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„LA PROCURE” – STRONA INTERNETOWA 
 
 

W niniejszym opracowaniu przedstawię stronę internetową księ-
garni „La Procura”, z której usług korzystam2, zamawiając książki do 
biblioteki. Początki sięgają roku 1898, w miejscowości Arras pro-
boszcz Henri Delphine założył przedsiębiorstwo prywatno-rodzinne. 
„La Procure”, które propagowało początkowo muzykę religijną, 
szybko jednak rozszerzając swoją działalność również na książkę 
religijną, zaopatrując księży i parafie. W roku 1919 „La Procura” 
zakłada swoją siedzibę w Paryżu na ulicy rue de Mézières 1, działa-
jąc jako sklep, a także świadcząc swoje usługi korespondencyjnie. 
Jako spółka SA została utworzona w roku 1935, rozszerzając swoją 
siedzibę. W 1975 roku Pani Réant, która odziedziczyła spadek po 
fundatorze, odsprzedała większość swoich udziałów spółce des Pu-
blications de la Vie catholique. Dzięki operatywności dyrektora Ge-
rarda Landrieu szybko „La Procure” zaczęła rozwijać swoją działal-
ność, otwierając filie i sektor wysyłkowy „La Procure voyage”. „La 
Procure” przechodziła przekształcenia struktur, w roku 2003 nastąpi-
ło całkowite odnowienie struktury księgarni na rue Mézières. W roku 
2004 zintegrowała się z grupą Le Monde. Jest księgarnią, która gro-
madzi literaturą religijną, szczególnie chrześcijańską, w duchu eku-
menizmu, także książki z nauk humanistycznych3. Jak na stronie 
każdej księgarni internetowej można znaleźć książki z różnych dzie-
dzin np. Historia i społeczeństwo, filozofia i nauki humanistyczne, 
literatura kieszonkowa, historii sztuki, z życia codziennego i prawa, 

                                                           
1 Biblioteka Główna Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. 
2 http://www.laprocure.com 
3 http://www.laprocure.com/nous/index.aspx [odczyt 10.06.08]. 
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Biblia i świat biblijny, chrześcijaństwo, religie , książki dla młodzie-
ży.  

 Histoire et société  
 Philosophie et sciences humaines  
 Littérature et poches  
 Beaux arts et beaux livres  
 Vie pratique et loisirs  
 La Bible et l'univers biblique  
 Christianisme  
 Religions  
 Jeunesse 

Księgarnia prowadzi również sprzedaż multimediów CD i DVD. Na 
stronie internetowej można znaleźć informacje o wydawanych no-
wościach, a także o spotkaniach z autorami, o promocjach książek, 
które organizuje „La Procura”. Książki można wyszukiwać zarówno 
poprzez wyszukiwanie proste, jak i zaawansowane poprzez autora, 
tytuł, wydawcę, wszystkie kryteria, ISBN lub EAN (ang. European 
Article Number – Europejski Kod Towarowy – rodzina kodów kre-
skowych, symbolika wprowadzona w 1976 roku przez stowarzysze-
nie European Article Numbering. Wersję EAN-13 wykorzystuje się 
również m.in. do kodowania numerów ISBN, ISMN czy ISSN)4, 
słowa w tytule. Uzyskamy informację o dostępności książek, CD lub 
DVD w sieci księgarń „La Procure”. Znajdziemy również informacje 
na temat historii „La Procure”, adresy, warunki sprzedaży, wykaz 
księgarń, znajdujących się we Francji, a także we Włoszech i Szwaj-
carii. Możemy otrzymywać wiadomości o nowościach, z interesują-
cej nas dziedziny, poprzez newsletter, przesyłany na nasz adres e-
mailowy. Posiadając kartę „La Procure”, otrzymuje się odpowiednie 
rabaty na zakupy. Strona internetowa jest barwna i kolorowa, znajdu-
ją się tam zeskanowane okładki książek, CD, DVD fragmenty fil-
mów, wywiady z autorami, promocje książek. Informacja na temat 
książek jest obszerna. Podobnie zresztą jak informacje dotyczące 
spotkań, promocji książek, organizowanych przez „La Procure”. 
Księgarnia również przygotowuje promocje dla bibliotek, księgarń, 
proponując odpowiedni rabat. Strona internetowa dostępna jest w 
języku francuskim.  
                                                           
4 http://pl.wikipedia.org/wiki/EAN 

http://www.laprocure.com/thematiques/histoire-societe/W-1_W-95.aspx
http://www.laprocure.com/thematiques/philosophie-sciences-humaines/W-1_W-93.aspx
http://www.laprocure.com/thematiques/litterature-poches/W-1_W-96.aspx
http://www.laprocure.com/thematiques/beaux-arts-beaux-livres/W-1_W-94.aspx
http://www.laprocure.com/thematiques/vie-pratique-loisirs/W-1_W-97.aspx
http://www.laprocure.com/thematiques/la-bible-univers-biblique/W-1_W-90.aspx
http://www.laprocure.com/thematiques/christianisme/W-1_W-91.aspx
http://www.laprocure.com/thematiques/religions/W-1_W-92.aspx
http://www.laprocure.com/thematiques/jeunesse/W-1_W-98.aspx
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
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Adres, dostępny na stronie internetowej. 
Librairie „La Procure” ( Groupe La Vie Le Monde ): 
Siège social et librairie : 
3 rue de Mézières 75006 Paris 
Tel : 01 45 48 20 25 - 01 42 22 59 80 
TVA-INTRA : FR 35 542 005 970 
Vente par correspondance et services administratifs (sprzedaż kore-
spondencyjna i serwis administracji): 
1 avenue du Général de Gaulle 60552 Chantilly 
Tel : 03 44 67 38 00 FAX : 03 44 67 38 50 
 
Adres księgarni w Rzymie :  
Librairie Française de Rome, „La Procure”  
Piazza San Luigi dei Francesi, 23 
00186 Rome  


