
 

S P R A W O Z D A N I E 

z działalności Biblioteki Raczyńskich w roku 2015 

 

 

 

 

A.  SPRAWY ORGANIZACYJNE 
 

Liczba placówek Biblioteki w dniu 31.12.2015 r. wynosiła 47 i w porównaniu z rokiem ubiegłym 

zmniejszyła się o 1 (zlikwidowana została Filia 24 z powodu zalania pomieszczeń). 
 

W skład sieci bibliotecznej wchodzą: 

– Biblioteka Główna (pl. Wolności 19) 

– Wypożyczalnia (pl. Wolności 19) 

– 41 filii bibliotecznych, w tym:    – 11 dla dorosłych 

                                              – 12 dla dzieci  

                                           – 18 łączonych (dla dorosłych i dla dzieci) 

– Muzeum Literackie H. Sienkiewicza (Stary Rynek 84) 

– Pracownia-Muzeum J. I. Kraszewskiego oraz Ośrodek Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego 

(ul. Wroniecka 14) 

– Mieszkanie-Pracownia K. Iłłakowiczówny (ul. Gajowa 4) 

– Oddział Biblioteki Raczyńskich – Pałac w Sapowicach (magazyn rezerw bibliotecznych). 
 

Rozmieszczenie filii bibliotecznych w dzielnicach miasta: Stare Miasto – 14; Nowe Miasto – 7;                 

Grunwald – 9; Jeżyce – 6; Wilda – 5. 

Wśród filii bibliotecznych są dwie biblioteki szkolno-publiczne (F52 na os. Czecha, F63 przy ul. Żonki-

lowej 34). 

35 filii jest wyposażonych w sprzęt komputerowy i oferuje dostęp do internetu dla Czytelników. 
 

21 filii jest w pełni skomputeryzowanych (katalogi online i udostępnianie poprzez system Horizon): 

F2, F3, F8, F11, F11dz, F12/46, F14, F26, F27, F38, F42, F47/57, F49, F50, F51, F52, F56, F59, F62. 
 

W filiach funkcjonują 22 kolekcje filmotek:  

F2, F2dz, F4, F8, F11dz, F12, F14, F14dz, F20, F26, F26dz, F36, F36dz, F38, F38dz, F42, F46, F49, 

F50, F53, F59 i FW. 
 

Wewnętrzna struktura organizacyjna Biblioteki wraz z kadrą kierowniczą przedstawiała się następująco: 
 

Dyrektor                         – Anna Gruszecka 

 Z-ca Dyrektora                               – Agnieszka Kraszewska 

 Z-ca Dyrektora            – Anna Chwalisz 

 Główny Księgowy                        – Małgorzata Bieganowska 
 

  Działy:                                                    kierownicy: 

 Gromadzenia i Opracowania Zbiorów  – Iwona Horodecka  

 Informacji i Udostępniania Zbiorów      – Barbara Siejna-Matysiak 

 Sieci Bibliotecznej          – Izabella Barańska 

 Zbiorów Specjalnych                              – Agnieszka Baszko 

 Finansowo-Księgowy                       – Małgorzata Bieganowska  

 Kadr               – Hanna Dąbrowska, od 1.05.2015 r. Alina Kowalska  

 Organizacyjno-Administracyjny              – pracą działu kieruje z-ca dyr. Anna Chwalisz 

Informatyczny          – Jarosław Fechner 
 

 

Organizacje społeczne działające w Bibliotece: 

        Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich         – Małgorzata Byra 

        Związek Zawodowy Pracowników Biblioteki Raczyńskich  – Roman Kaczmarek 

        Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”                   – Gwidona Kempińska 
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B.  ZADANIA REMONTOWE, INWESTYCJE I SPRAWY ADMINISTRACYJNE 

 

 

I.  Wydatki majątkowe i ważniejsze remonty 
 

W 2015 r. w ramach planu wydatków majątkowych dla Biblioteki Raczyńskich zatwierdzonego przez Urząd Miasta 

Poznania realizowano trzy zadania. Zawarte zostały z Miastem Poznań odrębne umowy na dotacje celowe przezna-

czone na sfinansowanie kosztów dotyczących tych zadań.  
 

Realizowano następujące zaplanowane zadania: 

1.  Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich 

Plan wydatków majątkowych na 2015 r. dla tego zadania        1.940.000,00 zł 

Kwota udzielonej (wykorzystanej przez Bibliotekę) dotacji               983.999,04 zł 

Projekt dofinansowany w ramach programu „Infrastruktura i Środowisko”, działania 11.2 „Rozwój oraz poprawa 

stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym” priorytetu XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe”.  

Umowa o dofinansowanie: POIS.11.02.00-00-008/08-00 z dnia 24.06.2009 r. 

Umowę aneksowano czternastokrotnie, ostatni aneks podpisano dnia 9.09.2015 r. 

Nie udało się zgodnie z planem zakończyć projektu w 2014 r. Przyczyną podstawową było niezrealizowanie zało-

żeń projektu dotyczących dostaw wyposażenia w zakresie dostawy sprzętu multimedialnego. 

Ostatnimi aneksami do umowy podpisanymi w 2015 r. przedłużono m.in. okres kwalifikowalności wydatków do 

30.06.2015 r. 
 

Całkowity koszt realizacji projektu                              71.033.894,21 zł 

Kwota wydatków kwalifikowalnych po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową         69.511.535,13 zł 
 

W 2015 r. podstawowym zadaniem było przeprowadzenie postępowania przetargowego i zrealizowanie w okresie 

do 30.06.2015 r. dostawy sprzętu multimedialnego wraz z wdrożeniem. 

W styczniu 2015 r. ogłoszono przetarg nieograniczony, umowę podpisano 17.03.2015 r., a dostawy zakończono 

w czerwcu 2015 r. 

Wykonywane były we współpracy z Działem Finansowo-Księgowym prace związane z odbiorami i wprowadzeniem 

do ewidencji finansowo-księgowej środków trwałych i wyposażenia dostarczonych w ramach zrealizowanych dostaw.  
 

Wydatki realizowane w ramach projektu w 2015 r. obejmowały: 

-   dostawę sprzętu multimedialnego wraz wdrożeniem     1.201.710,00 zł 

   w tym wydatki sfinansowane z dotacji celowej Miasta Poznania – 671.155,03 zł 

-   usługę wsparcia merytorycznego przy postępowaniu na dostawę sprzętu multimedialnego wraz z wdrożeniem 

                            18.890,00 zł 

-   prace modernizacyjne wind zamontowanych w budynku          12.915,00 zł 

(zapewnienie kontroli dostępu w strefie magazynów zbiorów bibliotecznych i Działu Zbiorów Specjalnych), 

-   wykonanie prac projektowych obejmujących przebudowę wejścia dla osób niepełnosprawnych, aranżację wnętrz 

wraz z projektem mebli w celu usprawnienia funkcjonowania budynku w strefie wypożyczalni i herbaciarni

                         145.140,00 zł 

-   wykonanie tablic pamiątkowych, tabliczek informacyjnych oraz naklejek        6.359,10 zł 

 (element promocji projektu obowiązkowy i wymagany przed końcowym rozliczeniem projektu) 

-   koszty wynagrodzenia osób pracujących na rzecz projektu      166.108,32 zł 

w tym wydatki sfinansowane z dotacji celowej Miasta Poznania – 129.439,91 zł 
 

Łącznie wydatki w 2015 r. wyniosły             1.551.122,42 zł 
 

W tym wydatki sfinansowane z dotacji celowej       983.999,04 zł 
 

W 2015 r. nie zaistniała potrzeba zaciągnięcia pożyczki udzielanej przez Miasto Poznań na finansowanie wkładu własnego.  
 

Odsetki bankowe uzyskane w 2015 r. w wysokości 3.327,24 zł przekazane zostały zgodnie z zapisami umowy na 

dotację celową na konto Urzędu Miasta Poznania. 

W dniu 22.12.2015 r. przekazano ponadto na konto Urzędu Miasta kwotę 1.090.685,55 zł tytułem refundacji wy-

datków kwalifikowalnych poniesionych w latach ubiegłych. 

W 2015 r. uzyskano w ramach dofinansowania ze środków unijnych refundację części wydatków – łącznie na kwotę 

316.062,79 zł.  
 

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie przed otrzymaniem płatności końcowej obejmującej ostatnią transzę 

refundacji wymagane jest przeprowadzenie kontroli końcowej. Taka kontrola miała miejsce w Bibliotece w dniach 

30.09–2.10.2015 r. Informację pokontrolną otrzymaliśmy w listopadzie 2015 r. Oczekujemy na dalszą dokumenta-

cję pokontrolną, pozwalającą zakończyć i rozliczyć projekt w 2016 r.  
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Biblioteka Raczyńskich wystąpi z wnioskiem, aby niewykorzystane środki przyznane w 2015 r. w ramach dotacji 

celowej na finansowanie projektu zostały uruchomione ponownie jako dotacja celowa w 2016 r., co umożliwi Bi-

bliotece merytoryczne dokończenie projektu i jego końcowe rozliczenie zgodnie z założeniami przyjętymi w Umo-

wie o jego dofinasowanie ze środków unijnych.  

 

2.  Modernizacja wnętrz budynku Biblioteki przy placu Wolności 19 
 

Plan wydatków majątkowych na 2015 r. dla tego zadania     1.180.000,00 zł 
 

W ramach zadania planowano wykonać w 2015 r. prace projektowe oraz prace budowlano-remontowe w zakresie 

przystosowania zabytkowego budynku Biblioteki przy pl. Wolności 19 do nowych funkcji, wynikających z połącze-

nia budynku z nowo wybudowanym obiektem. Planowano uaktywnienie wolnych przestrzeni w zabytkowym gma-

chu poprzez wprowadzenie do budynku usług bibliotecznych uzupełniających i wzbogacających ofertę kierowaną 

do czytelników w nowym budynku.  
 

W związku z przyjętymi do realizacji programami regionalnymi i centralnymi dotyczącymi Funduszy Europejskich 

na lata 2014–2020 i możliwością otrzymania dofinansowania na to przedsięwzięcie zadecydowano o modyfikacji 

założeń dla tego zadania i zwiększeniu jego zakresu o konserwację kartograficznych zabytków ruchomych oraz 

cennych materiałów bibliotecznych, w tym archiwalnych zbiorów audiowizualnych oraz ich digitalizację. 
 

