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Uzasadnienie nagród 

I Nagroda – Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu 

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu łącznie z filiami zorganizowała w 2010 roku 4786 imprez. 

Od wielu lat organizuje różnorodne akcje popularyzujące modę na biblioteki i czytanie wśród 

mieszkańców Wrocławia w każdym wieku: od noworodków do seniorów. 

Oprócz tradycyjnie organizowanych w bibliotekach akcji takich jak spotkania autorskie, głośne 

czytanie dzieciom, warsztaty literacko – czytelnicze, konkursy czytelnicze, wystawy, Dyskusyjne Kluby 

Książki – w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu realizowano wiele nowatorskich 

przedsięwzięć zachęcających do czytania osoby rzadko korzystające z bibliotek: 

� Imprezy organizowane poza siedzibą bibliotek, np. cykle „Poczytalnie” czyli kąciki czytelnicze 

organizowane w przestrzeni publicznej, np. w Browarze Mieszczańskim podczas Dni 

Życzliwości, pikniki czytelnicze przed siedzibami filii bibliotecznych pod hasłem „Wokół 

książki” i „Krasnalowa Biblioteka Plenerowa”, na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego 

podczas imprez dla dzieci niepełnosprawnych, wystawy na jednej z głównych ulic Wrocławia, 

udział w miejskiej imprezie promującej instytucje mające siedzibę przy ulicy Szewskiej. 

� Działania poświęcone grupom osób zagrożonych różnego rodzaju wykluczeniom 

(technologicznym, kulturowym, informacyjnym, społecznym), seniorom, osobom chorym 

(projekt „Wróć do nas”). 

� Działania na rzecz tolerancji, takie jak „Żywa Biblioteka”. 

� Projekt „Na dobry początek”, którego częścią jest rozdawanie mamom noworodków 

wyprawek czytelniczych, zajęcia dla rodziców z niemowlakami w cyklu „Biblioteka Malucha” i 

inne imprezy. 

� Organizowanie od 2010 roku Targów Książki Dziecięcej i Młodzieżowej „Dobre Strony” oraz 

Wrocławskie Promocje Dobrych Książek. 

 

II Nagroda – Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu Zdroju 

W roku 2010 zorganizowano wiele czytelniczych imprez promujących czytelnictwo wśród wszystkich 

grup wiekowych, m.in.:  

� Spotkania w „Klubie Moli Książkowych”, w „Salonie Pisarzy”, w „Kawiarence pod Sową” oraz 

podczas „Jastrzębskich Splotów Literackich”. 

� Spotkania dla dzieci: „Puchatkowy zawrót głowy”, „Czytanie na śniadanie”, „Baśniowy 

Zakątek”. 

� Organizowanie spotkań integracyjnych aktywizujących osoby niepełnosprawne. 

� Happeningi artystyczne. 

� Spotkania przybliżające literaturę i kulturę innych narodów. 

 

 

 



 

 

III Nagroda – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy 

 

Zorganizowała w 2010 roku 1562 akcji promujących czytelnictwo, w tym: spotkania z autorami, udział 

w akcji „Cała Polska czyta Dzieciom”, ferie w bibliotece, lekcje biblioteczne, wystawy, konkursy, 

zajęcia literacko edukacyjne. 

 

Na wyróżnienie zasługują oryginalne działania: 

� Bydgoski Trójkąt Literacki. 

� Konkurs Bydgoska Książka Roku „O strzałę łuczniczki” 

� Happening „Wielkie czytanie, dziś polecamy”. 

� Cykl imprez związanych z Marią Konopnicką. 

� Ogólnopolski konkurs literacki „Pamiętajmy o poezji”. 

� Spotkanie z Literaturą Niepokorną – cykl imprez pod hasłem „Edward Stachura, wzrusza, 

porusza, inspiruje”. 

� Imprezy z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. 

� Cykliczne spotkania popularyzujące naukę „Odkrywamy tajemnicę kosmosu”. 


