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WSTĘP
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Rok 2020 był rokiem innym niż pozostałe – także dla instytucji kultury takich jak Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola 
m.st. Warszawy. Pierwsze dwa miesiące roku pozwoliły prowadzić działalność Biblioteki w normalnym trybie 
– wypożyczaliśmy książki, organizowaliśmy spotkania autorskie, warsztaty i atrakcje dla dzieci podczas ferii, mieliśmy wiele 
planów związanych z działalnością animacyjną na kolejne miesiące. 

Koronawirus postawił nas, podobnie jak wiele innych instytucji, firm czy podmiotów w obliczu radykalnej zmiany 
funkcjonowania – od zupełnego zamknięcia placówek, przez konieczność znalezienia możliwości bezpiecznego 
funkcjonowania po zakończeniu lockdownu, po przemodelowanie pracy i przeniesienie większości aktywności animacyjnych 
do internetu. 

W raporcie przedstawiamy wszystkie obszary naszych aktywności zarówno przed wybuchem pandemii, jak i w jej trakcie. 
Jesteśmy dumni, że udało nam się szybko dostosować do sytuacji i znaleźć nowe drogi dotarcia do naszych Czytelników. 



BIBLIOTEKA W LICZBACH

Upowszechnianie czytelnictwa i promocja należą 
do podstawowych zadań bibliotek. 
Biblioteka na Woli stawia na jakość i różnorodność 
inicjatyw obejmujących pracę z książką 
i Czytelnikiem. 

Łączna 
liczba 
aktywnych
Czytelników
33 995 osób

Nowo
zapisani
Czytelnicy
3 198 osób

Łączna
liczba 
odwiedzin 
217 555 osób

Co 4. 
mieszkaniec
Woli jest
Czytelnikiem
naszej
Biblioteki

NOWYCH 
AUDIOBOOKÓW

NOWYCH 
E-BOOKÓW

1 424 1 331

NOWYCH 
KSIĄŻEK

14 455 

ZAKUPIONO

ŁĄCZNIE WYPOŻYCZONO  MATERIAŁÓW458 626
BIBLIOTECZNYCH

15 293 CZASOPISM

413 670 KSIĄŻEK

16 919 AUDIOBOOKÓW

4 389 FILMÓW

3 057 E-BOOKÓW

730 GIER PLANSZOWYCH

179 PŁYT Z MUZYKĄ

(DOSTĘPNE TYLKO W 1 PLACÓWCE)

(DOSTĘPNA TYLKO W 1 PLACÓWCE)

OSZCZĘDNOŚĆ = WYPOŻYCZANIE ZAMIAST KUPOWANIA

411 231 x 40,00 zł / 33 995 = 484,00 zł

KSIĄŻKI 
WYPOŻYCZONE

CENA 
KSIĄŻKI 

LICZBA 
WYPOŻYCZAJĄCYCH

ZAOSZCZĘDZONA 
KWOTA W ROKU

BUDŻET OBYWATELSKI = ZREALIZOWANO PROJEKTY 
ZA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 155 600 ZŁ

NA WOLI CZYTAMY DO WOLI
Projekt obejmował: zakup książek i audiobooków, sprzętu 
(rzutnik, lupa), rollupów, organizację przedstawień 
teatralnych oraz spotkań autorskich w formie stacjonarnej 
i online.

ZAJĘCIA KULTURALNO-EDUKACYJNE DLA DZIECI 
Z ODOLAN I OKOLICY
W ramach projektu odbyło się 150 zajęć dla dzieci w formie 
stacjonarnej i online.

PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE DLA DZIECI 
W BIBLIOTECE „ODOLANKA”
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BIBLIOTEKA W LICZBACH

BIBLIOTEKA W INTERNECIE
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ŁĄCZNA LICZBA 
UŻYTKOWNIKÓW

LICZBA NOWYCH 
UŻYTKOWNIKÓW

59,1% 
Z KOMPUTERÓW

39,8% 
Z TELEFONÓW

FACEBOOK

ŁĄCZNA LICZBA OBSERWUJĄCYCH
2989

W TYM 77% TO KOBIETY

LICZBA 
ODBIORCÓW
97 000

LICZBA REAKCJI 
NA WYDARZENIA

2 400

INSTAGRAM

ŁĄCZNA LICZBA 
OBSERWUJĄCYCH 161 

YOUTUBE

OGÓLNA LICZBA 
WYŚWIETLEŃ 14 972

Biblioteka na Woli oferuje swoim Czytelnikom 
bezpłatny dostęp do pla�orm online:

 Archiwum Gazety Wyborczej to artykuły, które 
ukazały się w Gazecie Wyborczej od 1989 roku, 
łącznie ponad 4 miliony artykułów, bieżące 
zasilanie nowymi artykułami.
IBUK Libra oferuje zarówno beletrystykę, ̨
jak i książki akademickie, do ponad 70 tysięcy  to dostęp 
publikacji naukowych z wielu dziedzin.
Serwis informacji prawnej LEX – jeden z największych 
i najbardziej znanych polskich systemów informacji
prawnej.
ACADEMICA umożliwia korzystanie ze zbiorów 
cyfrowych Biblioteki Narodowej. To dostęp 
do ponad 3 milionów publikacji ze wszystkich 
dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych 
ochroną prawa autorskiego.
Wolne Lektury to biblioteka internetowa, w której 
zbiorach znajduje się blisko 6 tysięcy utworów, 
w tym wiele lektur szkolnych.   
Cyfrowa Biblioteka Urzędu m.st. Warszawy jest 
programem bibliotecznym, w którym można 
wyszukać, przeczytać, pobrać i wydrukować 
wydawnictwa finansowane i współfinansowane 
przez Urząd m.st. Warszawy, a także publikacje 
o stolicy, których autorzy zgodzili się 
na umieszczenie w bibliotece.
Legimi - dostęp do ponad 60.000 tytułów literatury 
gównie beletrystycznej, polskich i zagranicznych 
autorów.

 

W roku 2020 odbyły się 22 spotkania i prelekcje 
podróżnicze w których udział wzięły 1 132 osoby

ZAKUPY - BEZPIECZEŃSTWO

Biblioteka zakupiła środki dla pracowników:

płyny do dezynfekcji
rąk

płyny 
do dezynfekcji 
powierzchni

rękawiczki 
jednorazowe

maseczki

przyłbice

pojemniki do kwarantanny 
książek

osłony z plexi na biurka
do obsługi Czytelników we wszystkich filiach

72 316

68,15% UŻYTKOWNIKÓW TO KOBIETY

67 800

WEJŚCIA NA STRONĘ Z NOŚNIKÓW:

1,1% 
Z TABLETÓW
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BUDŻET OBYWATELSKI

„Na Woli czytamy do woli - wpieramy rozwój 
wolskich bibliotek”.
W ramach tego projektu odbyły się spotkania autorskie
oraz podróżnicze w formie stacjonarnej i online,
a także przedstawienia teatralne.
Zakupiono również rzutnik, rollupy, lupę dla osób 
niedowidzących oraz materiały biblioteczne w postaci 
książek i audiobooków.

W ramach projektu „Zajęcia kulturalno-edukacyjne 
dla dzieci z Odolan i okolic” zorganizowano 150 
wydarzeń w formie stacjonarnej oraz online.

Zajęcia kulturalno–edukacyjne z Fundacją RoRo 
podzielone były na trzy grupy wiekowe.
Część zajęć odbywała się stacjonarnie a pozostałe online.

Przykładowe tematy zajęć:
Grupa wiekowa 6-8 lat - eksperymenty:
1.  Napięcie powierzchniowe
2.  W świecie instrumentów muzycznych
3.  Dlaczego samoloty latają?
4.  Tajemnice wody
5.  Jak działają płuca?

Grupa wiekowa 3-5 lat i opiekunowie -  zajęcia plastyczne:
1.  Domowe przetwory – „Puszkogranie”
2.  Pszczeli świat
3.  Hurra natura! Szyszkostrachy
4.  Hurra natura! Domowy las
5.  Dyniowa jesień

Grupa wiekowa 1-2 lata i opiekunowie - zajęcia 
ogólnorozwojowe:
1.  Tasiemkowe zabawy
2.  Zabawowe pogotowie

Dzieci i ich opiekunowie mogli zobaczyć m.in:
- „Opowieści starego kredensu” w wykonaniu Teatru 
  pod Orzełkiem.
- „Z malowanej skrzyni” w wykonaniu Teatru Złoty Dukat.
- „Brzydkie Kaczątko” w wykonaniu Agencji Artystycznej 
  Prima.

Kolejnym zrealizowanym projektem w ramach budżetu 
były przedstawienia teatralne dla dzieci w Bibliotece 
„Odolanka”.
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BEZPIECZEŃSTWO

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola w związku 
z pandemią Covid-19 opracowała i wdrożyła specjalne 
środki bezpieczeństwa, aby zarówno pracownicy, jak 
i Czytelnicy mogli czuć się bezpiecznie podczas 
korzystania z oferty Bibliotek na Woli. 
Podczas lockdownu i zamknięcia filii (od marca 
do połowy maja 2020 roku) specjalnie powołany zespół 
opracował strategię powrotu do stacjonarnego 
działania, a reagując na bieżące potrzeby wprowadzono 
cały szereg udogodnień dla Czytelników i pracowników. 

Działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 
w Bibliotece: 

- zakup środków ochrony dla pracowników:

* płyny i żele do dezynfekcji rąk,
* płyny do dezynfekcji powierzchni,
* rękawiczki jednorazowe, 
* rękawiczki wielorazowe, 
* maseczki, 
* przyłbice,
* półprzyłbice, 
* pojemniki do kwarantanny książek, 
* osłony z plexi na wszystkie biurka, przy których 
  dokonuje się zwrotów i wypożyczeń materiałów 
  bibliotecznych,
* lampy sterylizujące dla każdej placówki, 
* stacje dezynfekujące dla każdej placówki. 

- przeniesienie zebrań kierowników i dyrekcji Biblioteki 
do formy wideokonferencji – cykliczne spotkania 
na których wspieramy się, omawiamy problemy, 
potrzeby, pomysły na działanie filii

- opracowanie materiałów – infografiki, artykuły, posty 
w mediach społecznościowych, komunikaty 
wewnętrzne i zewnętrzne dotyczące środków 
bezpieczeństwa i zasad korzystania z Biblioteki

- wydłużenie terminów zwrotów materiałów 
bibliotecznych, aby czytelnicy mogli zwracać je 
w dogodnym dla siebie terminie

- wprowadzenie wypożyczeń do domu zbiorów 
III Czytelni Naukowej. 
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OFERTA DLA DZIECI 

TEATRZYKITEATRZYKI

W ramach Budżetu Obywatelskiego zostały zrealizowane 
następujące teatrzyki dla dzieci:

Pozostałe teatrzyki, które odbyły się poza Budżetem 
Obywatelskim:

„Opowieści starego kredensu” - Teatr pod Orzełkiem 
w „Odolance”

„Chatka chałupeńka: opowieść o przyjaźni”
- Teatr Złoty Dukat - Biblioteka nr 36
„Kosmiczna przygoda”- Teatr Dur-Moll - Biblioteka nr 36
„Z malowanej skrzyni” - Teatr Złoty Dukat - „Odolanka”
„Brzydkie kaczątko” - Agencja Primia - „Odolanka”
„Rycerz bez konia” - Teatr Barnaby - „Odolanka”

BAJKOWE 
MISZ - MASZ

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 5-10 lat 
o charakterze literacko – plastycznym na których uczestnicy 
w bajkach i wierszach szukają inspiracji do tworzenia 
własnych dzieł plastycznych. Od stycznia do marca zajęcia 
odbywały się stacjonarnie w Bibliotece „Odolanka”. 
Od marca prowadzone są online.

BAJECZKI 
Z ODOLANECZKI

Zajęcia przeznaczone dla dla dzieci w wieku 2-4 lat wraz 
z opiekunami. Podczas spotkań czytamy książki, 
rozmawiamy, prowadzimy animacje z użyciem chusty 
Klanzy, klocków i innych rekwizytów. Od stycznia do marca 
zajęcia odbywały się stacjonarnie w Bibliotece „Odolanka”, 
później przeniesiono je na fanpage FB. 

Teatrzyki w Bibliotece
na Redutowej

MAŁY 
PODRÓŻNIK

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 5-10 lat 
i mają charakter edukacyjno-plastyczny. 
Przybliżają kulturę, tradycję i literaturę poszczególnych 
państw świata.
Od stycznia do marca zajęcia odbywały się stacjonarnie w 
Bibliotece „Odolanka”. Od marca prowadzone są online. 
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PLASTYKA 
NIE TYLKO DLA SMYKA 

OFERTA DLA DZIECI 

Program zajęć przeznaczonych dla dzieci w wieku 5-12 lat
obejmuje wykorzystanie wszelkich dostępnych technik 
plastycznych, malarstwa, rysunku, oraz papier-mache. 
Celem zajęć jest rozbudzanie zainteresowania sztuką, 
plastyką, odkrywanie w sobie naturalnych predyspozycji 
i uzdolnień. Od stycznia do marca zajęcia odbywały się 
stacjonarnie w Bibliotece nr 13. 
Od marca prowadzone są online. 
 

BIBLIOTECZNA STREFA GIER: 
PIĄTKOWE GRY “BEZ PRĄDU” 

W programie zajęć gry fabularne, planszowe, karciane 
czy roleplaying. Gry planszowe dostarczają dzieciom wiele 
radości i rozrywki, pobudzają wyobraźnię, uczą logicznego 
myślenia, planowania strategicznego, rozszerzają wiedzę 
z różnych dziedzin. 
Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 lat.
Od stycznia do marca zajęcia odbywały się stacjonarnie
w Bibliotece nr 13. Od marca prowadzone są online. 

PUZZLOMANIA 
W BIBLIOTECZNEJ STREFIE GIER 

Gwarantujemy przestrzeń dla nowego rodzaju zajęć 
edukacyjnych, polegających na składaniu obrazka z małych 
fragmentów o charakterystycznych kształtach. 
W ramach zajęć planszowych otwieramy się na nowych 
odbiorców, którzy uwielbiają układać puzzle. 
Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 lat.
Od stycznia do marca zajęcia odbywały się stacjonarnie
w Bibliotece nr 13. Od marca prowadzone są online. 

BAJKOWE PODRÓŻE 
MAŁE I DUŻE 

Podczas zajęć dzieci zapoznają się z kanonem literatury 
pięknej, a także z wierszykami-łamaczami językowymi, 
które dzieci z wielką radością samodzielnie czytają. 
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 5-12 lat i mają
charakter literacko–plastyczny.
Warsztaty rozwijają zainteresowania czytelnicze 
i wzbogacają plastyczne umiejętności uczestników. 
Od stycznia do marca zajęcia odbywały się stacjonarnie
w Bibliotece nr 13. Od marca prowadzone są online. 

.

NIE PAMIĘTAM TYTUŁU KSIĄŻKI, 
ALE OKŁADKA BYŁA….  

Zabawa polegająca na zgadywaniu tytułów książek 
dla najmłodszych. Zajęcia dla dzieci, od marca prowadzone 
są online przez Bibliotekę nr 13. 

ZAMIEŃ DWÓJKI
NA CZWÓRKI

Pomoc w lekcjach z języka polskiego dla dzieci szkół
podstawowych zorganizowana przez Bibliotekę dla Dzieci
i Młodzieży nr 32. Zajęcia odbywały się od stycznia do marca 
we wtorki i czwartki a pomocy udzielała wykwalifikowana 
polonistka. 
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OFERTA DLA DZIECI 

U-WAŻNY 
OBSERWATOR

Na zajęciach staraliśmy się zainteresować uczestników
ciekawostkami przyrodniczymi z najbliższego otoczenia 
za pomocą prostych ćwiczeń i zabawy.
Od stycznia do marca zajęcia odbywały się stacjonarnie 
w Bibliotece nr 32 przy ul. Twardej i przeznaczone były dla
dzieci w wieku 6-12 lat. KSIĄŻECZKOWO / 

BIBLIOTECZNE POCZYTAJKI

KREATYWNE INSPIRACJE 
SZTUKĄ  

Od stycznia do marca zajęcia odbywały się stacjonarnie 
w Bibliotece nr 36 pod nazwą „książeczkowo”. Od marca 
przeniesione zostały do internetu i odbywają się pod nazwą 
„Biblioteczne poczytajki”.

Zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku 
8-12 lat mają na celu rozwijanie kreatywności i twórczości, 
pobudzanie wyobraźni oraz zapoznanie uczestników 
z różnymi formami plastycznymi.
Od stycznia do marca zajęcia odbywały się stacjonarnie 
w Bibliotece nr 36 a od marca działają online.

GRY PLANSZOWE

Spotkania dla fanów gier planszowych przeznaczone 
dla osób w każdym wieku. Od stycznia do marca zajęcia 
odbywały się stacjonarnie w Bibliotece nr 36.

KĄCIK 
SMAKOSZA

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 4-10 lat podczas
których dzieci uczą się przygotowania prostych potraw, 
poznają składniki potrzebne do ich przygotowania, 
poznają zasady dobrego zachowania przy stole. 
Od stycznia do marca zajęcia odbywały się stacjonarnie
w Bibliotece nr 32. Od marca prowadzone są online. 

.

ŚWIAT W KOLORACH 
KSIĄŻKI 

Od stycznia do marca zajęcia o charakterze literacko
-plastycznym prowadzone były stacjonarnie 
w Bibliotece nr 21 - „Komiksowo” i przeznaczone były dla
dzieci w wieku 5-8 lat. 

 

SZACHOWE 
ROZGRYWKI

Zajęcia dedykowane są dla dzieci w wieku 6-12 lat i jak
wskazuje ich nazwa, celem spotkań jest kreatywne 
zaznajomienie uczestników z „królewską grą” – jej historią 
oraz podstawowymi zasadami. 
Od stycznia do marca zajęcia odbywały się stacjonarnie 
w Bibliotece nr 21 - „Komiksowo” a od marca przeniesione 
zostały do internetu.