Zamierzamy realizować projekt w oparciu o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjne-

go „Infrastruktura i Środowisko” 2014–2020, działanie 8.1 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów 

kultury”. 
 

W związku z powyższym w 2015 r. zrezygnowano z realizacji zadania w zaplanowanej pierwotnej wersji i tym 

samym nie wnioskowano o uruchomienie dotacji celowej. 

 

3.  Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu komputerowego i sieciowego 
 

Plan na 2015 r.              60.000,00 zł  
 

W 2015 r. zaplanowano zakup zestawów komputerowych m.in. w działach: Dział Koordynacji Działalności 

Kulturalnej i Promocji, Dział Organizacyjno-Administracyjny, Dział Sieci Bibliotecznej wraz z filiami. 
 

Zadanie zostało zrealizowane. Dzięki dokonanym zakupom poprawiła się funkcjonalność sprzętu komputerowego 

(wymiana na nowe jednostki).  

Zakupiono łącznie:  3 notebooki (9.071,25 zł), 2 sieciowe drukarki laserowe (2.683,86 zł), 14 zestawów 

komputerowych (48.154,50 zł). 
 

Łącznie zakupy inwestycyjne sfinansowane z dotacji Miasta Poznania  –  59.909,61 zł 

 

Przebudowa i renowacja zabytkowego obiektu Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza w Poznaniu 
 

W 2015 r. nie były zaplanowane już wydatki dla tego zadania, natomiast zostały dokonane czynności zwią-

zane z rozliczeniem i zamknięciem projektu. 
 

Projekt był dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, 

Priorytet VI „Turystyka i środowisko kulturowe”, Działania 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”. 
 

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPWP.06.2.01-30-010//08-00 z 20 maja 2010 r. 

Umowę aneksowano ośmiokrotnie, ostatni aneks podpisano 7 kwietnia 2015 r. 
 

Całkowita wartość projektu wyniosła   3.338.504,91 zł 

Całkowite wydatki kwalifikowalne    2.350.892,03 zł 

 (w tym dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 1.643.743,70 zł, tj. 69,92% kwoty całkowitych wydatków 

     kwalifikowalnych Projektu). 
 

Refundacja końcowa otrzymana w 2015 r. z Urzędu Marszałkowskiego wyniosła 677.806,68 zł. 

Zwrócono do Urzędu Miasta pożyczkę w ramach umowy zawartej z Miastem Poznań na finansowanie części 

wydatków objętych refundacją (664.367,35 zł) oraz kwotę końcową w wysokości 13.439,39 zł. 

 

Ważniejsze remonty 
 

Plan na koniec roku         390.000,00 zł 
 

Na początku roku – w ramach przyjętego planu realizacji ważniejszych zadań remontowych (150.000,00 zł) – za-

planowano kompleksowy remont wnętrz Filii 56 na os. Kopernika, przy ul. Galileusza 8. Podjęto wstępne działania 

związane z opracowaniem dokumentacji technicznej prac remontowych. W trakcie przygotowań okazało się jednak, 

że dla zakresu prac, jaki uznano w Bibliotece za niezbędny (zmiany w rozmieszczeniu wewnętrznych ścian działo-
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wych), konieczne byłoby uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych. Takiego pozwolenia jednak nie 

jesteśmy w stanie uzyskać obecnie ani w niedalekiej przyszłości, ponieważ lokal przy ul. Galileusza nie spełnia 

wymagań w zakresie dostępu dla osób niepełnosprawnych (I piętro, wejście z zewnętrznej klatki schodowej). 

W związku z powyższym odstąpiliśmy od zaplanowanego remontu Filii 56 i podjęliśmy działania przygotowawcze 

dotyczące innych, pilnych zadań remontowych. 

Opracowano dokumentację techniczną dla planowanych prac remontowych budynków Biblioteki przy ul. Fabiano-

wo 2 i przy ul. Muszkowskiej 1A w zakresie robót remontowych w obrębie elewacji obydwu budynków (remonty 

izolacji fundamentów, opasek wokół budynków, wybranych elementów stolarki okiennej, tynków i elewacji, posa-

dzek zewnętrznych, schodów, instalacji odgromowej, naprawy części dachów i kominów).  

Planowano, zgodnie z podpisaną umową na wykonanie prac, że roboty zrealizowane zostaną do końca 2015 r. Jed-

nak po stronie Wykonawcy wystąpiły opóźnienia w realizacji zadania i w tej sytuacji zakończenie i rozliczenie 

zadania przesunięto na 2016 r. 
 

Wydatki poniesione w ramach zadania w 2015 r. wyniosły 15.055,20 zł i dotyczyły opracowania dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej dla planowanych prac remontowych w budynkach Biblioteki. 

 

II.  Pozostałe przeprowadzone remonty, modernizacje i większe naprawy  

 

 W budynkach i lokalach własnych          76.024,09  

w tym m.in.:  

- wymiana masztu flagowego w budynku przy pl. Wolności    9.407,80  

- w nowym budynku przy Al. Marcinkowskiego – wymiana pękniętej szyby połaci dachowej holu 21.586,50  

- malowanie klatki schodowej w budynku w Sapowicach     3.000,00 

  - odnowienie wnętrz F56 (wymiana wykładziny)               30.996,00 
 

Mniejszej wartości prace dotyczyły przeniesienia czujnika wilgotności naprawy pompy, montażu dodatko-

wego czujnika sygnalizacji p.poż. w pomieszczeniach introligatorni. 

 

W lokalach wynajmowanych        21.019,21 

 w tym m.in.: 

- odnowienie pomieszczeń sanitarnych w F36 i F51  16.326,87 
 

Mniejszej wartości prace dotyczyły montażu rolet, napraw wykonywanych w kotłowniach gazowych, wy-

miany czujek p.poż. itp. 

 

Łącznie wydatki w 2015 r. na pozostałe remonty, modernizacje i większe naprawy wyniosły    97.043,30 zł 
 

Rzemieślnicy zatrudnieni w Bibliotece na bieżąco usuwali drobne usterki, dokonywali nieskomplikowanych na-

praw, modernizacji i ulepszeń. Na materiały związane z dokonywaniem napraw i remontów we własnym zakresie 

oraz materiały malarskie wydano 8.773,37 zł (w 2014 r. – 17.529,19 zł).  

Odnowiono m.in. siłami własnymi pomieszczenia w lokalu likwidowanej Filii 24, co było konieczne przed przeka-

zaniem lokalu Właścicielowi.  

 

III.  Zakupy materiałów i wyposażenia, usługi obce 
 

Dział Organizacyjno-Administracyjny zajmował się zakupami przedmiotów pracy i wszelkich materiałów potrzeb-

nych w Bibliotece. Umowy na dostawę materiałów i usług zawierane są najczęściej na okres jednego roku, tylko 

w niektórych przypadkach na trzy lata. W tych przypadkach, gdy zawarcie umowy jest następstwem udzielenia 

zamówienia publicznego, przepisy ustawy dopuszczają maksymalny okres zawarcia umowy na cztery lata. 

W ramach zawartych umów realizowano wydatki na monitoring przeciwpożarowy i przeciwwłamaniowy, ochronę 

fizyczną, konserwację systemów sygnalizacji przeciwpożarowej i antywłamaniowych, wind, kotłowni gazowych c.o., 

dostawę wody do budynków Biblioteki, dostawę energii elektrycznej i gazu, usługi telefoniczne, pocztowe, dostępu 

do internetu, usługi oprawy czasopism i książek, usługi prenumeraty, niektóre usługi drukarskie i wydawnicze. Bie-

żące zadania o niższej wartości realizowane są na podstawie wystawianych zleceń na dostawę lub wykonanie usługi. 

Większe i ważniejsze zakupy zawsze poprzedzone były zapytaniem ofertowym skierowanym do kilku dostawców 

lub kontrahentów, analizą cen, jakości, parametrów, warunków dostawy, płatności itp. 
 

Oddanie do użytku nowego budynku związane jest z koniecznością zawarcia umów obejmujących obsługę eksploa-

tacyjno-konserwacyjną budynku. Przeglądami i konserwacją w ramach zawartych umów objęto systemy: sygnaliza-

cji pożaru, oddymiania i napowietrzania, wentylacji pożarowej, okablowania strukturalnego, sygnalizacji włamania 

i napadu oraz kontroli dostępu, system zegarowy, system przyzywowy do sanitariatów dla niepełnosprawnych, za-

bezpieczenia księgozbioru, detekcji tlenku węgla oraz system stałego gaszenia gazem pomieszczeń magazynowych. 

Ponadto zawarto umowy serwisowe dla wind oraz obsługi komory fumigacyjnej (służącej odkażaniu zbiorów). 

W ramach obowiązków użytkownika budynku w zakresie koniecznej konserwacji i serwisu elementów i instalacji 

budynku oraz wyposażenia – realizowano umowy na przeglądy serwisowo-konserwacyjne: 
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-    na czyszczenie i impregnację granitowych posadzek kamiennych zamontowanych wewnątrz i na zewnątrz budynku, 

- okien fasadowych pracujących w funkcji wyłazu dachowego i oddymiania, 

- regałów przesuwnych z napędem elektrycznym i elektronicznym, 

- zewnętrznego tarasu z drewna modrzew syberyjski, 

- drzwi drewnianych o odporności ogniowej i bezklasowych, 

- bram garażowych oraz rolet wraz z napędem, 

- bramy przesuwnej wraz z napędem, 

- sufitów siatkowych, 

- bramy rolowanej oraz bramy przesuwnej dwuskrzydłowej, 

- drzwi stalowych o odporności ogniowej. 
 

W 2015 r. kontynuowano regułę odrębnego ewidencjonowania wszystkich kosztów ponoszonych w związku z funk-

cjonowaniem nowego budynku Biblioteki, w szczególności eksploatacyjnych (materiały, konserwacje, naprawy, 

przeglądy itp.) Ma to służyć pozyskaniu szczegółowych danych dotyczących rodzaju i wielkości kosztów związa-

nych z utrzymaniem budynku. 

