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1. Ludzie 



A. PRACOWNICY 
1. Podyplomowe studia bibliotekoznawcze dla ponad dwudziestoosobowej grupy pracowników 
2. Znaczące zwiększenie liczby szkoleń dla pracowników 
3. Udział największej liczby pracowników ze wszystkich bibliotek w Polsce w Światowym Kongresie Bibliotek i 

Informacji IFLA w 2017 r. we Wrocławiu 
4. Znaczący udział i współorganizacja Forum Młodych Bibliotekarzy w Poznaniu w 2019 r.
5. Zapewnienie ciągłości działania i rozwoju Biblioteki w trakcie wymiany pokoleniowej



B. CZYTELNICY 
1. Zbudowanie nowej publiczności Biblioteki Raczyńskich 
2. Udział w projekcie „Rozwój publiczności” z udziałem międzynarodowego konsorcjum eksperckiego 
3. Coroczne badanie preferencji czytelników BR „Co czyta Poznań”
4. Cykle wydarzeń dla nowej publiczności oraz publiczności, która stale korzysta ze zbiorów Biblioteki, 

w tym: „Mól w sieci” (dla młodych dorosłych), „Czyta Pani czyta” (o literaturze obyczajowej), „Porannik 
książkowy” (ambitna alternatywa dla telewizji śniadaniowych), CZYTATY (cykl wydarzeń szczególnie 
kierowany do ojców z dziećmi) 

5. Rozwój nowych kanałów kontaktu trafiających do nowej publiczności: Spotify, YT, wykorzystywanie 
profesjonalnych narzędzi takich jak Zoom 

6. Poszerzanie księgozbioru w języku ukraińskim 



2. Nagrody



1. Mistrz Promocji Czytelnictwa za rok 2020 – zwycięstwo w ogólnopolskim konkursie Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich w 2021 r. za „spójne działania stacjonarne, hybrydowe i online, kierowane do 
czytelników w każdym wieku i o rozległych zainteresowaniach: podcasty, filmy, słuchowiska, wystawy 
wirtualne, spotkania autorskie, koncerty, wykłady, spektakle oraz za utrzymywanie kontaktu z czytelnikami  
w mediach społecznościowych”

2. Zbiory Biblioteki wpisane na światową i krajową listę dziedzictwa UNESCO – akta Braci czeskich  
i „Białoruski Tristan”

3. Pierwsze w historii Biblioteki nagroda i wyróżnienie w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku  
w Wielkopolsce IZABELLA - za wystawę i katalog do wystawy o Cyrylu Ratajskim (oddział Biblioteki  
– Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza) 

4. Cykl CZYTATY dwukrotnie w gronie finalistów konkursu „Zwyrtała” na najlepszy pomysł promujący czytanie. 
Konkurs organizowany jest w ramach Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej Rabka Festival

5. ZŁOTY JEŻ od Rady Osiedla Jeżyce dla Bibliotekarek z Filii 20 przy ul. Słowackiego za krzewienie czytelnictwa 
wśród dzieci i młodzieży, organizowanie ciekawych zajęć i rozwijanie aktywności twórczej, a także za 
tworzenie niepowtarzalnej, przyjaznej atmosfery i dbałości o Bibliotekę

6. Certyfikat Dobry Sąsiad dla Filii 11 przy ul. Chwaliszewo od Rady Osiedla Stare Miasto za zaangażowanie  
w budowę więzi społecznych i dobrosąsiedzkich relacji, tych których działalność i osiągnięcia mogą stanowić 
wzór do naśladowania i zachętę dla innych 

7. Biblioteka przyjazna dzieciom



3. Codzienność 



GROMADZENIE

1. Powiększenie księgozbioru i przyspieszenie dostaw nowości poprzez zamawianie na etapie  
zapowiedzi wydawniczych (wykorzystanie nowej aplikacji)

2. Rozwój i unowocześnianie sieci bibliotecznej; nowa filia na Naramowicach, nowe siedziby:  
Filii 55, Filii Wildeckich, Filii Sztuki, Filii 38, Filii 35, 7 remontów w 7 filiach, wyprowadzanie filii z piwnic

3. Uzupełnienie sieci bibliotecznej w miejscach, gdzie brakowało usług bibliotecznych,  
jedenastoma książkomatami

4. Regularne skontra (inwentaryzacja książek i zasobów)
5. Unowocześnienie identyfikacji wizualnej i wprowadzenie jednolitego oznakowania filii



UDOSTĘPNIANIE 

1. Ustabilizowanie oraz stopniowy wzrost liczby użytkowników (z uwzględnieniem 
sytuacji pandemicznej) 

2. Szeroki program kulturalno-edukacyjny skierowany do różnych grup społecznych
3. Specjalne propozycje dla seniorów: w tym dostarczanie książek na telefon „Książka 

dla seniora”, kursy i warsztaty komputerowe, wtorki dla seniora, zwiedzanie  
i poznawanie przestrzeni bibliotecznych 