CZY CHCESZ SIĘ 
ZAKOLEGOWAĆ?  

Kreatywna przestrzeń dla wszystkich, która pozwalała
na wspólne tworzenie budowli z uwielbianych przez 
wszystkich klocków LEGO.
Od stycznia do marca zajęcia odbywały się stacjonarnie 
w Bibliotece nr 21 - „Komiksowo” i przeznaczone były 
dla osób w wieku od 5 do 105 lat.
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KIERUNEK: 
KREATYWNOŚĆ 

Od stycznia do marca zajęcia o charakterze literacko
-plastycznym prowadzone były stacjonarnie 
w Bibliotece nr 21 - „Komiksowo” i przeznaczone były dla
dzieci w wieku 6-12 lat. 
Zajęcia podczas których prowadzący je bibliotekarze 
zachęcali uczestników do twórczych działań, rozwijania 
wyobraźni oraz poczucia estetyki.

 

ENGLISH 
WITH LEO

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku od 2,5 do 4 lat 
wraz z opiekunami podczas których uczymy podstaw języka 
angielskiego przez zabawę w towarzystwie lwa Leo! 
Poznajemy liczby, uczymy się nazywać m.in. części ciała, 
członków rodziny, zwierzęta, jedzenie i ubrania.
Od stycznia do marca zajęcia odbywały się stacjonarnie
w Bibliotece „Poliglotka”. Od maja prowadzone są online. .

- Czytanie z Lucjanem - filmy publikowane na kanale 
  YouTube, w których bibliotekarka Biblioteki na Redutowej 
  Magdalena Mickiewicz czyta dla dzieci i rodziców wiersze, 
  przypowiastki i opowiadania 

- Na różne tematy wierszyki i cytaty - cykl postów 
  na facebookowym profilu Biblioteki na Chłodnej z krótkimi 
  cytatami, przysłowiami i ludowymi wierszykami

POZOSTAŁE AKTYWNOŚCI
W FORMIE ONLINEPIĄTKI 

Z WYOBRAŹNIĄ 

Od stycznia do marca zajęcia o charakterze plastycznym
prowadzone były stacjonarnie w Bibliotece nr 21 
- „Komiksowo” i przeznaczone były dla dzieci i młodzieży 
w wieku 9-14 lat.

 - Poczytajki dla Stasia i Hanki – filmy publikowane 
  na facebookowym profilu Biblioteki na Twardej, w których 
  bibliotekarka Ewa Popińska czyta dzieciom bajki  

- Bibliotekarka Jadzia czyta poezję dla dorosłych i dla dzieci 
  na facebookowej stronie Biblioteki na Żytniej

- Piątkowe czytanie na dywanie – cotygodniowe 
  spotkania na facebookowym profilu Wypożyczalni nr 11 
  - „Na Kole”, podczas których bibliotekarka Edyta Ulżyk 
  czyta dzieciom fragmenty książek

- 5 minut jogi i można już czytać - zajęcia jogi online 
  dla dzieci i młodzieży łączące literaturę i aktywność 
  fizyczną prowadzone przez bibliotekarkę Monikę Bąder 
  z Biblioteki nr 25 na Żytniej

- Ciekawscy w Bibliotece – warsztaty edukacyjno-literackie 
  prowadzone przez Bibliotekę na Twardej oparte 
  na tekstach dotyczących różnych zjawisk oraz instruktaż 
  do wykonania prac na ich bazie

- Eksperymenty i doświadczenia – instruktaże online 
  do wykonania zadań w domu proponowane 
  przez Bibliotekę na Chłodnej.

OFERTA DLA DZIECI 
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OFERTA DLA DZIECI 

- Zgadnij z jakiej to bajki – cykliczna zabawa Biblioteki 
  na Chłodnej dla dzieci i dorosłych. 
  Czytelnicy proszeni są o odgadnięcie tytułu utworu 
  na podstawie zdjęć  przedmiotów związanych z danym 
  utworem literackim

- Zgadnij i narysuj - cykliczna zabawa online polegająca 
  na zagadkach nawiązujących do utworów literackich. 
  Biblioteka na Chłodnej z rysunków pochodzących 
  z tej zabawy stworzy książeczkę. 

- Rodzinna plastyka – zajęcia artystyczne prowadzone 
  przez Fundację RoRo na profilu facebookowym 
  Wypożyczalni nr 83 - „Odolanka” ze środków z Budżetu 
  Obywatelskiego

- Instrukcje do wykonania prac plastycznych na bazie 
  filmów instruktażowych ze zdjęć zmontowanych 
  przez Bibliotekę nr 13 (Biblioteczna Strefa Gier)

- Deutsch mit Spaß - spotkania konwersacyjne realizowane 
  we współpracy z wolontariuszem przez Wypożyczalnię 
  nr 115 - „Poliglotka”
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OFERTA DLA MŁODZIEŻY

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
W ODOLANCE 

Zajęcia miały na celu zrzeszenie nastolatków pasjonujących 
się pisaniem, tworzących do przysłowiowej szuflady. 
Od stycznia do marca zajęcia odbywały się stacjonarnie 
w Bibliotece „Odolanka” i przeznaczone były 
dla młodzieży w wieku 14-18 lat. 

PIĄTKOWA STREFA 
MŁODZIEŻOWA

Czas, Przestrzeń i Kawa Wyłącznie Dla Was. Od stycznia 
do marca zajęcia prowadzone były stacjonarnie 
w Bibliotece nr 21 - „Komiksowo” a od marca odbywają się 
w formie online i przeznaczone są dla młodzieży w wieku 
14-18 lat.
 

MŁODZIEŻOWE 
KOMPOZYCJE KOLAŻOWE 

Zajęcia plastyczne dla młodzieży w wieku 13-18 lat, podczas 
których uczestnicy poznają technikę kolażu i tworzą własne 
prace na zadany temat. Od stycznia do marca zajęcia 
prowadzone były stacjonarnie w Bibliotece nr 21
- „Komiksowo” a od marca odbywają się w formie online. 

 ZAPLĄTANE 
PONIEDZIAŁKI  

Zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 10-14 lat, podczas 
których uczestnicy poznają różne techniki związane 
z tworzeniem z włóczki, takie jak szydełkowanie czy robienie 
na drutach. Zajęcia do marca odbywały się stacjonarnie
w Bibliotece „Komiksowo”.

 MŁODZIEŻOWY 
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI 

Spotkania, podczas których młodzież w wieku 14-18 lat 
wraz z prowadzącymi dyskutuje o literaturze. Uczestnicy 
sami wybierają lektury, wokół których toczą się rozmowy.
Od marca Biblioteka „Komiksowo” prowadziła zajęcia online.

 

WARSZTATY 
AKTORSKIE  

W lutym w bibliotece odbyły się zajęcia przeznaczone 
dla osób w wieku 16-25 lat. 
Poprowadzili je przedstawiciele grupy Actualize Dreams 
Art Kinga Suchan – aktorka, lektorka, absolwentka 
Akademii Teatralnej w Warszawie związana od 2014 
roku z Teatrem Dramatycznym oraz Piotr Jęczara 
– absolwent wydziału aktorskiego Szkoły Filmowej 
im. Leona Shillera w Łodzi, aktor grający w serialach 
(m.in. „Barwy Szczęścia”, „Na Wspólnej”, 
“O mnie się nie martw”) i instruktor zajęć teatralnych.

Podczas dwugodzinnych warsztatów pracowaliśmy 
z tekstem – uczyliśmy się interpretacji, ekspresji słowa, 
ćwiczyliśmy emisję głosu i sposoby rozgrzewania się 
przed występami publicznymi. Uczestnicy zagrali też 
krótkie e�udy aktorskie, na których zaprezentowane 
zostały zdobyte umiejętności.
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SPOTKANIA 
KLUBU PODRÓŻNIKA   

Do marca 2020 roku odbyły się w Bibliotece na Bielskiego
stacjonarne spotkania podróżnicze, podczas których
gościliśmy Annę i Marcina Szymczaków, którzy opowiedzieli
o Gruzji oraz  Macieja Wesołowskiego wraz z jego 
„Reportażami z Kolumbii”. Późniejsze spotkania odbywały 
się w formie online i były transmitowane na żywo 
za pośrednictwem Facebooka. 
Spotkania były finansowane ze środków z Budżetu 
Obywatelskiego.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI 
W BIBLIOTECE NA ŻYTNIEJ 

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI 
W BIBLIOTECE NA BIELSKIEGO  

Spotkania, które odbywały się do marca 2020 roku 
stacjonarnie z powodu lockdownu przeniosły się 
do internetu i odbywały się w formie online.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI 
W WYPOŻYCZALNI FANTASMAGORIA  

Od początku 2020 roku do lockdownu spotkania 
Dyskusyjnego Klubu Książki odbywały się stacjonarnie, 
a następnie zostały przeniesione do internetu i odbywały 
się w wersji online. 

