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DNI BIBLIOTEK GNIEŹNIEŃSKICH

W Gnieźnie, pierwszej stolicy Polski, od kilku lat odbywa się cy-
kliczne Dzień Bibliotek Gnieźnieńskich i  Ruchu Wydawniczego. 
Inicjatywa ta została zapoczątkowana 21 października 2005 roku 
pierwszym spotkaniem zorganizowanym przez Publiczną Bibliote-
kę Pedagogiczną w Gnieźnie oraz Bibliotekę Gnieźnieńskiej Wyższej 
Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej „Millenium” (obecnie: Biblio-
teka Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej „Millenium”). Na szczególne pod-
kreślenie zasługuje zaangażowanie i  wkład pani Elżbiety Sobeckiej, 
kierownik Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w  Gnieźnie, w  przy-
gotowanie i przeprowadzenie każdego roku Dnia Bibliotek. Potrze-
ba takiego przedsięwzięcia wynika z  faktu istnienia w mieście kilku 
bibliotek oraz wydawnictw, niekoniecznie bliżej znanych współcze-
snemu czytelnikowi, jak również z potrzeby promocji książki, która 
jest doskonałym źródłem wiedzy i ciekawym pomysłem na zagospo-
darowanie wolnego czasu. Do placówek zajmujących się w Gnieźnie 
gromadzeniem oraz udostępnianiem książek i czasopism zaliczamy:

– Bibliotekę Instytutu Kultury Europejskiej UAM,
– Bibliotekę Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej „Millenium”,
– Bibliotekę Muzeum Początków Państwa Polskiego,
– Bibliotekę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej,
– Bibliotekę Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego,
– Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna,
– Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Poznaniu, fi lię w Gnieźnie.

1 Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie, kleryk pełniący funkcję bi-

bliotekarza.
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Głównym celem Dni Bibliotek jest przybliżenie, zwłaszcza mło-
dym ludziom, oferty bibliotek i  wydawnictw naszego miasta oraz 
promocja samej książki. Dzisiejsze czasy, naznaczone ogromną 
szybkością przekazywanych informacji, sprawiły, że książka nie jest 
już jedynym źródłem wiedzy. Wielu młodych ludzi uważa, że Inter-
net jest praktyczniejszy, szybszy, powszechnie dostępny. Poruszanie 
się wyłącznie w rzeczywistości wirtualnej pozbawia jednak czytelni-
ka kontaktu z tekstem drukowanym.

Hasło pierwszego spotkania, które brzmiało: Biblioteka – dobre 
miejsce dla studenta, ucznia…, oddaje w pełni cel tej inicjatywy. Co-
raz mniej młodych ludzi zdaje sobie sprawę z bogactwa i dobrodziej-
stwa czytania książek. Na pozór wydawać by się mogło, że książka 
jest już dziś przeszłością, rzeczą mało praktyczną, pozostaje jednak 
nieocenionym źródłem informacji, rozwija myślenie, uczy popraw-
nej polszczyzny. Myślą przewodnią pierwszego dnia – jak podkre-
ślają organizatorzy – było także zerwanie ze stereotypem myślenia 
o bibliotece wyłącznie jako o miejscu wypełnionym książkami.

Drugi Dzień Bibliotek Gnieźnieńskich i  Ruchu Wydawniczego 
odbył się 27 października 2006 roku. Do udziału w  tej inicjatywie 
organizatorzy zaprosili Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. 
Celem było przede wszystkim uświadomienie uczniom i studentom 
bogactwa zbiorów miejscowych bibliotek. Każda z bibliotek zapre-
zentowała swoje białe kruki i najciekawsze publikacje pod względem 
edytorskim. Nie zabrakło i tych najnowszych, utrwalanych niekiedy 
na nośnikach CD. Zauważono także pozytywne zjawisko, jakim jest 
ciągle rosnąca liczba czytelników w gnieźnieńskich bibliotekach.

Trzeci Dzień Bibliotek Gnieźnieńskich i Ruchu Wydawniczego, 
który odbył się 16 listopada 2007 roku, poświęcono regionaliom, ja-
kie znajdują się w zbiorach bibliotek gnieźnieńskich. Inspirację do 
tego tematu organizatorzy zaczerpnęli z  wiersza Jana Sabiniarza 
Mała Ojczyzna. Zależało im, by młodzież poznała historię i znacze-
nie swojego miasta i regionu.

Czwarty Dzień Bibliotek Gnieźnieńskich i Ruchu Wydawniczego 
pod hasłem: Gniezno wczoraj i  dziś w  zbiorach bibliotecznych od-
był się 21 kwietnia 2009 roku. Zaproszone biblioteki przygotowały 
wystawę książek, czasopism, przewodników, widokówek i  fi lmów 
związanych z Gnieznem na przestrzeni wieków. Szczególnym zain-
teresowaniem cieszyło się ekskluzywne wydanie Księgi żywota świę-



Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych 1/2013204

tego Wojciecha. Nakład tej bibliofi lskiej edycji to 200 egzemplarzy. 
Pierwszy z nich ofi arowano papieżowi Janowi Pawłowi II podczas 
jego pielgrzymki do Gniezna.