 

Materiały 
 

Największe koszty ponoszono w 2015 r. w związku z zakupem: 

- materiałów związanych z drobnym wyposażeniem i aranżacją wnętrz budynków własnych i filii   34.824,47  

w tym m.in. zakup ekranów projekcyjnych (2.735,50), obrusów do herbaciarni i zabytkowego budynku 

(3.400,-), leżaków i stolików na taras nowego budynku (1.674,68), żywych choinek i stojaka (2.620,-)  

- krzeseł składanych dla filii bibliotecznych i sali nr 5 w zabytkowym budynku  6.150,00 

- materiałów biurowych        12.148,49 

- opału              19.833,46 

- artykułów elektrycznych         8.608,53 

- środków czystości         18.199,15 

           w tym dla nowego budynku (10.180,76) 

- materiałów introligatorskich      13.703,63 

- materiałów i artykułów związanych z działalnością kulturalną  62.039,62 

          w tym m.in. papier dla działań promocyjnych (5.651,49) 

- materiałów dot. działalności bibliotecznej   45.744,62 

          w tym m.in. folie samoprzylepne do owijania książek (21.120,-), etykiety RFID (9.446,-), etykiety do książek 

(5.285,43) 

- materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek  12.605,04 

          w tym papier ksero (8.429,80) 

- materiałów do sprzętu komputerowego     22.731,69 

w tym  

- odnowienie licencji na programy antywirusowe (8.659,20) 

zasadą jest, że tylko pierwszy zakup licencji ewidencjonowany jest na koncie dot. wartości niematerialnych 

i prawnych – koszty ponoszone w kolejnych latach na odnowienie takich licencji wchodzą w wydatki mate-

riałowe w danym roku. 

- zakup części do komputerów i elementy zestawów (karty sieciowe, procesory, płyty główne), które 

z uwagi na awarię lub ich zużycie należało wymienić natychmiast (9.072,60), 

- materiały eksploatacyjne (4.999,89) 
 

Na materiały związane z nowym budynkiem wydatkowano    14.019,69 

zakupiono m.in.:  

- materiały do systemu klimatyzacji (filtry)   2.516,70 

- materiały związane z funkcjonowaniem Herbaciarni, w tym herbata, podkładki i kubki  6.077,60 

- materiały pozostałe (płyny, tabletki do ekspresów i zmywarek)          

Na pozostałe materiały wydatkowano 11.490,15 zł (artykuły na potrzeby sekretariatu, artykuły spożywcze). 
 

Łącznie na wszystkie materiały wydatkowano w 2015 r.       301.994,87 zł 

 

Wyposażenie  
 

W 2015 r. zrealizowano w ramach dotacji celowej na zakupy inwestycyjne dwa zamówienia na sprzęt komputerowy 

za łączną kwotę 59.909,61zł (zakupiono 3 notebooki, 2 sieciowe drukarki laserowe, 14 zestawów komputerowych). 
 

W 2015 r. zrealizowano dwa duże zamówienia na meble biblioteczne – w lipcu za kwotę  12.885 zł, w grudniu 

– za kwotę 25.215 zł. 

Pierwsze zamówienie obejmowało meble drewniane, takie jak regały, szafy i biurka dla F15, F2 oraz Działu 

Gromadzenia. Drugie zamówienie dotyczyło zakupu regałów metalowych. 
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W F26 zlikwidowano część starych, bardzo zniszczonych regałów drewnianych i zakupiono systemowe regały 

metalowe Sysco. Podobne regały dokupiono dla F8 do istniejącego już tam systemu Sysco.  

Filie: F2, F46 oraz F56 zostały wyposażone w 34 samoobsługowe szafy szatniowe. Łączny koszt zakupu tych 

elementów wyposażenia wyniósł 18.917,40 zł. 

Zakupiono również m.in.: projektor i ekrany (2.956,50), dysk sieciowy (1.334,22), szafę na akta (1.474,77), ściankę  

promocyjną (2.431,71). 

Za kwotę 4.140,32 zł wyposażono pokój socjalny dla pracowników Działu Udostępniania. Do nowego budynku 

zakupiono podstawy szatniowe do bagażu (9.696,30), przewijak (1.195,79), wysoką drabinę trzyczęściową (1.699,-). 

Do pałacu w Sapowicach zakupiono nową kanapę oraz fotele o łącznej wartości 2.850 zł. 

Dla Działu Zbiorów Specjalnych oraz Działu Udostępniania zakupiono 16 termohigrometrów o wartości 7.168,86 zł. 
 

Realizowano również zamówienia na wyposażenie, które ze względu na wartość jednostkową (do 1000 zł) nie 

podlega ewidencji w programie obsługującym gospodarkę środkami trwałymi i którego zakup księgowany jest 

bezpośrednio w koszty działalności. Były to m.in.: odkurzacze, telefony, wózki biblioteczne, ekrany projekcyjne, 

odtwarzacz DVD, wieszaki, drabinki i schodki, komplet 12 krzeseł plastikowych dla F14, komplet 80 krzeseł 

plastikowych dla sali nr 5 w budynku przy pl. Wolności 19, prasy introligatorskie, leżaki i stoliki na taras, pufy dla 

F38, wieże CD. 
 

W 2015 r. do ewidencji ilościowo–wartościowej środków trwałych o charakterze wyposażenia zakupionych dla 

wszystkich placówek (oprócz nowego budynku) wprowadzono 39 pozycji o łącznej wartości 94.094,11 zł (w 2014 r. 

było to 85 pozycji o łącznej wartości 156.083,84 zł). 

Do ewidencji ilościowej obejmującej sprzęt o niższej wartości zakupiony dla wszystkich placówek wprowadzono 

151 pozycji o łącznej wartości 62.526,03 zł (w 2014 r. były to 193 pozycje o łącznej wartości 64.348,65 zł).  
 

Łącznie na wyposażenie wydatkowano w 2015 r.            156.620,90 zł 
 

Dział Organizacyjno-Administracyjny na bieżąco prowadzi ewidencję zakupów i darów, sprzęt jest natychmiast 

ujmowany w wykazie wyposażenia. Staramy się, aby był niezwłocznie znakowany i przekazywany do 

wyznaczonych miejsc użytkowania. Wszystkie nowe środki trwałe wysokocenne i niskocenne (o charakterze 

wyposażenia) są oznaczane etykietami z nadrukowanym kodem oraz znacznikiem RFID, co pozwala sprawnie 

zidentyfikować wybrany środek na podstawie jego odczytu za pomocą terminala. Ponadto sukcesywnie wymieniane 

są oznaczenia wszystkich pozostałych, wcześniej zakupionych środków trwałych. Drukujemy nowe etykiety 

i kompleksowo wymienimy je w kolejnych placówkach Biblioteki 
 

Likwidacje 
 

W 2015 r. wykreślono z ewidencji ilościowej 82 pozycje za łączną kwotę 4.412,60 zł, z ewidencji wartościowo-

ilościowej usunięto 31 pozycji za łączną kwotę 78.204,44 zł. 
 

Na bieżąco dokonywane są likwidacje zniszczonego i wyeksploatowanego sprzętu. Komisja Likwidacyjna we 

współpracy z Działem Organizacyjno-Administracyjnym opiniuje i kwalifikuje do wycofania z użytkowania 

bezużyteczne składniki majątku.  

Wśród ubytkowanego wyposażenia znalazły się m.in. zestawy komputerowe, szafy na plakaty oraz regały z F26 

oraz zlikwidowanej F24. W procesie likwidacji istotne znaczenie ma stały kontakt pracownika działu 

odpowiedzialnego za ewidencję sprzętu i wyposażenia z kierownikami poszczególnych działów i filii 

bibliotecznych. Bieżąca eliminacja nieużywanych elementów wyposażenia znacznie ułatwia dokonywanie 

uzgodnień z Działem Finansowo-Księgowym dotyczących stanu i wartości wyposażenia oraz przeprowadzanie 

okresowych inwentaryzacji w placówkach Biblioteki. 
 

Naprawy, przeglądy i konserwacje 
 

Łącznie na naprawy, przeglądy i konserwacje wydatkowano w 2015 r.        364.160,87 zł 

Konserwacje i przeglądy zlecano zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Koszty rozłożyły się następująco: 

- nowy budynek    299.013,72 

- pozostałe budynki      42.013,70 

- lokale wynajmowane     23.133,45 

Zlecano m.in.: konserwacje okresowe kotłowni gazowych, konserwacje wind , konserwacje systemów p.poż. i sy-

gnalizacji włamania i napadu, okresowe pomiary elektryczne, konserwacje komory fumigacyjnej, przeglądy tech-

nicznego stanu budynków Biblioteki, przeglądy okresowe gaśnic, konserwacje urządzeń kserograficznych.  
 

Na naprawy pozostałego wyposażenia i sprzętu związane z jego awariami, wymianą zużytych lub wyeksploatowa-

nych części wydano w 2015 r. łącznie 84.734,74 zł. Na tę kwotę składają się: naprawy drukarek komputerowych, 

żaluzji, kserokopiarek, regału miejskiego, mebli w Muzeum Literackim H. Sienkiewicza oraz systemów zainstalo-

wanych w lokalach i budynkach Biblioteki (naprawy i wymiana części systemów przeciwpożarowych, przeciwwła-
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maniowych, przeglądy kas fiskalnych, serwis regałów magazynowych, montaż prętów stalowych w katalogach bi-

bliotecznych itp.).  

Na naprawy samochodu wydatkowano w ramach powyższej kwoty 3.263,24 zł. 

 

Koszty usług komputerowych wyniosły łącznie       60.193,68 zł 

w tym m.in.: 

-   39.229,50 zł – koszty serwisu księgowych programów komputerowych oraz serwera i routerów, dzierżawa oraz 

serwis programu ewidencji środków trwałych, opieka nad serwerami, serwisu elementów systemu informa-

tycznego oraz dzierżawy i wdrożenia programu dot. pracowników (portalu pracowniczego), 

-   21.648,00 zł – koszty doradztwa obejmującego prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych i serwe-

rów Biblioteki. 
 