OFERTA DLA DOROSŁYCH
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Przed pandemią i zamknięciem Bibliotek w filii przy 
ul. Żytniej odbyły się dwa spotkania Dyskusyjnego Klubu 
Książki: w styczniu spotkanie o wielkich władcach, 
na podstawie książki Marcina Króla "Wielcy władcy: 
Richelieu, Bismarck, de Gaulle, Churchill", w lutym spotkanie 
dotyczyło Polaków mieszkających za granicą na podstawie 
reportażu "Agole" Ewy Winnickiej.



DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI 
W ODOLANCE   

W styczniu i lutym odbyły się dwa stacjonarne spotkania 
Dyskusyjnego Klubu Książki w Bibliotece Odolanka.

- #domowaczytelnia - cykl poleceń książek dla dorosłych 
czytelników publikowany na facebookowym profilu 
Biblioteki na Wolskiej. Bibliotekarze co tydzień polecali 
książki reprezentujące różne obszary zainteresowań i różne 
gatunki literatury dostępnej w Bibliotece. 

- Zaczytane wtorki - promowanie nowości wydawniczych 
oraz recenzje książek na profilu facebookowym 
Wypożyczalni „Fantasmagoria”. 

- Klub Czytelniczy „Azyl Cmoktana” - prowadzony przez 
Wypożyczalnię nr 14 „Fantasmagoria” online – rozmowy, 
dyskusje, scenki improwizowane, zabawy słowem 
oraz ćwiczenia twórcze.

- Deutsch mit Spaß - spotkania konwersacyjne realizowane 
Wypożyczalni nr 115 - „Poliglotka” we współpracy 
z wolontariuszem.

- Wirtualne podróże małe i duże - akcja, w ramach której 
opisywane są ciekawe miejsca na świecie dzięki autorskim 
opowieściom i zdjęciom bibliotekarzy z Klubu Podróżnika.

Quiz wiedzy literackiej - cykliczne posty ukazujące się dwa 
razy w tygodniu na profilu „Poliglotki”, których celem 
jest zabawa literaturą i kulturą.

POZOSTAŁE AKTYWNOŚCI
W FORMIE ONLINE

- Ciekawostki językowe - prezentowanie przez „Poliglotkę”
ciekawostek językowych, które mają zachęcić do uczenia się 
języków, poznawania tego, co jeszcze nieznane w kulturze 
różnych krajów na świecie.

- Krzyżówki - stworzone przez bibliotekarzy Wypożyczalni nr 14 
- „Fantasmagoria” przy pomocy specjalnego programu 
Crossword Puzzle Maker.

- Historia Fantasmagorii na fotografii - zabawa 
dla Czytelników na facebookowym profilu Wypożyczalni 
nr 14.

- Pokaż mi swój stosik – akcja Biblioteki na Bielskiego, 
w ramach której zarówno bibliotekarze, jak i Czytelnicy 
pokazują swoje książki i sposoby spędzenia czasu w domu. 

- Na facebookowym profilu Wolskich Regionaliów pojawił się 
cykl "Wirtualne spacery po Woli", który popularyzuje 
zasoby Cyfrowego Archiwum Wolskich Regionaliów 
oraz przybliża historię prezentowanych miejsc i obiektów. 

- #FilmowaPolecajka – cykl postów na Facebooku Biblioteki 
„Odolanka”, w którym polecane są dostępne w ofercie 
Biblioteki filmy.

OFERTA DLA DOROSŁYCH
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OFERTA DLA SENIORÓW

Miejsce Przyjazne 
Seniorom

We wrześniu 2020 roku jedna z filii Biblioteki Publicznej 
w Dzielnicy Wola - Wypożyczalnia dla Dorosłych 
i Młodzieży nr 11 - "Na Kole" została uhonorowana 
zaszczytnym tytułem jakim jest „Miejsce Przyjazne 
Seniorom”.

SPOTKANIE POETYCKIE 
Z ELŻBIETĄ DOMAŃSKĄ

Spotkania poetyckie to wydarzenia, w których chętnie 
uczestniczą seniorzy – zarówno jako publiczność, 
jak i twórcy wierszy. W lutym 2020 roku odbyło się 
w Bibliotece „Na Kole” spotkanie z panią Elżbietą Domańską, 
które przyciągnęło wielu seniorów lubiących poezję. 

BADANIE STĘŻENIA CUKRU 
WE KRWI I MIERZENIE CIŚNIENIA

W marcu 2020 Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży 
nr 11 – „Na Kole” zorganizowała dla seniorów badania, 
które wykonywali studenci Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego pod kierunkiem dr Anny Zery. 

KLUB CZYTELNICZY 
CHWILA DLA CIEBIE 
W BIBLIOTECE NA REDUTOWEJ

Przed wybuchem pandemii odbyły się dwa spotkania 
klubu czytelniczego w Wypożyczalni dla Dorosłych 
i Młodzieży nr 80, potem spotkania zostały zawieszone. 
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OFERTA DLA SENIORÓW

GODZINKA W DOBRYM 
TOWARZYSTWIE

To cykl spotkań literackich dla seniorów organizowany 
przez Wypożyczalnię dla Dorosłych i Młodzieży nr 14 
- "Fantasmagoria". W 2020 roku odbyło się jedno spotkanie, 
w następnych miesiącach spotkania zostały zawieszone 
ze względu na pandemię koronawirusa. 

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH 
I ZDROWIA

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
stale współpracuje z Wydziałem Spraw Społecznych 
i Zdrowia dla Dzielnicy Wola, angażuje się w politykę 
informowania mieszkańców o akcjach pomocy seniorom 
i chętnie w nich uczestniczy. 
Pracownicy Biblioteki osobiście zaangażowali się w akcję 
robienia zakupów seniorom z Dzielnicy Wola w czasie 
pandemii. 

KSIĄŻKA 
NA TELEFON

Seniorzy szczególnie w obliczu zagrożeń związanych 
z pandemią chętnie skorzystali z usługi „Książka na telefon” 
w ramach której mogli zamówić książki dostarczane im 
bezpośrednio do domu przez obsługę Biblioteki 
z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

- Promowaliśmy kampanię #pomocsąsiedzka
  zorganizowaną przez miasto, która zachęca do wspierania 
  słabszych oraz starszych osób. 

- 4 filie (Wypożyczalnia nr 80, Wypożyczalnia nr 11
  - „Na Kole”, Wypożyczalnia nr 14 - „Fantasmagoria” 
  i Wypożyczalnia nr 106) przez cały czas izolacji regularnie 
  kontaktowały się z seniorami, którzy przed wybuchem 
  pandemii uczestniczyli w wydarzeniach Biblioteki. 
  Bibliotekarze prowadzili rozmowy wspierające np.: 
  o sprawach bieżących, o formach spędzania czasu, 
  o trudach życia w kwarantannie. 
  Informowali też o formach pomocy udzielanej 
  przez miasto i dzielnicę.

POZOSTAŁE 
DZIAŁANIA

- Wypożyczalnia nr 80 na Redutowej zachęcała seniorów 
  do korzystania z nowych technologii rekomendując 
  kierowane do nich aktywności, które odbywają się 
  w internecie, jak np: Nauka tańca czy Nauka języka 
  angielskiego. W przełamaniu barier technologicznych 
  pomagał działający online Punkt Cyfrowego Wsparcia 
  Seniora (konsultuje online Jolanta Dec).

- Pracownik Wypożyczalni nr 80 na Redutowej, 
  Pani Renata Łuczak, wykorzystując prywatne zasoby 
  pracowników, uszyła maseczki dla seniorów (80 sztuk). 
  Maseczki był rozdawane potrzebującym 
  oraz zaprzyjaźnionym seniorom. 

Dostarczono  książki 107 potrzebującym osobom.1343
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Współpraca Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr 13 
ze Szkołą Podstawową Specjalną nr 147 i Przedszkolem 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 "Bajkowy Świat".

Strona Biblioteki została opracowana w taki 
sposób, aby zapewnić łatwy sposób przejścia 
na opcję wysokiego kontrastu lub zmienić rozmiar 
czcionki na większy.   
                      .

W ramach stacjonarnych zajęć odbyły się cztery wydarzenia 
w których wzięło udział 45 dzieci.
Od kwietnia kontynuowano współpracę online z grupami 
dzieci z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi 
nr 37 "Bajkowy Świat" z cyklem zajęć „Bajkowe podróże 
małe i duże”.

Gmach Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola 
m.st. Warszawy jest przystosowany do potrzeb 
czytelników z niepełnosprawnościami w następujący 
sposób:

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
dostarczała książki do domu osobom starszym 
i niepełnosprawnym z zachowaniem wszelkich zasad
bezpieczeństwa.

Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 83
- „Odolanka” prowadziła online cykliczne zajęcia
z nauki języka migowego.
Zajęcia prowadzone były przez pracownika Biblioteki.

