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DZIEŃ BIBLIOTEKARZY I BIBLIOTEK W 

POLSCE

 Po raz pierwszy, bibliotekarze obchodzili ten dzień, w 1985 r., we

Wrocławiu

 Jest to dzień poświęcony prezentacji dokonań bibliotek oraz refleksji

na temat dziedzictwa kulturowego, którego budowaniem zajmują

się także biblioteki.



Jeśli chce się wejść w świat 

kogoś nieznajomego, jakie 

może być lepsze 

wprowadzenie niż jego 

biblioteka?

Éric-Emmanuel Schmitt -

Papugi z placu d’Arezzo



Najpiękniejsze 

biblioteki na świecie

Pewnie byliście już w wielu 

bibliotekach. Nieodłącznym 

elementem każdej z nich są 
regały z książkami. Na 

świecie jest wiele 

wspaniałych bibliotek, które 

z pewnością mogą 

zaskoczyć aranżacją 

pomieszczenia lub niezwykłą 

budową architektoniczną. 

Zobaczmy najpiękniejsze 

biblioteki świata!



Biblioteka Narodowa w Brazylii

 Została otwarta już w 1810 r.

 Pierwotnie jej zbiory znajdowały się w

Lizbonie, jednak zostały przeniesione

do Brazylii w wyniku pożaru.

 Znajduje się w niej dziewięć milionów

książek!



Biblioteka Publiczna w Kansas City w USA

 Fasada budynku to imitacja

grzbietów książek, co powoduje
ogromne, wizualne wrażenie.

 Biblioteka posiada równie

imponujące zbiory.

 Biblioteka organizuje też wiele

akcji społecznych.



Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana 

Wantuły w Ustroniu

 Biblioteka powstała niedługo po

zakończeniu II wojny światowej.

 Na samym początku, biblioteka

posiadała tylko 350 pozycji

książkowych.

 Interesujący mural na budynku

biblioteki powstał w 2011 roku.



Biblioteka w Birmingham w Wielkiej 

Brytanii

 To największa biblioteka publiczna w

Europie.

 Powstała w 2013 r., a jej stworzenie

kosztowało wiele pieniędzy.

 Biblioteka posiada wiele okrągłych

sal, które są połączone ze sobą, a

także taras.



Biblioteka Trinity College w Irlandii

 Jest to największa biblioteka w

Irlandii.

 To akademicka biblioteka.

 Przechowuje największy zabytek

chrześcijaństwa w Irlandii – Księgę z

Kells z 800 r.



Biblioteka Handellingenkamer w Hadze-

Holandia

 Biblioteka posiada niezwykle ciekawy

wystrój, nawiązujący do chińskiej

estetyki.

 Posiada schody w kształcie spirali, za

pomocą których można dostać się

do książek z wyższych regałów.

 Biblioteka ma też przeszklony dach,

który zapewnia dostęp do światła

naturalnego.



Bibliotheca Alexandrina w Egipcie

 Została wzniesiona w celu

upamiętnienia starożytnej Biblioteki

Aleksandryjskiej.

 Jest to cały kompleks, w którym

znajdują się: hale wystawowe,

biblioteka dla dzieci i młodzieży,

galerie sztuki, muzea itd.

 Starożytna Biblioteka Aleksandryjska

była największą biblioteka

starożytnego świata. Spłonęła w I w.
p.n.e.



Biblioteki w sieci

Dziś dostęp do książek, mamy także przez Internet. To strony, na których możemy znaleźć 

lektury i inne książki w wersji on-line:

 https://lektury.gov.pl

 https://wolnelektury.pl

 https://www.legimi.pl/lektury/

 https://www.legalnakultura.pl/pl/czytelnia-kulturalna/wspolne-sprawy/news/1719,e-

biblioteka-bezplatnych-lektur-szkolnych

https://lektury.gov.pl/
https://wolnelektury.pl/
https://www.legimi.pl/lektury/
https://www.legalnakultura.pl/pl/czytelnia-kulturalna/wspolne-sprawy/news/1719,e-biblioteka-bezplatnych-lektur-szkolnych


Dziękuję

Prezentację wykonała

Aleksandra Cegła



Bibliografia i ilustracje:

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Bibliotheca_Alexandrina

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka_Aleksandryjska

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Międzynarodowe_Stowarzyszenie_Bibliotekarstwa_Szkolnego

 https://polszczyzna.pl/najpiekniejsze-biblioteki-
swiata/?fbclid=IwAR3cuFNQTUIfnn0BpVQ517G8OvsqnrsAIBNgy0LaNv7R0bX-COHLRAs0dWM

 https://lubimyczytac.pl/cytaty/t/biblioteka

 https://lektury.gov.pl

 https://wolnelektury.pl

 https://www.legimi.pl/lektury/

 https://www.legalnakultura.pl/pl/czytelnia-kulturalna/wspolne-sprawy/news/1719,e-biblioteka-bezplatnych-
lektur-szkolnych

 Pixabay

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bibliotheca_Alexandrina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka_Aleksandryjska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Międzynarodowe_Stowarzyszenie_Bibliotekarstwa_Szkolnego
https://polszczyzna.pl/najpiekniejsze-biblioteki-swiata/?fbclid=IwAR3cuFNQTUIfnn0BpVQ517G8OvsqnrsAIBNgy0LaNv7R0bX-COHLRAs0dWM
https://lubimyczytac.pl/cytaty/t/biblioteka
https://www.legalnakultura.pl/pl/czytelnia-kulturalna/wspolne-sprawy/news/1719,e-biblioteka-bezplatnych-lektur-szkolnych