Pozostałe usługi dot. budynków i lokali obejmowały m.in. czyszczenie wykładziny dywanowej w nowym budynku 

biblioteki po trzech latach eksploatacji (9.840,-), zabezpieczenie budynku Biblioteki przy pl. Wolności przed pta-

kami (10.000,-), wykonanie opracowania konserwatorskiego – wytycznych dla planowanych w zabytkowym budyn-

ku prac modernizacyjno-remontowych (4.428,-). 

 

Inne usługi obce 
 

Dział Organizacyjno-Administracyjny nadzorował i koordynował realizację zamówień dotyczących: 

- usług drukarskich, na które w 2014 r. wydatkowano    3.588,90  

- na druk „Winiety” (4 numery)              7.843,50  

- czyszczenia okien w budynkach i lokalach Biblioteki  16.605,00  

- koszty połączeń telefonicznych wyniosły w 2015 r.          51.521,44  

(stacjonarne – 38.587,99; komórkowe – 12.933,45)  

-   koszty sprawowania ochrony wyniosły                 204.809,58   

-  nadzorowano wydatki na usługi pocztowe (24.707,78 zł), w tym wysyłkę monitów przez Sekretariat (wysłano 

              2.636 monitów, koszt wysyłki 10.995,65 zł); na wysyłkę paczek wydatkowano 2.808,09 zł 

- koszty przejazdów lokalnych wyniosły w 2015 r.         761,05  

Służbowe przejazdy lokalne pracowników obsługiwane są przez 7 kart PEKA wydanych na wniosek Biblio-

teki i zasilanych w ramach „tportmonetki”; kartami (wydawanie pracownikom, sprawdzanie konta, zasi-

lanie) zarządza Dział Organizacyjno-Administracyjny. 

 

IV.  Sprawy lokalowe 
 

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. Biblioteka prowadzi swoją działalność łącznie na: 23.866,16 m
2
 powierzchni 

całkowitej, w tym: 

– w budynkach własnych   17.865,71 m
2
  (pow. użytkowa 12.848,5m

2
) 

      w tym: nowy budynek     11.738 m
2  

 (pow. użytkowa 9.542,7 m
2
) 

– w lokalach wynajmowanych odpłatnie   5,820,45 m
2
 

         w tym w lokalach posiadających status odrębnego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 

                   użytkowego 372,50 m
2 

– w lokalach udostępnianych nieodpłatnie     180,00 m
2
 

 

W 2015 r. stan bazy lokalowej uległ zmianie: z dniem 30.11.2015 r. – wskutek zalania i zniszczenia w sierpniu 

2015 r. pomieszczeń oraz 4.957 wol., stanowiących 33% księgozbioru – została zlikwidowana Filia 24 na  

os. Rzeczypospolitej 101. Z uwagi na usytuowanie lokalu w przyziemiu oraz występujące stałe zagrożenie 

zalewania budynku w czasie deszczów Biblioteka wypowiedziała umowę najmu lokalu F24 o pow. 64 m
2
. 

 

Odpłatność za wynajmowane lokale wynosiła w 2015 r. od 2,83 zł (F25) do 26,53 zł (Filia Wildecka) za 1 m
2 

netto 

bez świadczeń.  

Najtaniej wynajmujemy lokale od PSM „Winogrady” (średnia stawka 5,45 zł netto) i od SM „Osiedle Młodych” 

(średnia 6,40 zł), najdrożej wypadają SM „Jeżyce” (13,47 i 11,89 zł netto) oraz Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa 

(18,45 zł). W lokalach miejskich stawki wynoszą od 7,77 zł za F6 do 11,01 zł za F38 (ul. Ognik ) netto za 1 m
2
.  

Stawka za wynajem Izby Pamięci K. Iłłakowiczówny (34,08 m
2
) wynosi bez zmian 24,62 zł. 

Wszystkie wartości podano w cenach netto za 1m
2
. 

W 2015 r. zanotowano podwyżki czynszu w 4 placówkach, w 26 przypadkach odpłatność pozostała na tym samym 

poziomie co w 2014 r. (dotyczy to filii numer: 3, 6, 20, 23, 38, 25, 42/49, 50, 36, 26, 14, 62, 4, 12/46, 22, 56, 2, 32, 

48, 51, 54, 8/59, 11, 27, 17, Izby Pamięci K. Iłłakowiczówny).  

W większości przypadków wzrost stawek czynszowych był niewielki – od kilkunastu do kilkudziesięciu groszy za 1 m
2
.  

W niektórych placówkach do czynszu włączane są obciążenia z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie grun-

tów i objęcia obszaru osiedla lub budynku monitoringiem.  
 

Łącznie koszty czynszów wyniosły        935.509,49 zł    (w 2014 r. – 963.382,99 zł) 
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Na niższe koszty niż w 2014 r. wpłynęło rozwiązanie w 2015 r. umowy najmu za lokal, w którym prowadziła dzia-

łalność F24 oraz zmniejszenie powierzchni F2 (zainstalowanie windy) i F3 (inwentaryzacja budynku). 
 

Średni koszt najmu 1m
2
 wynosi na koniec 2015 r. netto 13,39 zł (935 509,49:12 m-cy :5820,45 m

2
) (w 2014 – 12,84). 

 

Prawo wieczystego użytkowania gruntów 
 

Biblioteka posiada prawo wieczystego użytkowania gruntów dla wszystkich gruntów, którymi aktualnie zarządza. 

Od 1.05.2010 r. Biblioteka zarządza 10.916 m2 gruntów. 

Opłaty roczne za prawa wieczystego użytkowania gruntów nie uległy zmianie i wyniosły w 2015 r. 12.319,51 zł. 

Podatek od nieruchomości obejmujący podatek za powierzchnię gruntów oraz użytkową powierzchnię nieruchomo-

ści własnych wyniósł w 2015 r. 82.435,- zł i obejmował również koszty podatku od nieruchomości związane z no-

wym budynkiem. 
 

V.  Gospodarka i eksploatacja pojazdów 
 

W 2015 r. samochód Biblioteki Fiat Ducato przejechał   10.626 km (w 2014 r. – 12.228 km). 

Koszty transportu obcego, finansowane z budżetu na działalność bieżącą, wyniosły 4.076,76 zł i dotyczyły transpor-

tów związanych z likwidacją Filii 24, przewozu ciężkich i większych elementów wyposażenia oraz usług taxi. 

W 2015 r. koszty zakupu benzyny i pozostałych materiałów eksploatacyjnych do samochodu Biblioteki wyniosły 

6.696,84 zł (w 2014 r. – 8.958,28 zł). 

 

VI.  Pozostałe sprawy 
 

1. Dział Organizacyjno-Administracyjny włączał się w 2015 r. w organizowanie promocji książek, spotkań 

oraz pozostałych imprez organizowanych w budynkach i placówkach biblioteki, przede wszystkim w za-

kresie zakupów usług i materiałów na potrzeby takich imprez, przygotowanie pomieszczeń, zapewnienie 

obsługi itp. Wyjątkowym wydarzeniem był współudział pracowników działu w Festiwalu Frazy. Impreza 

odbywała się w różnych przestrzeniach, dlatego pracownicy administracji byli odpowiedzialni za termino-

wy transport potrzebnych materiałów, wyposażenie pokoi garderobianych oraz organizację cateringów. 

2. Uzyskano przychody z okazjonalnego wynajmu sal i pomieszczeń Biblioteki oraz organizacji imprez na 

zlecenie w wysokości 14.582,75 zł.  

3. W 2015 r. przygotowano i przeprowadzono trzy przetargi nieograniczone. Jeden przetarg (na dostawy 

sprzętu multimedialnego dla nowego budynku Biblioteki) przeprowadzono w procedurze unijnej. Pozostałe 

przetargi w procedurze krajowej dotyczyły robót budowlanych (remonty elewacji budynków przy ul. Fa-

bianowo 2 i ul. Muszkowska 1A) oraz dostawy czasopism krajowych w 2016 roku. 

Ponadto Biblioteka uczestniczyła w grupie zakupowej energii elektrycznej, w ramach której ogłoszono i roz-

strzygnięto przetarg na dostawę energii elektrycznej dla grupy zakupowej. Koordynatorem przedsięwzięcia jest 

Miasto Poznań. Energię elektryczną dla Biblioteki od stycznia 2016 r. dostarczać będzie PGE Obrót S.A. – do-

stawca wyłoniony w przetargu organizowanym przez Miasto Poznań w 2014 r. Umowę dostawy energii elek-

trycznej na 2016 rok podpisano 9 listopada 2015 r. 
 

4. Kontynuowana jest współpraca z ubezpieczycielem wyłonionym w 2013 r. w drodze przetargu nieograni-

czonego. Postępowanie to w imieniu Biblioteki przeprowadziła firma Inter-Broker obsługująca Miasto Po-

znań w zakresie ubezpieczeń. 

W wyniku tego postępowania zawarto z Firmą Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. umowę na usługi 

ubezpieczeniowe (obowiązującą do 31.05.2016 r.). Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną dla 

wszystkich placówek Biblioteki (również kradzieży lub zagubienia odzieży w szatni), budynków Biblioteki od 

ognia i innych zdarzeń losowych, w tym następstw szkód wodociągowych spowodowanych awarią, szyb i in-

nych przedmiotów do stłuczenia, samochodu, sprzętu elektronicznego od zniszczenia i kradzieży i innych zda-

rzeń losowych oraz filmotek gromadzonych w filiach bibliotecznych. 

Polisami objęto również zbiory specjalne – 205.818 jednostek katalogowych według ustalonej przez pracowni-

ków Działu Zbiorów Specjalnych wartości odtworzeniowej dla poszczególnych kategorii zbiorów.  

Należność za polisy dotyczące okresu 1.06.2015–31.05.2016 wyniosła 27.855,10 zł.  

Zostały zawarte również dodatkowe ubezpieczenia. Należności za polisy dodatkowe kształtowały się następująco:  

- wystawa „Skarby drukarstwa i introligatorstwa ze zbiorów dawnej Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie” – 680 zł 

- wyjazd pracowników do Biblioteki J. Mahena w Brnie – 72,36 zł 

- koncert Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego „Krajobraz po uczcie” oraz imprezy towarzyszące – 500 zł 

- zwiększenie limitu ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia do 30 000 zł – 3 000 zł. 

