
8 MAJA - DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK 

„Każda książka żyje tyle razy, ile razy została przeczytana” 

 

Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzony jest 

8 maja od 1985 roku. 

Święto, zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 

od wielu lat rozpoczyna Tydzień Bibliotek (8-15 maja), okres, w którym 

książnice wszystkich typów otwierają się jeszcze bardziej na swoich 

użytkowników poprzez organizację okolicznościowych wydarzeń: spotkań, 

konferencji czy warsztatów. 

W tym dniu (8 maja) obchodzimy w Polsce Dzień Bibliotek 

i Bibliotekarzy, a przy okazji rozpoczynają się obchody Tygodnia Bibliotek 

i z tej okazji, oprócz zwykłego wypożyczania książek, biblioteki 

zaplanowały mnóstwo ciekawych wydarzeń, spotkań z autorami, wystaw, 

konkursów, warsztatów, itp. Im więcej osób z biblioteki regularnie 

korzysta, tym większa szansa na zdobycie funduszy na zakup nowości.  

 

NAJPIĘKNIEJSZE BIBLIOTEKI ŚWIATA - TOP 3 

W poniższym zestawieniu zaprezentowane są trzy najbardziej 

wyjątkowe, a zarazem najpiękniejsze biblioteki świata. Intrygują, 

imponują wielkością, zachwycają wspaniałą architekturą i unikalnym 

wystrojem. To prawdziwe literackie brylanty, które z pewnością warto 

zobaczyć na własne oczy, by poczuć nietuzinkową atmosferę. 

 

BIBLIOTEKA GEORGE’A PEABODY’EGO, BALTIMORE, STANY 

ZJEDNOCZONE: 

Biblioteka ta powstała w 1856 roku. Projekt stworzył architekt 

Edmund G. Lind, dzięki wsparciu filantropa, którego nazwisko zostało 

upamiętnione w nazwie biblioteki. Jej wnętrze jest niezwykle wytworne, 

przypomina elegancki teatr czy operę. 

Słynie z atrium o wysokości pięciu pięter, które jest wypełnione 

książkami. Miejsce jest pełne światła - to zasługa przeszklonego dachu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTEKA TRINITY COLLEGE, DUBLIN, IRLANDIA: 

Trinity College jest najstarszym uniwersytetem w Irlandii. Został 

założony w 1592 roku z inicjatywy królowej Elżbiety I. Budowa biblioteki 

rozpoczęła się dopiero w 1712 roku. Zachwyca ona swoim wystrojem 

i bogatą tradycją. 

Jednym z najpiękniejszych miejsc w bibliotece jest Długa Sala, 

w której znajdują się marmurowe popiersia pisarzy czy jeden z ostatnich 

egzemplarzy proklamacji niepodległości - narodowy skarb Irlandii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOTEKA PUBLICZNA, BOSTON, STANY ZJEDNOCZONE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteka Publiczna w Bostonie została założona w 1848 roku. 

Czytelnikom została udostępniona w 1854 roku. 

Jest jedną z pierwszych publicznych bibliotek w Stanach 

Zjednoczonych. W kolekcji znajdziemy ponad 23 miliony książek, map, 

filmów czy rękopisów. Samo wnętrze biblioteki robi ogromne wrażenie, 

a pomieszczenia zdobi m.in. popiersie historyka George’a Ticknora. 

 

CIEKAWOSTKI: 

 Biblioteka Miejska w Grudziądzu ma swoją siedzibę przy ul. Legionów 28. 

 W naszym mieście jest 8 filii Biblioteki Miejskiej. 

 Łączne zbiory Biblioteki przy ul. Legionów to aż 50 694 książki! 

 Najbliżej Bursy znajduje się Biblioteka (filia nr 7) przy ul. Chopina 33. 

 

10 rzeczy które Ty możesz zrobić dla biblioteki: 

https://www.youtube.com/watch?v=mE9sa8W1CAE&t=59s 

 

Opr. Mateusz Czepek 

https://www.youtube.com/watch?v=mE9sa8W1CAE&t=59s