WSPÓŁPRACA I UDOGODNIENIA 
DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
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- wejścia dla czytelników nie mają progów,
- budynek posiada podjazd oraz windę dla wózków 
   inwalidzkich,              ,
- toalety wyposażone są w odpowiednie uchwyty, 
- wolny dostęp do półek pozwala na swobodne 
  korzystanie ze zbiorów Biblioteki.

Strona jest przejrzysta i przyjazna osobom 
z niepełnosprawnościami poprzez prostą nawigację 
tzw. skip linki - przyciski szybkiego przejścia, które 
umożliwiają łatwy dostęp do treści oraz zakładek 
na stronie.                          .
 



- Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
- Biuro Kultury m.st. Warszawy,
- Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Kolonii 
  Wawelberga,
- Wolskie Centrum Kultury,
- Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. W. Gersona,
- Straż Miejska,
- Niezależne Zrzeszenie Studentów,
- Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą,
- Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Biblioteka Główna
  Wojewódzka Mazowieckiego,  
- Pracownia Ceramiki Mimbres,
- Fundacja Zaczytani.org,
- Partnerstwo na Ulrychowie,
- Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS,
- Zwolnieni z Teorii,
- Migaj Naturalnie,
- Stowarzyszenie Kreatywni 50+,
- Szkoła Podstawowa nr 132,

Biblioteka buduje i utrzymuje relacje z władzami 
Dzielnicy Wola i m.st. Warszawy, nawiązuje trwałą 
współpracę z instytucjami i organizacjami 
pozarządowymi wszystkich szczebli.

- Szkoła Podstawowa nr 222,
- Zespół Szkół Specjalnych nr 85,
- Polski Czerwony Krzyż,
- Fundacja W stronę dziewcząt,
- Warszawski Uniwersytet Medyczny,
- Wydawnictwo Dwie Siostry,
- Dom Pomocy Społecznej „Budowlani”,
- Ochotnicy Warszawscy,
- Janusz Dziano – Gwara Warszawska,
- Agencja Autorska Autograf,
- Fundacja Metropolia Dzieci,
- Mythic Owl,
- Klub Myszki Norki,
- Fundacja Zdążyć z Pomocą,
- Ośrodek Pomocy Społecznej na Woli,
- Fundacja Lo�o,
- Fundacji SYNAPSIS,
- Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima,
- Szkoła Podstawowa nr 94 im. Lauder-Morasha,
- Przedszkole nr 133,
- Przedszkole nr 74,
- Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37,
- Specjalna Szkoła podstawowa nr 147,
- Przedszkole nr 62,
- Żłobek nr 35,
- MAL Kotłownia,
- Przedszkole nr 238,
- Przedszkole nr 253,
- Przedszkole nr 273,
- Przedszkole nr 403, 
- Fundacja Hereditas,
- Wydawnictwo BIS,
- Szkoła Podstawowa nr 238,
- Klub Seniora S.M. Górczewska,
- Szkoła Podstawowa nr 26,
- Szkoła Podstawowa nr 387,
- Przedszkole nr 289,
- Przedszkole nr 239,
- Fundacja RoRo,
- Fundacja Zaczyn.

,

WSPÓŁPRACA
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EKOTEKA

W 2020 roku dwie placówki Biblioteki 
Publicznej w Dzielnicy Wola - Biblioteka 
dla Dzieci i Młodzieży nr 25 oraz 
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży 
nr 73 mieszczące się przy ulicy Żytniej 64 
stały się Ekoteką, czyli miejscem, w którym 
gromadzimy w rozszerzonym zakresie 
literaturę o tematyce ekologicznej. 
Profil filii to odpowiedź na 
zaobserwowane zainteresowania
Czytelników szeroko pojętą dbałością 
o planetę oraz wyraźnie rosnąca 
popularność literatury w wyżej 
wymienionym temacie. 

Nowy profil Biblioteki przy ulicy Żytniej wiązał się 
z potrzebą wzbogacenia zbiorów o publikacje poświęcone 
ekologii przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
W placówce pojawił się specjalny regał, na którym 
prezentowane są aktualnie polecane przez Bibliotekarzy 
i Bibliotekarki książki poświęcone ekologii. 

Ekoteka otrzymała nową, specjalnie przygotowaną 
identyfikację wizualną – logotyp zaprojektowany zgodnie 
z profilem, materiały graficzne w mediach 
społecznościowych oraz szyld z nazwą wypaloną specjalną 
techniką na drewnianej płycie zamiast na pleksi. 

Bibliotekarze z Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr 25 
wprowadzili do oferty zajęć dla najmłodszych warsztaty 
„Ekologicznie jest ślicznie”, podczas których mali czytelnicy 
poznają zagadnienia związane z ekologią i książki o takiej 
tematyce. Ze względu na pandemię obecnie zajęcia 
odbywają się w formule online. 

Nasze działania zaowocowały wzmożonym 
zainteresowaniem wokół Biblioteki – działania 
proekologiczne Ekoteki związane z jej wewnętrznym 
funkcjonowaniem zostały opisane w wydanym jesienią 
2020 roku dokumencie Joanny Tabaki „Kultura naturze, 
z Syrenką w tle. Dobre praktyki proekologiczne 
w warszawskich instytucjach kultury”. 
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EKOTEKA

Na klatce schodowej znajduje się przygotowana dla Ekoteki 
wystawa promująca proekologiczne postawy związane 
z ograniczaniem produkowania śmieci, rezygnacją z plas�ku 
i kształtowaniem bardziej ekologicznych codziennych 
nawyków. 

Pod koniec 2020 roku odbyły się zdjęcia do teledysku 
promującego Ekotekę jako miejsca, w którym zarówno 
dzieci, młodzież oraz dorośli znajdą różnorodną ofertę 
pozwalającą poszerzać swoje zainteresowania – także te 
związane z ekologią i dbałością o planetę. 

Ekoteka pod koniec września 2020 została wytypowana 
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej do grona Bibliotek, 
w których nagrano materiał dotyczący przygotowań 
do Nocy Bibliotek. Placówkę odwiedził z kamerą 
Maciej Orłoś, a reportaż z wizyt w Bibliotekach został 
wyemitowany podczas oficjalnej gali Nocy Bibliotek 2020 
odbywającej się pod hasłem "Klimat na czytanie".   
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Przez cały czas trwania przymusowej izolacji 
staraliśmy się sprawić, aby nasi czytelnicy 
nie pozostali bez lektur i czytelniczych inspiracji. 
Dostarczaliśmy im bezpłatne kody do pla�orm 
z e-bookami, stworzyliśmy specjalnie dla nich 
bazę informacjami, gdzie szukać okołoliterackich 
tekstów i nagrań, a także organizowaliśmy 
spotkania z literaturą za pośrednictwem 
portali społecznościowych oraz pla�orm 
komunikacyjnych. 

- Legimi i Ibuk Libra – kody do pla�orm z e-bookami, które 
  wcześniej można było otrzymać bezpośrednio 
  w placówkach, w czasie izolacji przesyłaliśmy naszym 
  czytelnikom drogą mailową

#zostańwdomuzliteraturą-  - stale aktualizowana baza 
  miejsc w sieci, w których można bezpłatnie znaleźć 
  literaturę w różnych odsłonach (serwisy, podcasty, blogi, 
  archiwa)

- Zaczytane wtorki - promowanie nowości wydawniczych 
  oraz recenzje książek na profilu facebookowym 
  Wypożyczalni nr 14 - „Fantasmagoria” 

- Czytanie z Lucjanem - filmy publikowane na kanale 
  YouTube, w których bibliotekarka Biblioteki na Redutowej 
  Magdalena Mickiewicz czyta dla dzieci i rodziców wiersze, 
  przypowiastki i opowiadania 

- Na różne tematy wierszyki i cytaty - cykl postów 
  na facebookowym profilu Biblioteki na Chłodnej z krótkimi 
  cytatami, przysłowiami i ludowymi wierszykami

- Poczytajki dla Stasia i Hanki – filmy publikowane 
  na facebookowym profilu Biblioteki na Twardej, w których 
  bibliotekarka Ewa Popińska czyta dzieciom bajki  

- Bibliotekarka Jadzia czyta poezję dla dorosłych i dla dzieci 
  na facebookowej stronie Biblioteki na Żytniej

 

- Piątkowe czytanie na dywanie – cotygodniowe 
  spotkania z czytelnikami w postaci filmów publikowanych 
  na facebookowym profilu Wypożyczalni nr 11 - „Na Kole”, 
  w których bibliotekarka Edyta Ulżyk czyta dzieciom 
  fragmenty książek

- #domowaczytelnia – polecanie czytelnikom tematycznych 
  książek na facebookowym profilu Biblioteki nr 10 na Wolskiej

- Chwila z poezją – cykl filmów publikowanych 
  przez Wypożyczalnię nr 83 - „Odolanka”, w których 
  bibliotekarka Emilia czyta wiersze 

LITERATURA ONLINE
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- Bajkowe podróże małe i duże – cykl publikowanych 
  na facebooku przez Bibliotekę nr 13 (Biblioteczna Strefa 
  Gier) filmów, w których bibliotekarka 
  Magdalena Sierakowska czyta fragmenty książek dla dzieci

- Sleeveface – przeprowadzona przez Bibliotekę 
  na Redutowej facebookowa akcja polegająca na robieniu 
  sobie zdjęć z okładką książki tak, by zasłaniała twarz 
  lub część ciała 

- 5 minut jogi i można już czytać - zajęcia jogi online 
  dla dzieci i młodzieży łączące literaturę i aktywność 
  fizyczną prowadzone przez bibliotekarkę Monikę Bąder 
  z Biblioteki nr 25 na Żytniej

 - Blog Biblioteki nr 21 - „Komiksowo” z recenzjami książek 
  www.bibliotekakomiksowo.waw.pl

- Spotkania Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki 
  prowadzone przez Bibliotekę nr 21 - „Komiksowo” 
  w formie wideokonferencji. Wspólne czytanie fragmentów 
  książek; omawianie, szukanie kontekstów, dyskusje 
  o literaturze

- Klub Czytelniczy „Azyl Cmoktana” prowadzony 
  przez Wypożyczalnię nr 14 - „Fantasmagoria” online 
  – rozmowy, dyskusje, scenki improwizowane, zabawy 
  słowem oraz ćwiczenia twórcze.