W październiku 2015 r. wpłynęło na konto Biblioteki odszkodowanie w wysokości 10.000 zł za uszkodzoną 

szybę dachową na łączniku w budynku Biblioteki przy Al. Marcinkowskiego. W tym samym miesiącu przyzna-

no Bibliotece odszkodowanie w związku z powstałą w sierpniu 2015 r. szkodą – zalaniem Filii 24 na os. Rze-

czypospolitej 101. Z tytułu uszkodzenia stałych elementów lokalu przyznano kwotę 5.574,13 zł, z tytułu zalania 

wyposażenia – 3.335,29 zł, natomiast z tytułu zalanego księgozbioru (4957 wol.) – 129.774,26 zł. 
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5. Na podstawie art. 26 i art. 27 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. 

z 2013 r. poz. 330) oraz na podstawie §7 pkt. 1 Instrukcji Inwentaryzacyjnej Biblioteki Raczyńskich (Za-

rządzenie Dyrektora BR nr 8/2013 z 1 października 2013 r.) przeprowadzono w dniach 15.12.2015–

5.01.2016 r. roczną inwentaryzację środków pieniężnych, druków i kart, w stosunku do których prowadzo-

na jest ewidencja w księgach druków ścisłego zarachowania, stanu kart PEKA, produktów w magazynie, 

kluczy systemowych do nowego gmachu oraz majątku użyczonego przez Urząd Miasta Poznania – wg spi-

su z natury oraz metodą weryfikacji w księgach rachunkowych na dzień 31.12.2015 r. Dokumentację dot. 

inwentury składników majątku użyczonego przez Miasto Poznań przekazano do Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami. 

Nie odnotowano żadnych pozycji w magazynie materiałowym (jego stan wykazuje „0”). Od 2011 r. zakupione 

artykuły rozdysponowywane są na bieżące potrzeby i oddaje się je do zużycia bezpośrednio do placówek bi-

bliotecznych.  
 

Sprawozdanie Komisji Inwentaryzacyjnej o przebiegu i wynikach inwentaryzacji składników majątkowych 

przekazano Dyrektorowi Biblioteki w dniu 13 stycznia 2016 r. Komisja Inwentaryzacyjna przekazała pełną do-

kumentację Inwentury do Działu Finansowo-Księgowego. Komisja nie stwierdziła żadnych zawinionych różnic 

oraz innych nieprawidłowości w gospodarowaniu składnikami majątkowymi Biblioteki. 
 

Ponadto w 2015 r. przeprowadzono siedem inwentur zdawczo-odbiorczych obejmujących środki trwałe i wy-

posażenie w związku ze zmianami osobowymi w placówkach Biblioteki (F26, F2, F50, F14, F11, F24 oraz 

ODK Pod Lipami). 
 

6. W 2015 r. Dział Organizacyjno-Administracyjny współpracował z Działem Informatycznym w działaniach 

związanych z dostępem do sieci internet w filiach bibliotecznych oraz w zaopatrzeniu placówek Biblioteki 

w sprzęt komputerowy. 

W grudniu 2015 r. podjęto działania w sprawie podpisania trzech umów z Firmą Orange na dostęp do internetu 

w trzech placówkach Biblioteki (F48, F55, F22). 

Na koniec 2015 r. Biblioteka posiadała 370 komputerów, z czego w filiach bibliotecznych i innych placówkach 

(muzea literackie i pałac w Sapowicach) wykorzystywanych jest 178 komputerów, 27 – w budynku przy 

pl. Wolności oraz w budynku przy Al. Marcinkowskiego – 165 komputerów. 

Zakup sprzętu komputerowego w roku 2015 był realizacją planu utworzenia jednolitej sieci informatycznej Bi-

blioteki. Komputery wyposażone w system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional oraz ich odpowied-

nie parametry techniczne umożliwiają przyłączenie w przyszłości do domeny Biblioteki. Wraz z zakupem aktu-

alizacji licencji na program antywirusowy ESET Nod32 umożliwia to tworzenie scentralizowanej sieci Biblio-

teki Raczyńskich. 

Na usługi dostępu do internetu wydatkowano w 2015 r.   59.941,22 zł 
 

Dostęp do internetu we wszystkich placówkach Biblioteki jest bezpłatny – 35 filii bibliotecznych ma do-

stęp do internetu. 
 

Wszystkie dane dotyczące kosztów podano na podstawie stanu ksiąg rachunkowych za 2015 rok na dzień 

21 stycznia 2016 r. 

 

 

C.  KADRA 
 

Przeciętna liczba etatów przeliczeniowych w roku 2015 wynosiła 248 (w roku 2014 – 248), a na dzień 

31.12.2015 roku – 248 etaty przeliczeniowe.  
 

 

Stan pracowników Biblioteki w dn. 31.12.2015 roku wg liczby zawartych umów o pracę  

(w nawiasach dane dotyczące 2014 r.): 
 

      kategoria pracowników pełnozatrudnieni niepełnozatrudnieni razem 

działalność podstawowa 170 (172) 9 (9) 179 (181) 

administracja 16 (15) 4 (4) 20 (19) 

obsługa 33 (31) 40 (52) 73 (83) 

razem 219 (218) 53 (65) 272 (283) 
 

 

Są to pracownicy zatrudnieni na umowy na czas określony i nieokreślony, na zastępstwo, dodatkowe umowy zawie-

rane z naszymi pracownikami, umowa sezonowa (palacz c.o.). We wszystkich grupach pracowników w 2015 roku 

zawarto 13 umów o pracę, a rozwiązano – 25.  
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Struktura wykształcenia pracowników działalności podstawowej: 
 

 pełnozatrudnieni niepełnozatrudnieni 

wyższe bibliotekoznawcze  60 3 

wyższe bibliot. – licencjat 2 - 

wyższe inne 60 4 

wyższe inne – licencjat 3 - 

policealne bibliotekarskie 31 1 

policealne inne 2 - 

średnie bibliotekarskie 1 1 

średnie zawodowe – inne 4 - 

średnie ogólne 4 - 

zasadnicze zawodowe 3 - 

 170 9 

 

 

Pracownicy działalności podstawowej według zajmowanych stanowisk: 
 

 pełnozatrudnieni niepełnozatrudnieni 

starsi kustosze dyplomowani 2 - 

starsi kustosze 38 2 

kustosze 28 - 

starsi bibliotekarze 53 3 

bibliotekarze  21 3 

młodsi bibliotekarze  20 1 

magazynierzy zbiorów 6 - 

organizator ds. działalności imprez. i promoc. 1  

st. instruktor ds. programowych 1 - 

 170 9 
 

 

 

Działalność socjalna Biblioteki: 
 

– w czerwcu wypłacono pracownikom Biblioteki świadczenie socjalne, na które wydano 226 960 zł; 

– w grudniu dzieci pracowników (urodzone w latach 1997–2015) otrzymały paczki świąteczne – zakupiono 

98 paczek o łącznej wartości 12 710,60 zł); 

– zakupiono dla emerytów 148 bonów o wartości: 180 zł (dla 79 osób), 200 zł (dla 61 osób) i 220 zł (dla 8 osób), 

w łącznej wysokości 28 180 zł; 

– przyznano 12 zapomóg pieniężnych bezzwrotnych pracownikom i emerytom w łącznej wysokości 8200 zł; 

– aktywnie działał w Bibliotece „Klub Emeryta”; w comiesięcznych spotkaniach brało udział 20–30 osób; 

– z pożyczek na cele mieszkaniowe skorzystało 37 osób. 

 
 

D.  ZBIORY 
 

Stan i wartość zbiorów ogółem: 
 

Stan zbiorów ogółem  (31.12.2014) 
1 802 877 jedn. 22 510 771,98 zł 

        - przybyło w ciągu roku 80 951 jedn. 1 895 667,54 zł 

                        w tym z zakupu 60 384 jedn. 1 492 402,62 zł 

             - przeksięgowanie (retrokonwersja)   5 016  wol. 32,17 zł 

        - ubyło w ciągu roku 41 467 jedn. 277 916,79 zł 

Stan zbiorów ogółem  (31.12.2015) 1 842 361 jedn. 24 128 554,90 zł 
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Stan zbiorów specjalnych (wg ksiąg inwentarzowych):  
 

 
2014 

przybyło  

w 2015 r. 
2015 

rękopisy 

       w tym: teatralia 

10 934 

6 206 

178* 

1 

11 112 

6 207 

stare druki 

        w tym: inkunabuły 

17 964 

253 

15 (15K) 

-  

17 979 

253 

druki po 1800 (dawny zasób)  4 006 - 4 006 

kartografia 12 759 137 (135K, 2D) 12 896 

druki bibliofilskie 277 4 (1D, 3 I) 281 

zbiory graficzne 70 164 96 70 260 

     w tym:  ekslibrisy 

                   fotografie 

                   grafika  

                   inne 

37 984 

28 121 

1 832 

2 227 

- 

26 (10K, 14D, 2 I) 

70 (2K, 68D) 

- 

37 984 

28 147 

1 902 

2 227 

dokumenty życia społ. 88 569 4073 (75K, 3998D) 92 642 

Kolekcja J. Pertka    

   – rękopisy 288 j.akc. - 288 j.akc. 

   – mikroformy 7 - 7 

   – książki 4024 - 4024 

   – czasopisma 937 - 937 

oprawy pokonkursowe 12 - 12 

zbiory zdigitalizowane:              

– płyty DVD (macierze) 

– płyty CD (wtórniki) 

 

155 

164 

 

- 

- 

 

155 

164 

nagrania video 316 - 316 

mikrofilmy 203 - 203 

zbiory specjalne ogółem 210 779 4 503 215 282 

jednostki archiwalne 1444** 74 1518 

księgozbiór podręczny 11 675 137 (84K, 49D, 

4 I); (ubyło 37) 
11 775 

 

* w przypadku rękopisów podaje się tylko dopisane do inwentarza jednostki inwentarzowe (w 2015 r. zinwentaryzowano i 

skatalogowano obszerną spuściznę Włodzimierza i Magdaleny Bartoszewiczów, ponadto materiały Władysława Czarneckie-

go, które uzupełniły spuściznę architekta już znajdującą się w zbiorach rękopisów); natomiast w ciągu roku 2015 wpłynęło 8 

jednostek akcesyjnych (2 K, 6 D). 