4. Szczególne otwarcie dla czytelników z niepełnosprawnościami – nagroda IDOL, 
treści w internecie z napisami, siedziba i filie bez barier 

5. Liczne propozycje zajęć dla dzieci i młodzieży, w tym: 
•	 lekcje biblioteczne i warsztaty tematyczne w filiach 
•	 coroczne akcje Lato i Zima z książką, Jesień z …
•	 filmy i zajęcia on line bibliotekarek prezentowane od początku pandemii 
•	Noc Bibliotek
•	 Poznańskie Dni Rodziny
•	 Teatr cieni
•	wystawy tematyczne, konkursy czytelnicze
•	 spotkania autorskie 



SYSTEM BIBLIOTECZNY

1. Zakończenie retrokonwersji zbiorów filialnych i udostępnienie w całości  
katalogów filii BR w katalogu dostępnym w Internecie 

2. Testowanie i wprowadzenie aplikacji wspomagających zakup nowości 
wydawniczych oraz dobór książek dla czytelników (projekt dofinansowany  
z Funduszy EOG)

3. Aktywne działanie na rzecz unowocześnienia systemu bibliotecznego  
w ramach Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych 

MUZEA 

1. Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza – udoskonalenie ekspozycji  
(zakup nowych eksponatów, zmiana kolorów ścian, podpisy, aranżacja) oraz 
rozwinięcie propozycji zajęć dla zwiedzających 

2. Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny – rozwój działalności kulturalnej, 
szersze otwarcie na publiczność 

3. Pracownia-Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego – digitalizacja zbiorów
4. Realizacja projektu Muzea Biblioteki Raczyńskich online w trakcie pandemii  

– dofinansowany z Narodowego Centrum Kultury



PROMOCJA CZYTELNICTWA 

1.  Narodowe Czytanie – corocznie największa impreza ze wszystkich czytań  
 w Poznaniu i Wielkopolsce, z szerokim udzialem publiczności 

2.  Festiwal Ludzie Książki – realizowany w formie hybrydowej i na żywo w 2022 r. 
3.  Kanon wielkopolskiej nowoczesności – 2016-2018 
4.  Czytaty – program dla dzieci i ojców realizowany od 2017 r. 
5.  Czyta pani czyta 
6.  Mól w sieci 
7.  Noc Bibliotek i Noc Muzeów
8.  Spotkania z Arcydziełem
9.  Poznański Tydzień Rodziny
10. Salon u Raczyńskich
11. Nagrody im. Józefa Łukaszewicza za najlepsze książki o Poznaniu – Posnaniana 
12. Pięciokrotna realizacja Festiwalu słowa w piosence FRAZY 
13. Wystawy w galerii Atanazego i w przestrzeniach Biblioteki
14. Spotkania autorskie i cykle spotkań 
15. Koncerty 
16. Udział w wydarzeniach kulturalnych i literackich m.in. Festiwal Granda, Targi Ksiażki  

 w Warszawie, Targi Książki w Poznaniu, Dni Łazarza



DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I WYDAWNICZA

1. Organizacja z wielkim sukcesem międzynarodowej konferencji Wojna i książka w 2019 r.
2. Wzrost znaczenia Biblioteki jako biblioteki naukowej: organizacja i współorganizacja konferencji 

naukowych (wielokrotny wzrost liczby w porównaniu do okresu przed 2014 r.), w tym: 
•	 konferencje naukowe towarzyszące Festiwalowi słowa w piosence FRAZY (2015-2019)
•	 seminaria mediewistyczne im. Prof. Alicji Karłowskiej-Kamzowej

3. Konserwacja oraz digitalizacja cennych zbiorów



4. Wydawnictwa: 
•	przetłumaczenie na język polski i opublikowanie tzw. białoruskiego Tristana – 2018
•	„20/10. Spotkania z arcydziełem w Bibliotece Raczyńskich” – 2018
•	„Katalog rękopisów Ośrodka Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego" oprac. Alicja 
Przybyszewska. Biblioteka Raczyńskich 2018
•	Marian Grześczak „Przedostatnie wiersze”. Seria „Poezja i proza poznańskich polonistów”. Wydawnictwo Wulkan, 
Biblioteka Raczyńskich, Poznań 2020. Edycję dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu Literatura 2020
•	„Nowe słowa w piosence. Źródła. Rozlewiska” pod red. Magdaleny Budzyńskiej-Łazarewicz i Krzysztofa Gajdy. 
Instytut Kultury Popularnej 2017
•	„Etyka i estetyka słowa w piosence” pod red. Krzysztofa Gajdy i Małgorzaty Chrząstowskiej. Biblioteka Raczyńskich, 
Wydawnictwo Naukowe UAM 2019
•	„Polska w piosence (1989-2019)” pod red. Krzysztofa Gajdy i Małgorzaty Chrząstowskiej. Biblioteka Raczyńskich, 
Wydawnictwo Naukowe UAM 2020
•	Maria księżna Ogińska „Moje pamiętniki” oprac., wstęp i przypisy dr hab. Ryszard Nowicki. Biblioteka Raczyńskich 2019 
•	Dorota Gołębiewska „Polonica XVI wieku w zbiorach Biblioteki Raczyńskich. Katalog” Biblioteka Raczyńskich 2019
•	Maria Niestrawska „Prezydent wart Poznania – Cyryl Ratajski (1875-1942). Katalog wystawy czasowej w Muzeum 
Literackim Henryka Sienkiewicza”, oprac. graf. Sławomir Pacholczyk. Biblioteka Raczyńskich 2019
•	Agata Bobryk, Katarzyna Wojtaszak „Vademecum Norwida. Rozplątywanie”. Biblioteka Raczyńskich 2021
•	Anna Kozłowska, Katarzyna Wojtaszak „Czytaty na pięciolinii. Scenariusze do zajęć”, Biblioteka Raczyńskich, 2021
•	„Księgozbiory, biblioteki, wydawnictwa i twórcy podczas konfliktów zbrojnych i politycznych. Stan badań 
i pespektywy badawcze” pod red. Małgorzaty Chrząstowskiej i Agnieszki Łuczak, Wydawnictwo PTPN i Biblioteka 
Raczyńskich 2021



WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

1. Rozwijanie współpracy międzynarodowej, w tym współpraca przy wydaniu w jęz. litewskim 
pamiętników Marii Ogińskiej (planowane w 2023) 

2. Współpraca i wymiana doświadczeń z Biblioteką z Brna 
3. Udział w konferencji bibliotek z całej Europy EUROLIS 2020 jako jedynej biblioteki z Polski  

na temat rozwiązań stosowanych w Bibliotece, utrzymywania kontaktu z czytelnikiem  
w trakcie pandemii



4. Infrastruktura



1. Dofinansowanie ze środków zewnętrznych: 
•	 w ramach projektu unijnego dofinansowanie z Funduszy Europejskich w wys. 14 220 940,68 zł  

(wartość projektu: 20 639 047,69 zł)
•	 dofinansowanie ze środków MF EOG 2014-2021 to 1 694 184,26 zł (wartość projektu: 1 993 157,96 zł)
•	 udział w projekcie Skok w GOK i pozyskanie 89 laptopów wraz z dodatkowym sprzętem, które staną się 

własnością BR w 2023 r.
2. Dokończenie projektu rozbudowy Biblioteki Raczyńskich i jego rozliczenie (2014-2016)
3. Książkomaty – nowatorska idea postawienia książkomatów w miejscach, gdzie nie ma filii bibliotecznych  

i zbudowania z nich największej w Polsce sieci



5. Fundusze zewnętrzne 



1. Zwiększenie wysokości i liczby dotacji z funduszy MKiDN  
(np. Kanon wielkopolskiej nowoczesności, Czytaty, Jesień z…)

2. Projekty ministerialne, w r. 2021 jedna z 5 największych dotacji z Biblioteki Narodowej dla bibliotek 
publicznych na zakup nowości wydawniczych

3. Projekty unijne i EOG
4. Dofinansowanie PKO Banku Polskiego



6. Usprawnienia 



1. Odnowienie certyfikatu ISO w 2021 r. ze wskazaniem mocnych stron Biblioteki w zakresie kontekstu 
organizacji, przywództwa, planowania, wsparcia, doskonalenia. Formułowane przez audytorów pochwały  
za rzetelne i wzorowe prowadzenie dokumentacji

2. Doskonalenie narzędzi wyszukiwawczych i materiałów informacyjnych, które ułatwiają efektywne  
i samodzielne korzystanie z zasobów Biblioteki zarówno w zabytkowym gmachu jak i filiach  
bibliotecznych oraz muzeach

3. Wprowadzenie licznych procedur, instrukcji, zarządzeń etc. usprawniających pracę  
i zapewniających ciągłość działania Biblioteki

4. Uporządkowanie dokumentacji Biblioteki i jej oddziałów
5. Zwiększenie liczby realizowanych zadań przy zmniejszeniu liczby pracowników i zmniejszeniu finansowania 

przez Organizatora
6. Uporządkowanie magazynów, zalegających od lat 90-tych XX w. (piwnice na Wronieckiej, Sapowice).
7. Spowodowanie wykonania bezkosztowej naprawy elewacji nowego skrzydła Biblioteki w konsekwencji 

ujawnienia się wad ukrytych (wartość szacunkowa co najmniej 200 tys. zł)
8. Zwiększanie przychodów własnych (opłaty za przetrzymanie zbiorów)



7. Media 



•	Obecność w mediach – szacunkowy roczny ekwiwalent w wysokości 6 mln zł)
•	Plebiscyt na najgorszy błąd językowy – materiał w POLSAT NEWS Wydarzenia
•	Biblioteka Raczyńskich obecna także w mediach ogólnopolskich, takich jak  

TVP (Wiadomości, TVP INFO, Teleexpress), Polsat, Polsat News, TVN, Onet.pl,  
Polskie Radio, Radio 357, RMF FM



Dziękuję