LITERATURA ONLINE
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BOŻENA
MAZUR-NOWAK

7 stycznia odbyło się spotkanie z autorką książki 
„Domek nad strumykiem”, które poprowadziła Elżbieta 
Czajka. Miejsce: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 36 
przy ul. Redutowej 48  

BEATA 
BORUCKA

Wiosenno-kolorowe spotkanie dla seniorów 
z Beatą Borucką, absolwentką medycyny, psycholog biznesu, 
od kilku lat przede wszystkim blogerką Mądrą Babcią.
Spotkanie odbyło się w Wypożyczalni dla Dorosłych 
i Młodzieży nr 80 przy ul. Redutowej 48

JOANNA 
PUCHALSKA

W Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 80
przy ul. Redutowej 48 odbyło się spotkanie autorskie 
z Joanną Puchalską. Autorka opowiadała o swojej najnowszej 
książce pt." Wilczyce z Dzikich Pól: kresowe Polki 
z temperamentem". Poznaliśmy historię walecznych kobiet - 
Teofilii Chmieleckiej, Zofii z Korbaczewskich Rużyńskiej 
Chodkiewiczowej, Maryny Mniszchówny, Anny Błockiej oraz 
Anny Potockiej. Czytelnicy mieli także okazję do wysłuchania 
opowieści dotyczących kresów Rzeczpospolitej - osadnictwa 
oraz walk i najazdów tatarskich panujących na tamtejszych 
terenach.

SPOTKANIA AUTORSKIE
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MAŁGORZATA I JOLANTA 
BEREZOWSKA

Spotkanie z Jolantą Berezowską oraz Małgorzatą Berezowską,
autorkami książki dla dzieci pt."Pan Taro w Krainie Śpiących 
Talentów". Spotkanie odbyło się w Bibliotece dla Dzieci 
i Młodzieży nr 36 przy ul. Redutowej 48

DANUTA KOPER
JANUSZ DZIANO

24 stycznia w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 80
przy ul. Redutowej 48 odbyło się spotkanie z Danutą Koper 
oraz Januszem Dziano, autorami książki pt. 
"Ech, Panie Wiech!" poświęconej Stefanowi Wiecheckiemu. 
Autorzy przybliżyli naszym Czytelnikom postać polskiego 
prozaika, satyryka oraz dziennikarza. 



MAŁA KSIĄŻKA 
– WIELKI CZŁOWIEK

Do wzięcia udziału w trwającej akcji zapraszamy 
dzieci w wieku od 3 do 6 lat i ich rodziców. W programie 
biorą udział wszystkie dziecięce filie naszej Biblioteki. 

Projekt jest realizowany przez Instytutu Książki w ramach 
ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo 
„Mała Książka – wielki człowiek” we współpracy 
bibliotekami publicznymi. Każde dziecko w wieku 
przedszkolnym, które odwiedzi bibliotekę biorącą udział 
w projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, 
a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla…” dostosowaną 
pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka 
oraz Kartę Małego Czytelnika.

Z KSIĄŻKĄ 
NA START

Zachęcaliśmy rodziców i dzieci do odwiedzenia biblioteki, 
gdzie Mały Czytelnik, otrzymał Pakiet Startowy, a w nim 
Paszport Małego Czytelnika oraz książkę dopasowaną 
do jego wieku i zainteresowań – w prezencie. 
Na dobry start :)

PROJEKTY / AKCJE

NARODOWE CZYTANIE
BALLADYNA

Ekipa Biblioteki na Woli czytała “Balladynę” w ramach akcji 
Narodowe Czytanie.
Nagrania zostały udostępnione na facebookowym profilu 
Biblioteki oraz na kanale na YouTube. 

ZBIÓRKA
NAKRĘTEK

Od stycznia do marca w Wypożyczalni dla Dorosłych 
i Młodzieży nr 10 jak co roku trwała akcja zbierania 
nakrętek dla chorej dziewczynki Natalki na rehabilitację.
A Wypożyczalnia nr 32 włączyła się do akcji zbierania 
nakrętek dla Warszawskiego Hospicjum. 

23

Nasza Biblioteka uczestniczyła w zakończonym już 
projekcie „Z książką na start”. Fundacja Metropolia Dzieci 
do projektu zaprosiła 9 bibliotek warszawskich wraz 
ze swoimi 53 filiami. Wszystkie te placówki otrzymały 
certyfikat Biblioteki Przyjaznej Dzieciom.



PROJEKTY/AKCJE

FERIE

Ferie odbywały się w okresie od 10 do 21 lutego. 
Jak zwykle Biblioteka przygotowała mnóstwo ciekawych 
propozycji. Oto hasła ferii w placówkach dziecięcych:

„Hece w Bibliotece” – Biblioteka nr 11 - "Na Kole",
"Zimowa wyprawa do krainy bajek" - Biblioteka nr 46, 
"Zima w stumilowym lesie" - Biblioteka nr 83 - "Odolanka", 
„Biblioteczna stacja kosmiczna” – Biblioteka nr 36, 
„Z Tuwimem podróże po literaturze" – Biblioteka nr 13, 
„Królestwo dziadka do orzechów" – Biblioteka nr 21 
- "Komiksowo",
„Modny świat na przestrzeni lat” – Biblioteka nr 32, 
„Eko ferie w Bibliotece” – Biblioteka nr 25.

ZAJĘCIA ZE STUDIEM RYSUNKU FORMAT
W BIBLIOTECE „KOMIKSOWO”

ZAJĘCIA - DOŚWIADCZENIA I EKSPERYMENTY 
W BIBLIOTECE NA CHŁODNEJ
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PROJEKTY / AKCJE
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ZAJĘCIA SPORTOWE 
W BIBLIOTECE EKOTEKA 
NA ŻYTNIEJ

ZAJĘCIA W BIBLIOTECE NA STASZICA

ZAJĘCIA W BIBLIOTECE „NA KOLE”

ZAJĘCIA PLASTYCZNE W BIBLIOTECE „ODOLANKA”

ZAJĘCIA W BIBLIOTECE NA REDUTOWEJ

ZAJĘCIA W BIBLIOTECE TWARDEJ



NOC BIBLIOTEK.
KLIMAT NA CZYTANIE

W tym roku akcja VI odsłony Nocy Bibliotek, której hasłem 
przewodnim brzmiało “Klimat na czytanie” odbyła się 
w formie online. A skoro klimat, to ekologia, o której 
rozmawialiśmy, czytaliśmy i o której się uczyliśmy.

W programie znalazły się:

- konkurs na ekologiczną zakładkę do książki,
- godzina literacka z „Fantasmagorią”,
- recykling i segregacja śmieci – spotkanie edukacyjne 
  z Anną Jaklewicz – podróżniczką, archeolożką, eko 
  aktywistką i edukatorką,
- zero waste dla początkujących – wykład, który poprowadziła
  Anna Jaklewicz – podróżniczka, archeolożka, eko aktywistka 
  i edukatorka,
- spotkanie z Arturem Olchowym – autorem powieści 
  “Czarownica znad Kałuży” nominowanej do nagrody Zajdla
- dodatkowo w programie znalazło się: czytanie on-line, 
  prezentacja książek o tematyce ekologicznej, quiz 
  literacko-przyrodniczy, escape room i projekcja filmu 
  „Jakub, Mimmi i gadające psy”.
 

DYREKTOR ANNA GRĘDZIŃSKA CZYTAŁA 
WIERSZ „KLIMAT NA CZYTANIE”, KTÓRY 
SPECJALNIE NA NOC BIBLIOTEK NAPISAŁ JACEK CYGAN.
 