** podaje się jednostki archiwalne kat. A. Poza materiałami archiwalnymi (kat. A) do Archiwum Zakładowego wpłynęło 2801 

teczek akt osobowych (kat. BE50). 
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Stan zbiorów wg kategorii i źródeł wpływu zbiorów (w jedn.):  
 

Kategoria             Stan 2014 przybyło 
 

zakup 

dary, wy-

miana, 

przerzuty 

ubyło Stan 2015 

książki       

            

1 397283 62 214 

w tym: 

 

49 367 

 

12 847 

41 091 1 418 406 

czasopisma 

i wydaw. ciągłe 

64 257 2 483 

w tym:  

 

1 214 

d-1054 

p-215 

– 66 740 

zbiory specjalne  

    (bez dżs) 

    - czasop. (mf) 

   - multimedia 

252 815 12 256 

 

 

w tym: 

 

9 698 

105 

9 490 

 

2 324 

129 

1362 

376  

 

 

264 695 

dok. życia społ. 88 522 3 998 – 3 998 – 92 520 

zbiory specjalne 

    (z dżs) 

341 337 16 254 9 593 6 193 376 357 215 

Razem 1 802 877 80 951 

w tym: 

 

60 384 

 

20 567 

41 467 1 842 361 

 

 

Przyrost zbiorów w 2015 r. według źródeł wpływu: 

  

jedn. 
 

wartość 

Zakup   

 - książki 

 - zbiory specjalne 

49 367 

9 803 

1 087 240,07 

331 779,55 

 - czasopisma 1 214 73 383,00 

 60 384 1 492 402,62 

Dary, wymiana, przerzuty 
  

 - książki  

 - zbiory specjalne 

12 847 

2 453 

288 242,94 

78 035,67 

 - czasopisma  1 054 

p – 215 

30 368,54 

2,97 

 - dokumenty życia społ. 3 998 6 614,80 

 20 567 403 264,92 

 
  

 Razem:  80 951 1 895 667,54 
 

 

W 2015 roku Biblioteka dysponowała wyższymi środkami finansowymi na zakup zbiorów niż w 2014 roku: 

- w ramach dotacji Urzędu Miasta Poznania na zakup zbiorów przeznaczony był budżet w wysokości 

1 257 814,42 zł (o 53 329,95 zł wyższy w stosunku do 2014 r.), 

- w tym na zakup multimediów przeznaczono 237 420 zł (o 16 413,33 zł więcej w stosunku do 2014 r.), 

- z inicjatywy Samorządów Pomocniczych Urząd Miasta Poznania zwiększył budżet na zakup książek o celową 

dotację na dodatkowy zakup dla Filii: F2, F11, F15, F17, F32, F38, F39, F42, F49, F51, F52, F53, F61 i F62 

w łącznej kwocie 33 300 zł, 

- podobnie jak w roku ubiegłym – w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do 

bibliotek” – Biblioteka Raczyńskich otrzymała celową dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości 

107 086 zł (o 22 030 zł więcej niż w 2014 r.). 
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Łączny budżet na uzupełnienie zbiorów w 2015 roku wyniósł 1 398 200,42 zł – o 80 118,95 zł (6,08%) wyższy 

od ubiegłorocznego, za który zakupiono łącznie 59 065 jednostek. 

Przyjęty budżet na zakup czasopism i wydawnictw ciągłych na 2015 rok wynosił 197 309,67 zł. 

W 2015 r. ogólny wpływ zbiorów bibliotecznych ze wszystkich źródeł (zakup, dary, wymiana) –          

był wyższy w stosunku do roku 2014 o 4843 jedn., czyli o 6,36%. Książek ogółem przybyło więcej – 

o 2103 wol.: książek z zakupu było o 1339 wol. więcej niż w roku poprzednim, książek z darów więcej 

o 764 wol. Do księgi inwentarzowej czasopism wpisano o 738 jedn. więcej niż w poprzednim roku. 

Wpływ jednostek zbiorów specjalnych (bez dżs) w porównaniu z rokiem wcześniejszym był wyższy – 

o 1438 jedn., wpływ zbiorów kategorii dżs – był wyższy o 617 jedn. 

Średnia cena 1 jedn. dla całego zakupu ( z pominięciem zakupu antykwarycznego i od osób prywat-

nych) zwiększyła się o 0,07 zł (23,08 zł; poprzednio 23,01 zł). Na zakup antykwaryczny i od osób pry-

watnych przeznaczono kwotę 55 861,21 zł, za którą kupiono 484 jedn. (w 2014 r. kupiono tą drogą 456 jedn. 

na kwotę 62 338,31 zł). 

Wpływ w kategorii „dary - wymiana - przerzut” w 2015 r. był wyższy niż w roku poprzednim – ogó-

łem o 776 jedn. Wpływ książek z tego źródła był wyższy o 764 wol., wpływ zbiorów specjalnych (bez dżs) 

– był niższy o 1159 jedn., a wpływ czasopism (łącznie z przerzutami) – o 478 jedn. wyższy niż w roku po-

przednim.  

Czytelnicy filii ofiarowali Bibliotece 5983 wol. książek, a ponadto 1320 wol. nowości wydawniczych 

o wartości 39 257,46 zł (w roku 2014 – 6840 wol. książek, 1118 wol. nowości o wartości 34 073,46 zł). 

Oficyny wydawnicze przekazały Bibliotece (w ramach upustu) 648 wol. swoich publikacji o wartości 

19 269,52 zł (w 2014 r. – 599 wol. o wart. 19 509,70 zł).  

Na zakup książek i zbiorów specjalnych wydano 1 398 200,42 zł, co w porównaniu z rokiem 2014 

(1 318 081,47 zł) stanowi kwotę o 80 118,95 zł większą. Książki nadal kupowano głównie w hurtow-

niach i wydawnictwach (uzyskując rabat w wysokości od 35% do 47%) oraz – w wyjątkowych przypad-

kach – w księgarniach, antykwariatach i od osób prywatnych.  

Wartość wprowadzonych na stałe do zbiorów czasopism (w wersji drukowanej – 103 754,51 zł, mi-

krofilmów i elektronicznych – 22 327,20 zł) wyniosła 126 081,71 zł. Według stanu na koniec 2015 r. 

w księgozbiorze podstawowym KP znajduje się: 5912 tytułów czasopism tradycyjnych, 28 tytułów cza-

sopism na mikrofilmach oraz 105 tytułów czasopism na CD. 

Na zakup bieżących czasopism (prenumerata 614 tytułów w 1310 egz.) przeznaczono w 2015 roku 

146 727,93 zł (w poprzednim roku – 618 tytułów w 1305 egz. za 161 696,86 zł), na zakup dostępu do ar-

chiwów „Rzeczypospolitej”, „Głosu Wielkopolskiego”, „Gazety Wyborczej” i „Dziennika Gazeta Praw-

na” – 6 445,84 zł (w poprzednim roku – 12 723,71 zł), na zakup mikrofilmów i CD – 30 209,60 zł (po-

przednio – 15 165,00 zł), na zakup dostępu do treści internetowych w systemie PIANO – 199,00 (w po-

przednim roku – 1432,01 zł). Na zakup antykwaryczny czasopism wydano – 12 681,80 zł (poprzednio – 

6 594,55 zł).  
 

 

 

Czasopisma bieżące w roku 2015: 
 

Źródło  

Wpływu 
krajowe zagraniczne razem 

 tytuły egz. tytuły egz. tytuły egz. 

Zakup 614 1310 – – 614 1310 

Dary 214 531 2 2 216 533 

Wymiana 28 29 – – 28 29 

Razem 856 1870 2 2 858 1872 

 

* kursywą – prenumerata czasopism: 614 tytułów w 1310 egz. na kwotę 146 727,93 zł 

Uwaga: Dane ujmują zarówno czasopisma inwentaryzowane Biblioteki Głównej, jak i nieinwentaryzowane czasopisma filii 

bibliotecznych, które są wycofywane ze zbiorów po utracie aktualności. 
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Liczba tytułów czasopism bieżących w 2015 r. – pochodzących z zakupu – zmniejszyła się o 4 tytuły 

(liczba egzemplarzy zwiększyła się o 5); więcej natomiast było tytułów czasopism pochodzących 

z darów (o 6 tytułów), a egzemplarzy więcej o 151; z wymiany otrzymaliśmy 17 tytułów czasopism 

mniej niż w roku wcześniejszym. Ogólna liczba tytułów czasopism bieżących zmniejszyła się w stosun-

ku do roku 2014 o 15, a ogólna liczba egzemplarzy – zwiększyła o 140.  
 

 

Przeciętna wartość woluminu/jednostki pochodzącej z zakupu dla poszczególnych księgozbiorów: 
  

KSIĘGOZBIÓR  2015 2014 2013 2012 2011 

Księg. podstawowy 29,11 31,70 29,20 29,43 29,04 

Filie dla dorosłych 25,89 26,18 25,91 25,32 26,39 

Filie dla dzieci 16,59 15,40 16,77 16,66 16,87 

Centralna Wypożyczalnia 26,54 27,16 27,91 29,14 29,19 

Dział Zbiorów Specjalnych 92,91 830,42 1919,34 57,41 422,63 

dla całego księgozbioru 23,67 23,85 24,21 23,69 24,12 

– j.w. – bez zakupu antykw.  i od osób pryw. 23,08* 23,01 23,33 23,24 23,61 
 
* Średnia zakupu nowości wydawniczych (książek) – 22,02 zł, filmów – 34,63 zł, książki mówionej – 18,40 zł, muzyki – 38,41 zł. 
 

 

Zakup nowości 

– Wskaźniki zakupu nowości i stanu księgozbioru w Poznaniu w przeliczeniu na 100 mieszkańców miasta (mia-

sto liczy 545 700 mieszkańców, o 803 mieszkańców mniej niż w roku 2014): 
 
 

 wskaźnik zakupu nowości 

(jedn./100 mieszk.) 

stan zaopatrzenia w książki 

(jedn./100 mieszk.) 

