszowa”. Na tylnej ściance
kasetki powtórzono odwzorowanie warszawskiego pomnika Adama Mickiewicza.
Puszkin, Aleksander. (1799-1837). Eugeniusz Oniegin: roman v stichach : 18221831. Warszawa : M. Szolc, 1899. 234 s. ; 300 x 200 mm.
Miniaturowe wydanie poematu Aleksandra Puszkina. Oprawa wydawnicza, skóra w kolorze brązowym. Niestety nie zachowała się przednia część okładki. Na
tylnej okładce nadrukowana czerwoną farbą została tytulatura. Tomik umieszczony został w dwuczęściowej, zapinanej na zatrzask, mosiężnej kasetce. Na przedniej części kasetki zostało wprawione okrągłe szkło powiększające. W narożnikach wygrawerowane zostały ozdobniki, a z boku kasetki znajduje się zaczep do
łańcuszka.

Najcięższa i zarazem największa książka
Psalterium Romanum …: Colonia Agrippina, 1686
Waży 11 kg, razem z pudłem ochronnym - 17 kg
Wymiary: długość bloku - 53 cm; szerokość – 35,5 cm; grubość – 12 cm

Najstarsza księga
Pryscjan z Cezarei Institutio de arte grammatica, [Wenecja ?] 1475
Najstarszą książką w zbiorach Łódzkiej Książnicy jest inkunabuł liczący 542 lata.
Autor to łaciński gramatyk, historyk literatury i poeta z przełomu V i VI w. Jego
Tradycyjna sztuka gramatyki przez niemal półtora tys. lat była używana przy zaawansowanym nauczaniu łaciny i nadal jest podstawą gramatyki języka łacińskiego.

bibik.wbp.lodz.pl
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Najdłuższa mapa
panoramiczna mapa Renu w formie leporello
Panorama des Rheins von Mainz bis Cöln = Panorama du Rhin
depuis Mayence jusqu'á Cologne
autor: Friedrich Wilhelm Delkeskamp: Frankfurt, [przed
1872]
Wykonana techniką stalorytu
Skala [ok. 1:65 000]
Wymiary: 24 x 254 cm

KADRA

Dyrektor WBP w Łodzi
Barbara Czajka

RADCA PRAWNY
Dorota Przewłocka-Niewiadomska
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zastępca dyrektora ds. merytorycznych WBP w Łodzi
Piotr Bierczyński

Dział Finansowo-Księgowy
Siedzi Małgorzata Leśniewicz - Główna Księgowa, stoją od
lewej: Barbara Sękowska, Dorota Indraszczyk
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Główny Specjalista ds. Administracyjnych
Andrzej Krauze

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
Siedzą: Agnieszka Piwnik i Piotr Kacprzak, stoją od lewej:
Dorota Jankowska, Anna Dudek, Piotr Boczkowski - kierownik, Elżbieta Roksela, Dariusz Staniszewski, Iwona Garus,
Marta Kudra, Julita Lendzian-Twardowska, Agata Krajewska, Ewa Wystop, Elżbieta Nocuń.

Dział Zbiorów Specjalnych
Od lewej: Maciej Wawrzyniak, Bogusława Kuć, Elżbieta Domagalska - kierownik, Mateusz Urbaniak
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Dział Automatyzacji Biblioteki i Główny Specjalista ds. Komputeryzacji
Siedzi Bogusława Fornalek, stoją od lewej: Jolanta TraczyńskaKiewel - kierownik, Mateusz Wosik, Adam Horodecki, Jarosław
Kiewel - Główny Specjalista ds. Komputeryzacji

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
Amelia Kochelska

Dział Informacji Naukowej
Na dole od lewej: Wielisław Marinow, Bogusława Karbowska, Iwona Jaroszek
U góry od lewej: Katarzyna Sztajnert, Ewa Nowak-Wawrzyniak - kierownik, Beata Karpińska, Aleksandra Sołtysiak,
Ewa Mec, Aneta Powalska-Pietrzak, Marek Brzeziński
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Dział Metodyki, Analiz i Szkoleń
Siedzą od lewej: Małgorzata Cegiełko - kierownik, Danuta Wachulak
Stoją od lewej: Kinga Siekierska, Anna Wejman

Dział Metodyki, Analiz i Szkoleń
dr Jacek Ladorucki

Dział Zbiorów Regionalnych
Siedzi Jolanta Dominikowska, stoją od lewej: Agata Chlebna,
Anna Stanisławska, Daria król, Joanna Kantyka - kierownik

Dział Zbiorów Audiowizualnych
Od lewej: Katarzyna Kraska - kierownik, Michał Guzek, Katarzyna Szymańska

Dział Udostępniania Zbiorów i Magazynów
Siedzi Aleksandra Przybylska-Kacprzak - kierownik, stoją od
lewej: Michał Jaworowicz, Paweł Herman, Marzena Markiewicz, Alina Modrzejewska-Abel, Marek Kiewel, Artur Kokot,
Agnieszka Staniszewska, Magdalena Klikowska-Janik, Ewa
Felner, Igor Kluczny, Ryszard Bednarski

Dział Administracyjno-Gospodarczy
Stoją od lewej: Mariola Florczak, Gabriela Cecilak, Aneta
Piernikarska, Maria Wachoń, Mirosława Włoch - kierownik
Siedzą od lewej: Wojciech Reksuł, Mirosław Polakowski, Paweł Karwat, Andrzej Zan, Ryszard Węglewski, Sławomir
Goszczyński, Jerzy Wieczorkiewicz

30

bibik.wbp.lodz.pl

BIBiK 5 (168) / 2017

Biuro Promocji
Od lewej: Ewa Baranowska, Jolanta Zwierzyńska

Dział Reprografii i Dokumentacji Wydarzeń
Od lewej: Jacek Wystop - kierownik, Dorota Ziębicka, Jerzy Turant

Dział Ochrony i Konserwacji Zbiorów
Stoi Małgorzata Wosik - kierownik, siedzą: Renata Rutkowska, Zbigniew Andrzejczak
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Plastyk
Zofia Worpus-Budziejewska

Główny Specjalista ds. Kontroli i Skontrum Zbiorów
Anna Czyż

Dział Spraw PRacowniczych i Sekretariat
Siedzą od lewej: Martyna Ofis, Dorota Kicinska; stoją od lewej: Karolina Przybysz - kierownik, Dorota Szydłowska - sekretarka
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Z okazji 100-lecia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi pracownicy Biblioteki przygotowali krótki film z życzeniami dla Czytelników.
Jesteśmy z Wami już od stu lat. A Wy z nami. Z tej to przyczyny, z serca Wam życzymy: mnóstwa dobrych książek; lektur, które
wzbogacają życie; wielu odwiedzin pisarzy; muzycznych i filmowych wrażeń; podróży nie tylko po mapie; oddechu historii; szelestu stronic tysiąca; mnogości rycin przepięknych; odwagi do marzeń; porywających opowieści i formy pięknej i mądrej treści. Następnych stu lat czytania!
Film z życzeniami dostępny jest na kanale YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=xFjJMlT20ck
Film z kulisami kręcenia życzeń dostępny jest na kanale YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=e7j65w8d1DM&feature=share

Wybór materiałów: Barbara Czajka, Ewa Baranowska, Agata Chlebna, Elżbieta Domagalska, Joanna Kantyka, Barbara Rzeczkowska, Jolanta Szymańska, Jolanta Zwierzyńska
Skład: Ewa Baranowska
Nakład: 350 egz.
Numery BIBiKa dostępne są na stronie www.wbp.lodz.pl w dziale Wydawnictwa własne