WARSZTATY ZERO WASTE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
 

PROJEKCJA FILMU „JAKUB, MIMMI I GADAJĄCE PSY”

PROJEKTY / AKCJE
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- #zostanwdomuzliteratura - baza miejsc online, w których 
  można bezpłatnie znaleźć literaturę w różnych odsłonach

- projekt “TwórcyTwórców” Wypożyczalni nr 14
  - „Fantasmagoria” – zbieranie prac literackich i kwalifikacja 
  uczestników do drugiego etapu konkursu w wersji online

- Zdalni i zdolni – przedstawienie bibliotecznych inicjatyw, 
  które przeniosły się z działań offline do online

- współpraca z Urzędem Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 
  w ramach Dzielnicowego Zespołu „Warszawa wspiera”  

- Tydzień Bibliotek 8 -15 maja
  Tydzień Bibliotek zbiegł się z podaniem informacji 
  o otwarciu pierwszych placówek naszej Biblioteki 
  po dwumiesięcznej izolacji. Działania, które w poprzednich 
  latach odbywały się w placówkach zostały w całości 
  przeniesione do internetu. 



KONKURSY I ZABAWY

KSIĄŻKA W CZASIE PANDEMII

Do 30 listopada przyjmowaliśmy zgłoszenia do konkursu 
na najciekawsze recenzje książek polecanych przez naszych 
Czytelników na czas pandemii. W obliczu dużej liczby 
zgłoszeń i wysokiej jakości tekstów, komisja konkursowa 
postanowiła oprócz wyboru 3 zwycięzców wręczyć także 
3 wyróżnienia.
 

EKO - ZAKŁADKA

W ramach VI odsłony Nocy Bibliotek zorganizowaliśmy 
dla dzieci oraz młodzieży konkurs na EKO-ZAKŁADKĘ. 
Zakładka ekologiczna do książki mogła zostać wykonana 
techniką dowolną, i mieć dowolny kształt. 
Konkurs odbywał się dla dwóch grup wiekowych: 3-6 lat 
oraz 7-12 lat. W każdej kategorii wiekowej przewidziane
były trzy nagrody.
 

Publikowane na stronach naszych filii zabawy, 
gry i quizy zachęcające do dzielenia się pomysłami 
na spędzanie czasu, aktywizujące czytelników 
oraz inspirujące do sięgania po literaturę. 

- Co czytają bibliotekarze – album opublikowany 
  na bibliotecznym profilu facebookowym pokazujący 
  czytelnicze wybory pracowników Biblioteki

- Quiz wiedzy literackiej – Wypożyczalnia nr 115 
  - „Poliglotka” - cykliczne posty ukazujące się dwa razy 
  w tygodniu, których celem jest zabawa literaturą i kulturą

- Ciekawostki językowe - prezentowanie przez Wypożyczalnię
  nr 115 - „Poliglotka” ciekawostek językowych, które mają 
  zachęcić do uczenia się języków, poznawania tego, 
  co jeszcze nieznane w kulturze różnych krajów na świecie 

- Krzyżówki tworzone przez bibliotekarzy Wypożyczalni 
  nr 14 - „Fantasmagoria” przy pomocy specjalnego 
  programu Crossword Puzzle Maker 

-  Historia Fantasmagorii na fotografii - zabawa 
  dla czytelników na profilu FB Wypożyczalni nr 14 
  - „Fantasmagoria”

- Zagadka szachowa dla czytelników na profilu FB
  Biblioteki nr 21 - „Komiksowo”

- Poznaj książkę po okładce - konkurs dla czytelników 
  przeprowadzony przez Bibliotekę na Chłodnej w mediach 
  społecznościowych

- Pokaż mi swój stosik – akcja Wypożyczalni nr 51
  - „Klub Podróżnika”, w ramach której zarówno bibliotekarze, 
  jak i czytelnicy pokazują swoje książki i sposoby spędzania 
  czasu w domu 

- Padlet z zajęciami polecany przez bibliotekarzy 
  Biblioteki nr 13 (Biblioteczna Strefa Gier) dla młodych 
  czytelników 
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WIRTUALNE SPACERY 
PO WOLI

Na facebookowym profilu Wolskich Regionaliów pojawił się 

cykl "Wirtualne spacery po Woli", który popularyzował

zasoby Cyfrowego Archiwum Wolskich Regionaliów 

oraz przybliżył historię prezentowanych miejsc i obiektów. 



WARSZTATY / KURSY

ARTETERAPIA 
W 
BIBLIOTECE

W styczniu i lutym w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 25
przy ul. Żytniej 64 odbyły się ogólnorozwojowe warsztaty 
z elementami jogi i arteterapii, przeznaczone dla dzieci 
w wieku 6-12 i 12-15 lat.
Warsztaty prowadziła bibliotekarka Monika Bąder.

WARSZTATY
AKTORSKIE

W lutym w bibliotece odbyły się zajęcia przeznaczone 
dla osób w wieku 16-25 lat. Poprowadzili je przedstawiciele 
grupy Actualize Dreams Art Kinga Suchan – aktorka, 
lektorka, absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie 
związana od 2014 roku z Teatrem Dramatycznym 
oraz Piotr Jęczara – absolwent wydziału aktorskiego 
Szkoły Filmowej im. Leona Shillera w Łodzi, aktor grający 
w serialach (m.in. „Barwy Szczęścia”, „Na Wspólnej”, 
“O mnie się nie martw”) i instruktor zajęć teatralnych.

Podczas dwugodzinnych warsztatów pracowaliśmy 
z tekstem – uczyliśmy się interpretacji, ekspresji słowa, 
ćwiczyliśmy emisję głosu i sposoby rozgrzewania się przed 
występami publicznymi. Uczestnicy zagrali też krótkie e�udy 
aktorskie, na których zaprezentowane zostały zdobyte 
umiejętności.
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WYSTAWY

- Wirtualna wystawa malarstwa Barbary Maj 
  „Kolory fantazji” przygotowana przez Bibliotekę 
  na Redutowej. 

- Wirtualna wystawa rysunków bibliotekarki 
  Emilii Grochowskiej „Kobiece Oblicza” prezentowana 
  przez Wypożyczalnię nr 83 - „Odolanka”. 

- Wirtualna wystawa „Dawna Chłodna i piękno jej 
  architektury” na facebookowym profilu Biblioteki 
  na Chłodnej.

- Wystawa okolicznościowa prezentująca 
bożonarodzeniowe pocztówki w Bibliotece „Odolanka”.

- Wirtualna wystawa malarstwa Danuty Pawlak i Andrzeja 
Gobca prezentowana we wnętrzach filii.

- Na klatce schodowej Biblioteki „Ekoteka” przy 
ul. Żytniej 64 znajduje się wystawa „Bądź EKO” promująca 
proekologiczne postawy związane z ograniczaniem 
produkowania śmieci, rezygnacją z plas�ku 
i kształtowaniem ekologicznych nawyków.

- Wystawa „Biblioteka. Miejsce tajemnicy” prezentuje
fragmenty literatury opowiadające o bibliotekach jako
miejscach niezwykłych. Wśród cytatów znajdziemy akapity
nie tylko z dzieł intelektualistów – między innymi Umberto
Eco, Jean-Paul Sartre'a, Czesława Miłosza, Jorge Luisa
Borgesa, ale także fragmenty zaczerpnięte z literatury 
popularnej.
Teksty zwracają uwagę na metafizyczny aspekt bibliotek,
które nie są jedynie miejscem składowania książek.
Wystawę można oglądać w holu Biblioteki
przy al. Solidarności 90.
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Czas zamknięcia Bibliotek 
wykorzystaliśmy także na szkolenia 
dla pracowników, nieustannie podnosząc 
kwalifikacje oraz wiedzę naszej kadry.

Pracownicy brali udział w obowiązkowych szkoleniach
online:
- szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
  pracy,
- szkolenie z antykorupcji,
- szkolenie pt. Warszawski Zintegrowany System Leczenia 
  i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami 
  Psychicznymi.

Większość pracowników brało udział także w kursach
i webinariach wybieranych indywidualnie, dostosowanych
do własnych potrzeb i zainteresowań, a także profilu filii, 
w której pracują. 

Były to m.in. 