2015 10,82 338 

2014 10,11 330 

2013 9,81   323 

2012 8,62   319 

2011 9,33 317 

2010 8,25 311 
 

Wskaźnik zakupu nowości, liczony jako stosunek liczby kupionych jednostek do liczby mieszkańców 

miasta, zwiększył się do wartości 10,82. 
 

 

– Kontakty z dostawcami 
 

Współpracę prowadzono z dotychczasowymi dostawcami.  

U dwóch spośród dotychczasowych dostawców uzyskano podwyższenie rabatu o 2 i o 3 punkty procentowe, a Wy-

dawnictwo Filia dołączyło do wydawców, przekazujących egzemplarze okazowe w ramach dodatkowego upustu. 

Ogółem w ramach dodatkowego upustu wydawnictwa przekazały w darze 648 wol. wartości 19 269,52 zł. 

Zakupy uzupełniano też w księgarniach. 

Zamówienia z ofert wydawców kierownicy filii dokonują – jak dotychczas – na podstawie katalogów, które dostar-

czane są do filii. Oddział Zakupu, po dokonaniu analizy pozostałych ofert wydawniczych oraz dokonaniu doboru 

nowości, zamawia u swoich dostawców po 1 egzemplarzu wybranego tytułu, jako egzemplarze okazowe. 

Dwa razy w miesiącu Oddział Zakupu, Oddział Darów i Wymiany oraz Oddział Druków Zbędnych przygotowuje 

w czytelni Biblioteki Głównej przegląd egzemplarzy okazowych, na których kierownicy filii dokonują doboru no-

wości i darów do swoich księgozbiorów. Zamówienia na wznowienia, lektury oraz nie wybrane wcześniej, a poszu-

kiwane przez czytelników nowości, dokonywane są – jak dotychczas – poprzez dezyderatki składane przez kierow-

ników filii. 

Książki rozwożone są do filii na terenie Poznania – podobnie jak w poprzednich latach – w rytmie 2-tygodniowym. 
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– Dotacje celowe 
 

Z inicjatywy Samorządów Pomocniczych Urząd Miasta Poznania zwiększył w 2015 roku budżet na zakup książek 

o dotację celową na dodatkowy zakup nowości dla Filii: F2, F11, F15, F17, F32, F38, F39, F42, F49, F51, F52, 

F53, F61 i F62 w łącznej kwocie 33 300 zł. Dotacja ta stanowiła w ubiegłym roku 2,38% całego budżetu BR na 

zakup zbiorów, w 2014 r. – 1,95%. 

W 2015 roku dotacja Biblioteki Narodowej – w wysokości 107 086 zł – stanowiła 7,66% całego budżetu BR na 

zakup zbiorów i była o 22 030 zł wyższa od dotacji ubiegłorocznej. 
 

– Multimedia 
 

Dostosowując ofertę Biblioteki do zmieniających się potrzeb użytkowników i w związku z komputeryzacją kolej-

nych placówek filialnych, starano się zapewnić czytelnikom dostęp do możliwie najlepszych pod względem ilo-

ściowym i jakościowym zbiorów. W 2015 r. na zakup zbiorów multimedialnych wydatkowano 237 420 zł.           

Utworzono dwie kolejne kolekcje filmowe dla powstającej Filii Naramowickiej. Zakupiono łącznie 6419 tytułów 

filmowych na DVD do 25 istniejących filmotek za kwotę 209 601,39 zł. Zbiory multimedialne, obok filmów, uzu-

pełniane były również o audiobooki (kupiono ich 1846) oraz płyty z muzyką (kupiono 1216 jedn.).  

Łącznie zbiory Biblioteki wzbogaciły się o 10 849 jedn. multimedialnych (w tym: 7248 filmów na CD i DVD, 

1330 płyt CD i DVD z muzyką, 2254 książek mówionych i 17 koncertów na DVD), z zakupu – 9490 jedn. (warto-

ści 290 297,20 zł) oraz 1362 jedn. darów (wartości 36 672,17 zł). 
 

– Dostęp do baz danych 

Zakupiono dostęp: 

–  do płatnych treści objętych prenumeratą Piano (dostęp w ramach jednego abonamentu do 119 różnych sekcji 

i usług, w tym dzienników regionalnych) dla Biblioteki Głównej (Informatorium oraz Czytelnia Multimedialna) 

oraz filii: F2 i F4, 

– do archiwów czasopism: „Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita” i „Dziennik. Gazeta Prawna” dla Biblioteki 

Głównej oraz filii: F2 i F4. 
 

Czytelnicy mają również możliwość korzystania z programu prawniczego Neo Lex (dawniej Polbi), udostępnianego 

nie tylko w Bibliotece Głównej, ale w każdej filii Biblioteki, na który wydatkowano 1045,50 zł. 
 

Inne prace związane z uzupełnianiem zbiorów wykonane w 2014 roku: 

● do magazynu druków zbędnych przyjęto 17 310 wol. (w poprzednim roku –17 845 wol.) z księgozbiorów KP, 

CW, księgozbiorów podręcznych i filialnych oraz z magazynu rezerw w Sapowicach, z czego: 

– sporządzono 141 list wymiany na 14 483 egz. książek i 2856 jedn. czasopism i wydawnictw ciągłych, w tym 

1588 książek wyselekcjonowanych ze zbędnych darów; wysłano 4592 egz. książek (w tym 760 ze zbędnych 

darów) oraz 986 jedn. czasopism i wydawnictw ciągłych, 

– wystawiono na regał 9247 egzemplarzy (1331 czasopism i 7916 druków zbędnych),  

– 165 wol. przekazano na makulaturę; 

●  z otrzymywanych darów (a nie mieszczących się w profilu Biblioteki lub dubletów): 

– wystawiono na regał 6496 książek; 

●  przejrzano 62 listy wymiany międzybibliotecznej, z których wybrano i otrzymano 76 wol. książek i 657 jedn. 

czasopism;  

●  przejrzano katalogi antykwaryczne, z których wybrano i zakupiono: 366 wol. o wartości 43 179,41 zł oraz 

118 jedn. czasopism o wartości 12 681,80 zł; 

●  zarejestrowano i rozdzielono 12 872 (w poprzednim roku – 12 112) numerów czasopism bieżących; 

●  skompletowano do oprawy, wyceniono, opatrzono znakami własnościowymi i przekazano do magazynów 

1185 wol. czasopism; 

●  opatrzono kodami kreskowymi 1872 wol. czasopism i wprowadzono numery tych kodów do odpowiednich re-

kordów pozycji; 

●  w ramach (rozpoczętej w 2000 r.) wymiany z 13 wydawnictwami bibliotecznymi i uniwersyteckimi wysłano 

97 jedn. druków zwartych, ciągłych i czasopism i otrzymano – 84 woluminy. 
 

Liczba ubytkowanych w 2015 r. zbiorów (41 467 jedn.) była niższa niż w roku poprzednim o 8143 

jedn., w tym książek ubytkowano 41 091 wol. (o 7737 wol. mniej niż w roku poprzednim). Liczba znisz-

czonych, zaczytanych książek wycofywanych z wypożyczalni bibliotecznych (23 882 wol.; w roku 2014 

– 25 788 wol.) – była niższa o 1906 woluminów. Zmniejszyła się o 2144 wol. liczba druków zbędnych, 

wycofywanych z księgozbiorów bibliotecznych (15 682 wol.; w roku 2014 – 17 826 wol.). Podczas skon-

trum nie odnaleziono 1416 wol. książek. 
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W Dziale Zbiorów Specjalnych przybyło w 2015 r. (licząc razem z dżs) 4503 jednostek; kupiono: 2 jed-

nostki akcesyjne rękopisów, 15 starodruków, 135 obiektów kartograficznych, 10 fotografii, 2 grafiki. 

Wśród ciekawych nabytków można wymienić: 
 

Rękopisy: 

- maszynopis pracy Rusa Kusztelana „O ks. Piotrze Wawrzyniaku” (lata 30. XX w.), 

- „Album de Confidences” (Album zwierzeń) Niny Żółtowskiej z lat 1914–1917, 

- materiały dot. Aleksandra Janty-Połczyńskiego (m.in. korespondencja), 

- dokumentacja związana z historią Szkoły im. Dąbrówki w Poznaniu, 

- notatki prof. Jana Łosia dot. rękopisu BR (Kazania w jęz. łacińskim z XV w., Rkp. 161), 

- materiały związane z życiem prywatnym i działalnością zawodową Conrada Drzewieckiego (fotografie, kore-

spondencja, projekty kostiumów). 

Starodruki: 

- Płochocki Józef, Kazanie Na wprowadzeniu Bractwa Serca Jezusowego Do Krakowskiego Kościoła SS. Apo-

stołów Piotra i Pawła ... R.P. 1766, Poznań, Drukarnia J.K.M. i Rzpltey Colleg. S.J., [po 24.XII.1767], 

- Machmet Mężny y wierny Ormuzu Wodz y Xiąże Tragedya Na publiczny widok Podana ... Na Sali Kaliskiey .... 

Roku 1747. Dnia 11. Lutego, [Kalisz, s.n., 1747], 

- Synodus Archi-Diœcesana Pragensis habita ab [...] Sbigneo Berka [...] Archi-Episcopo Pragensi [...] Anno 

[...] M. D C V, Pragæ, Jacob Schweiger, 1762, 

- Haberkorn Josef, Kazania na niedziele całego roku. Cz. 2 na rok pierwszy, Kalisz 1781, 

- A. Francisci, Margarita theologica continens methodicam explicationem ..., Hof [1592], 

- druk współoprawny: J. A. Stisser, Botanica curiosa oder nützliche Anmerckungen, wie einige frembde Kräuter 

... bisshero cultiviret und fortgebracht, Helmstedt 1697; C. Horlacher, Trifolium chirurgiae genuinae…, Ulm 

1697, 

- Hermann Amand, Desertum Pharan mystice explicatum, cum quadraginta duabus in eo mansionibus filiorum 

Israel ad Palaestinam pergentium…, Kalisz, Druk. Jezuitów, 1685, 

- klocek: Lichocki Filip Nereusz, Diariusz przyjazdu Najjaśniejszego Stanisława Augusta króla polskiego do 

Miasta Stołecznego Krakowa…, Kraków, Ignacy Groebl, [ante 27 X] 1787; Sobieski Jakub, Instrukcja Jakuba 

Sobieskiego kasztelana krakowskiego ojca króla Jana III dana panu Orchowskiemu…,Warszawa, Drukarnia 

Nadworna Jego Królewskiej Mości, 1784. 