Idące z duchem czasu hasło Dnia Bibliotek Gnieźnieńskich i Ruchu 
Wydawniczego w 2010 roku brzmiało: Internet – Kultura – Edukacja 
– Zabawa. Rozwijająca się w zawrotnym tempie globalna sieć to ide-
alne źródło pozyskiwania informacji. Konieczne jest jednak wycho-
wanie młodych ludzi do odpowiedniego i  wybiórczego korzystania 
z oferowanych w Internecie treści. Tylko wtedy ogrom wiadomości 
codziennie dodawanych do wirtualnej sieci może stać się prawdzi-
wym bogactwem i doskonałym źródłem pogłębiania własnej wiedzy.

Szósty Dzień Bibliotek Gnieźnieńskich odbył się 27 maja 2011 
roku. Zmieniono nieco jego formułę, ponieważ został połączony 
z podsumowaniem inicjatyw podjętych w ramach projektu edukacyj-
nego: Czytając Miłosza. Ogłoszono wyniki następujących konkursów:

– plastycznego, adresowanego do uczniów szkół podstawowych, po-
legającego na wykonaniu ilustracji do wiersza Piosenka o końcu świata;

– recytatorskiego, który odbył się na dwóch poziomach: dla szkół 
podstawowych i gimnazjalnych;

– fotografi cznego, pod tytułem Moja mała Ojczyzna, dla uczniów 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,

– na prezentację multimedialną Wspominając Miłosza, konkursu 
adresowanego do wspomnianej wyżej grupy młodych ludzi.

Wkład środowiska kościelnego

Biblioteka Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego 
i jego wykładowcy na miarę swoich możliwości czynnie włączyli się 
w organizowanie i przeprowadzenie Dni Bibliotek Gnieźnieńskich 
i Ruchu Wydawniczego. Podczas pierwszego spotkania ks. Krzysz-
tof Prus, dyrektor Prymasowskiego Wydawnictwa „Gaudentinum”, 
wygłosił wykład zatytułowany: Od autora do czytelnika – proces po-
wstawania książki i dystrybucji.

Podczas drugiego spotkania ks. Krzysztof Prus dokonał prezen-
tacji przewodnika multimedialnego Wirtualne wędrówki po kate-
drze prymasowskiej. Temat wystąpienia dyrektora prymasowskiego 
wydawnictwa podczas III Dnia Bibliotek Gnieźnieńskich i  Ruchu 
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Wydawniczego brzmiał: Wirtualne czy tradycyjne zwiedzanie kate-
dry prymasowskiej? Ks. Krzysztof Prus zaprezentował możliwości 
interaktywnego poznania bazyliki gnieźnieńskiej. Jest to szansa dla 
osób, które jeszcze w niej nie były, a różne okoliczności utrudniają 
im przybycie do Gniezna. Prelegent przekonywał jednak, że najle-
piej odwiedzić katedrę osobiście, aby doświadczyć niecodziennego 
klimatu i uroku tego miejsca.

W IV Dzień Bibliotek Gnieźnieńskich i Ruchu Wydawniczego pod 
hasłem: Gniezno wczoraj i dziś w zbiorach bibliotecznych włączył się 
dyrektor Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz ks. Jarosław 
Bogacz, dyrektor Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Podczas 
tej odsłony gnieźnieńskiego święta bibliotek i wydawców odbyła się 
również projekcja fi lmu Bogusława Bieleckiego o ks. kan. Marianie 
Aleksandrowiczu, który ukazał się w cyklu Gnieźnianie. Natomiast 
ks. Jarosław Bogacz wyjaśnił, w jaki sposób w ikonografi i przedsta-
wiany jest św. Wojciech (Wojciech – Adalbert – oblicze świętego. Iko-
nografi a św. Wojciecha).

W 2011 roku podczas VI Dnia Bibliotek Gnieźnieńskich ks. dr 
Paweł Podeszwa, dyrektor Biblioteki Prymasowskiego Wyższego 
Seminarium Duchownego, wygłosił wykład: Czesław Miłosz jako 
tłumacz Biblii.

Podczas każdej edycji Dnia Bibliotek Gnieźnieńskich Biblioteka 
Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego prezento-
wała swoje zbiory i zachęcała młodzież do korzystania z  jej usług. 
W 2010 roku zaprezentowała także możliwości korzystania z kata-
logów online.

Z  perspektywy kilku lat można powiedzieć, że Dni Bibliotek 
Gnieźnieńskich cieszą się popularnością oraz stają się doskonałą 
okazją do zachęcania, zwłaszcza młodych ludzi, do odwiedzania bi-
bliotek naszego miasta, bardziej świadomego korzystania z ich zaso-
bów i zbiorów. Pracownikom zaś samych bibliotek dają możliwość 
wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń oraz współpracy, 
która wpisuje się w  szeroko rozumianą działalność kulturalną na 
rzecz naszego środowiska. Pozostaje tylko wyrazić nadzieję, że ini-
cjatywa ta będzie kontynuowana w następnych latach, aby kolejne 
pokolenia mogły poznawać bogate zbiory naszych bibliotek, uczyć 
się odpowiedniego z nich korzystania, co może zaowocować wzro-
stem zainteresowania książką i popularyzacją czytelnictwa.