- Media społecznościowe w bibliotece
- Metody i narzędzia pracy z młodzieżą w animacji kultury
- Podaj dalej - jak komunikować się z czytelnikiem 
  i promować bibliotekę
-  Kluby kreatywności w bibliotekach
- Bibliotekarz w trampkach, czyli jak przyciągnąć młodych 
  do biblioteki
- Ogólnopolskie akcje czytelnicze w bibliotekach 
- Jak mówić, aby nas słuchano? Prof. Jerzy Bralczyk
-  Biblioteka zdalnie – jak pracować w czasach kryzysu?
- Marka biblioteki: korzyści, narzędzia i przykłady
- Jak zaistnieć na Facebooku
- Spokojnie, jest z nami osoba prowadząca – czyli jak 
  prowadzić  spotkanie 
- Szkolenie z zakresu przeciwdziałania mobbingowi
- Czytanie pomaga. Literatura jako narzędzie terapeutyczne
- Myślenie projektowe w bibliotece 
- Wolontariat w instytucji kultury 
- Badanie publiczności warszawskich instytucji kultury 
- Szkolenie związane z rejestracją filmową i montażem filmów 
- Proste działania w social mediach dla bibliotek 
- Komunikacja w zespole, Jak zorganizować spotkanie?
- Poznaj bezpłatny program graficzny - Canva
- Rola bibliotek w działalności biblioterapeutycznej
- Wykiełkuj na rynku pracy – biblioteczny program 
  dla młodzieży
- Jak być zd(o)alnym bibliotekarzem?
- Jak prowadzić media społecznościowe instytucji kultury?
- Aplikacja ZOOM
- Jak zmniejszyć stres w komunikacji z drugim człowiekiem
- Naucz się reagować na atak słowny 
- Picsart - Jak za darmo edytować zdjęcia i tworzyć grafiki 
  do social media

 

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 21 - „Komiksowo”
została zwycięzcą V edycji konkursu Re-Animuj się!, 
organizowanego przez Stowarzyszenie LABiB.
Nagrodą było szkolenie dla pracowników  
pt. Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość w Bibliotece.
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Podstawą pracy Działu Promocji
są: KREATYWNOŚĆ - NOWOCZESNA
KOMUNIKACJA - WSPÓŁPRACA.

Kontynuujemy współpracę z organizacjami, instytucjami, 
firmami, mediami oraz podmiotami, z którymi 
współpracowaliśmy do tej pory oraz nawiązujemy nowe 
kontakty, które pomagają promować Bibliotekę 
i konstruować ciekawą ofertę dla jej Czytelników.
 
Tak jak w poprzednich latach, intensywnie 
promujemy Bibliotekę w mediach tradycyjnych oraz social 
mediach i stawiamy na interakcje naszymi Czytelnikami. 

Działania promocyjne i organizacyje:

DZIAŁANIA PROMOCYJNE

Publikowanie informacji o Bibliotece, jej ofercie oraz 
aktualnych wydarzeniach na stronie www.bpwola.waw.pl 
i na stronie www.bibliotekiwarszawy.pl;
Aktywne prowadzenie strony na Facebooku 
– promowanie Biblioteki jako całości oraz poszczególnych 
jej filii, pla�orma współpracy z innymi podmiotami;
Rozwijanie profilu Biblioteki na Instagramie 
– informowanie o bieżących wydarzeniach, promowanie 
hasztaga #chodzedobiblioteki;
Promowanie stałej oferty Biblioteki: zajęcia, warsztaty, 
kluby dyskusyjne, wystawy, prasa, publikacje 
specjalistyczne;
Napisanie przez Annę Fit artykułu „Książką 
w koronawirusa” prezentującego pracę Biblioteki 
w czasie pandemii do branżowego czasopisma 
"Biuletyn EBIB";
Stworzenie identyfikacji wizualnej dla Ekoteki 
przez graficzkę Katarzynę Soporek;

Organizacja spotkań autorskich, warsztatów oraz wystaw 
(od marca 2020 w formie on-line);
Udział w ogólnopolskich akcjach promujących 
czytelnictwo: Noc Bibliotek, Narodowe Czytanie;
Prezentowanie w mediach społecznościowych nowości 
dostępnych do poszczególnych filii Biblioteki;
Wyszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań związanych 
z promocją czytelnictwa;
Organizowanie konkursów promujących czytelnictwo 
i jednocześnie aktywizujących Czytelników na polu 
promowania interesujących ich książek – konkurs 
„Książka w czasie pandemii” na najlepsze recenzje 
przeczytanych książek;
Współpraca z Urzędem Dzielnicy Wola w zakresie 
promowania wydarzeń – przesyłanie comiesięcznego 
kalendarium oraz materiałów do publikacji w Kurierze 
Wolskim;
Stworzenie zakładek do książek dla Czytelników 
z cytatami autorstwa klasyków polskiej literatury;

Przygotowanie i wydrukowanie plakatu z ofertą 
Biblioteki do gabloty przy Urzędzie Dzielnicy Wola; 
Prezentowanie filii i oferty Biblioteki na telebimie 
w budynku przy al. Solidarności;
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DZIAŁANIA PROMOCYJNE

Przygotowanie gadżetów promocyjnych związanych 
z Biblioteką i czytaniem;
Przygotowywanie plakatów promujących wydarzenia, 
publikowanie informacji o nich w kalendarzu na stronie 
internetowej, w mediach społecznościowych 
i w grupach lokalnych;
Dbanie o dobrą współpracę i prawidłowy przepływ 
komunikacji między wszystkimi placówkami Biblioteki 
Publicznej;
Zaprojektowanie i wydrukowanie oklein z logotypami
placówek, które zostały umieszczone na drzwiach
prowadzących do placówek w budynku 
przy al. Solidarności;
Stworzenie muralu na podstawie identyfikacji wizualnej
Bibliotek Warszawskich w siedzibie 
przy al. Solidarności 90;

Nakręcenie wraz z profesjonalną ekipą filmową 
teledysku promującego Ekotekę – Bibliotekę nr 25 
i Wypożyczalnię nr 73 przy ulicy Żytniej;

32



DZIAŁANIA PROMOCYJNE

Artykuły na stronach internetowych – od początku 
przymusowej izolacji na bieżąco informowaliśmy o tym, 
co się dzieje w Bibliotece i o najważniejszych rzeczach 
związanych z czytelnictwem;
Artykuły o nas i naszej działalności znalazły się nie tylko 
na naszej stronie internetowej, ale także na portalu 
bibliotekiwarszawy.pl, stronach Urzędu Dzielnicy Wola 
i portalu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Wizyta w ogólnopolskich mediach – materiały o naszej 
Bibliotece ukazały się w gazecie Kurier Wolski oraz 
na portalu Fakt24 i w programie UWAGA TVN;

Kampania informacyjna o fake newsach 
– przygotowaliśmy dla naszych czytelników autorskie 
grafiki i teksty informujące o tym, jak ustrzec się coraz 
bardziej powszechnych fake newsów;
Poradniki dotyczące netykiety – stworzyliśmy serię 
podpowiedzi, jak korzystać z internetu i prawidłowo 
formułować komunikaty;
Udział w wyzwaniu #hot16challenge2 – teledysk 
nakręcony przez Bibliotekę na Redutowej. Tekst 
i wykonanie Magdalena Mickiewicz, oprawa muzyczna 
Renata Łuczak;
Ankieta weryfikująca potrzeby Czytelników 
Wypożyczalni nr 14 - „Fantasmagoria”.
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WYSTĄPIENIE DYREKTOR BIBLIOTEKI ANNY GRĘDZIŃSKIEJ 
W PROGRAMIE UWAGA

Dorota Florek z Biblioteki nr 13 (Biblioteczna Strefa Gier) 
wraz ze swoją rodziną stworzyła w domowych 
warunkach teledysk do napisanej i skomponowanej 
przez siebie piosenki dla czytelników;

Wywiad z kierowniczką Biblioteki na Redutowej 
Romą Sypniewską nagrany w związku z przygotowaniami 
do otwarcia biblioteki i pracy zdalnej podczas pandemii;
Film - prezentacja zmontowana przez bibliotekarzy
Biblioteki na Twardej ze zdjęć i wypowiedzi 
Czytelników o Bibliotece;
 



PODSUMOWANIE
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Rok 2020 był rokiem wyzwań i błyskawicznego dostosowywania się do warunków dyktowanych przez pandemię koronawirusa. 
Opracowanie i wdrożenie zasad bezpieczeństwa było jednym z najważniejszych wyzwań, które pozwoliło wrócić 
do Czytelników i które skutecznie zapewniło komfort przebywania w Bibliotece. 

Czas przymusowego zamknięcia wykorzystaliśmy na doskonalenie umiejętności, szkolenie pracowników i poszukiwanie 
nowych pomysłów na kontakt z Czytelnikami i promowanie czytelnictwa. 
Po raz kolejny okazało się, że książki i świat literatury przynoszą ludziom rozrywkę, ukojenie oraz odskocznię od rzeczywistości. 
Pokazała to popularność organizowanych przez nas w social mediach akcji czy kodów do pla�orm z e-bookami, które znikały 
w ciągu krótkiego czasu. 
Ale rok 2020 to nie tylko pandemia. To także czas, w którym coraz więcej uwagi poświęcamy zagadnieniom związanym 
z ekologią. W ten trend wpisała się Biblioteka przy ul. Żytniej, która od 2020 roku jest Ekoteką oferującą szeroki zakres 
literatury poświęconej ekologii. Ekoteka była wiodącą placówką podczas zeszłorocznej, ekologicznej odsłony Nocy Bibliotek, 
która upłynęła pod hasłem „Klimat na czytanie”.

Przez cały 2020 rok przygotowywaliśmy ofertę zajęć, warsztatów, spotkań i innych aktywności z literaturą w roli głównej – 
przez pierwsze miesiące stacjonarnie, a następnie w internecie, co kontynuujemy do dziś. Czytelnicy chętnie korzystają 
z oferty Biblioteki Publicznej, co wydaje się najlepszym papierkiem lakmusowym dla naszych działań. 



www.bpwola.waw.pl