Fotografie i grafika: 

- „Poznań na przełomie XX i XXI wieku w fotografii Tadeusza Bonieckiego”, uzupełnienie kolekcji o zdjęcia 

z 2014 r. (782 zdjęcia), 

- albumy ze zdjęciami Firy Mełamedzon-Salańskiej przedstawiającymi m.in. życie społeczności żydowskiej 

w Poznaniu w latach 20. i 30. XX w., 

- album fotograficzny „Pawilony Przemysłu Lotniczego na XXXV MTP” (1966 r.), 

- architektura Poznania – fotografie z lat 50.–70. XX w., 

- trzy linoryty J. Erdreicha: „An der Warthe bei Schrimm”, „Blick auf Schrimm, bei aufzichenden Nebel”, „Das 

Rathaus in Schrimm” – lata 40. XX w. (okres II wojny światowej), 

- zbiór różnych pocztówek (Polska i świat, lata 20. XX – pocz. XXI w.) – dar Ireny Knapskiej. 

 

Dzięki staraniom Archiwum Państwowego w Poznaniu we współpracy z Biblioteką Raczyńskich 

oraz Biblioteką Kórnicką PAN na Światową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata” zostały wpisa-

ne Akta i biblioteka braci czeskich (decyzją Międzynarodowego Komitetu Programu UNESCO Pamięć Świa-

ta obradującego w dniach 4–6.10.2015 r. w Abu Dhabi).  

Wpisany na Listę „Pamięć Świata” zespół Akta i biblioteka braci czeskich stanowi unikatowy i wyjątko-

wy w skali światowej zbiór dokumentów, akt oraz książek ukazujących działalność polityczną, gospodarczą 

i intelektualną ruchu społeczno-religijnego, jakim byli bracia czescy. Główna część zbioru znajduje się 

w Archiwum Państwowym w Poznaniu, a pozostałe jego części przechowywane są w Bibliotece Kórnickiej 

PAN i Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu. 

Wśród zbiorów Biblioteki Raczyńskich proweniencję archiwum braci czeskich ma kilkanaście jednostek 

rękopiśmiennych, do których należą różne materiały dotyczące wspólnoty, obejmujące okres XVI–XVIII w. 

Stare druki obejmują z kolei m.in. prace autorstwa Jana Amosa Komeńskiego, ale najcenniejszym drukiem jest 

unikatowy egzemplarz kancjonału braci czeskich – wydany w Pradze w 1541 r., zatytułowany Piesnĕ 

Chwal Božskych. Piesnĕ duchownie ewangelitské..., ułożony przez Jana Roha. 

 

Konserwacja zbiorów 
 

W 2015 r. wykonano konserwację kompleksową sześciu rękopisów: 

1. Koronka Panny Marii brata Seweryna, XVI w. (Rkp. 1361) 

2. Autograf Karola Lipińskiego Fantaisie et variations op. 23 na motywach Lunatyczki V. Belliniego, I poł. XIX w. 

(Rkp. 3079) 

3. Fraszki Jana Smolika, pocz. XVII w. (Rkp. 606) 
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4. Statut Biblioteki Raczyńskich, 1829 r. (Rkp. 124) 

5. Archiwum Raczyńskich [t. 51], 1825–1828 (Rkp. 2725) 

6. Archiwum Raczyńskich [t. 53], 1850–1852 (Rkp. 2727) 

 

Koszt konserwacji w ramach realizacji zadania „Konserwacja rękopisów muzycznych i literackich oraz archiwaliów 

dotyczących rodu Raczyńskich”: 31 909 zł (w tym: środki własne Biblioteki 11 409 zł; dotacja MKiDN 20 500 zł – 

program „Dziedzictwo kulturowe” priorytet „Wspieranie działań muzealnych”). W ramach realizacji zadania pra-

cownie konserwatorskie wykonały kompleksową konserwację 6 rękopisów, przygotowano folder promujący zada-

nie, udzielono wywiadów dla Radia Merkury i Radia Emaus o konserwacji zbiorów (A. Baszko, 14–15 IX), zorga-

nizowano w Bibliotece jednodniowy, otwarty dla publiczności pokaz rękopisów (19 XI), a rękopisy w wersji cyfro-

wej udostępnione będą w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej. 
 

W komorze fumigacyjnej zrealizowano 4 cykle gazowania książek i materiałów bibliotecznych (1 cykl gazowania = 

10 kartonów standardowych). Obsługa komory – M. Bugajewska, T. Proć, J. Noskowiak. 
 

Pracownicy Działu Zbiorów Specjalnych wykonali: 

– 1234 odbitki kserograficzne z różnych wydawnictw, gł. z księg. podręcznego (w tym dla czytelników – 839); 

– 19 828 fotografii cyfrowych, w tym dla czytelników – 213, na potrzeby Biblioteki – 19615 (w tym zdjęcia z im-

prez bibliotecznych); 

– 14 544 skanów, w tym dla Biblioteki w ramach realizacji różnych projektów i zadań – 12 148 (m.in. do WBC 

i repozytorium cyfrowego CYRYL), zamówienia reprograficzne dla czytelników – 2396;  

– nagrano 117 płyt CD i DVD, w tym dla czytelników – 34. 
 

W pracowni reprograficznej digitalizowane są wybrane obiekty ze zbiorów specjalnych, książki z księgozbioru 

podręcznego oraz z Księgozbioru Podstawowego – m.in. skanowane na zamówienie czytelników i umieszczane na 

platformie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. W WBC zaczęto umieszczać zbiory Biblioteki w grudniu 2003 r.; 

od tego czasu: łączna ilość zamieszczonych publikacji – 2169, łączna liczba wyświetleń publikacji – 217 085 

(w roku 2015 – ok. 26 tys. wyświetleń). W 2015 r. w pracowni reprograficznej wykonano dla WBC ze zbiorów 

Biblioteki 3984 skanów, przygotowano opisy, metadane i zamieszczono 45 publikacji (w tym 2 roczniki czasopisma 

„Orędownik Powiatu Międzychodzkiego” z 1920 i 1922 r.). Skanowano także rękopisy oraz teatralia (538 skanów) 

w ramach współpracy z Wydawnictwem Miejskim Posnania w realizacji projektu CYRYL (www.cyryl.poznan.pl). 

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły im. Dąbrówki w Poznaniu zeskanowano w latach 

2014–2015 komplet 60 egzemplarzy kronik szkolnych z lat 1930–2006. 
 

 

Podstawowe prace wykonane w zakresie opracowania zbiorów: 
 

– katalogowanie komputerowe (rekordy własne)  24 967  

              w tym: czasopisma 

                          multimedia           

299 

3 858  

– katalogowanie komputerowe (rekordy z innych bibl.) 3  

– rekordy pozycji 100 532  

        w tym: czasopisma 

                    podręczna Dz. Zbiorów Specj. 

                    KP, MZW i podręczne (Bibl. Główna) 

                    CW 

                    archiwum książki dziecięcej 

             Filie: 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 26, 27, 

             35, 36, 38, 39, 42, 47, 50, 51, 52, 56, 61, 62, FW, FN, 

             2dz, 6dz, 11dz, 14dz, 15dz, 16dz, 17dz, 20dz, 23dz, 

             26dz, 27dz, 32dz, 35dz, 36dz, 38dz, 46dz, 51dz, 52dz,  

             53dz, 56dz, 57dz, 59dz, 62dz, DN 

                   Dom Literatury (DL) 

                   Pracownia-Muzeum J. I. Kraszewskiego 

                   Muzeum Literackie H. Sienkiewicza 

                   starodruki 

5 892 

129 

12 357 

8 415 

3 006 

 

 

 

 

70 584 

108 

38 

0 

3 

 

 

– opracowanie kart katalogowych 10 038  

– modyfikowanie i weryfikowanie rekordów opisu bibliogr. 

– melioracja katalogu centralnego i alfabetycznego 

11 469 

6 063 

 

http://www.cyryl.poznan.pl/
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Oprawa i naprawa książek i czasopism: 

 

W introligatorniach obcych:  oprawiono  –  1 400 wol. czasopism (30 000 zł), 120 wol. książek zabytkowych  

                  (14 809,20 zł), 200 wol. książek współczesnych (9 356 zł) 

We własnej introligatorni:  oprawiono i naprawiono  –  3 070 wol. (w roku ubiegłym – 1200 wol.)  

                 oraz wykonano 906 sztuk galanterii introligatorskiej (przekładki, pudła, alfabety, plansze, teczki itp.) 
 

 

E.  UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA 

 

Czytelnicy zarejestrowani w 2015 r.:                                                               (rok 2014) 

           - ogółem 87 171 87 668 

                w tym do lat 15 16 647 17 246 

   

Udostępniono ogółem 2 055 291 2 207 514 

     w tym: na zewnątrz 1 792 558 1 883 274 

               - książki 1 507 513 1 559 219 

               - czasopisma 32 088 32 418 

               - zbiory specjalne 252 563 290 318 

               - zbiory elektroniczne 256 907 

               - kopie materiałów oryg. 138 412 

     w tym: na miejscu 262 733 324 240 

               - książki 131 970 174 059 

               - czasopisma 125 916 141 297 

               - zbiory specjalne 4 771 7 918 

               - zbiory elektroniczne 31 383 

               - kopie materiałów oryg. 45 583 

   

Liczba odwiedzin w ciągu roku:      - ogółem 937 985        909 166 
 

 

           w tym: 
                  (rok 2014) 

Czytelnia ogólna 21 871 20 932 

Czytelnia czasopism 9 599 7 140 

Czytelnia multimedialna 3 841 4 544 

Wypożyczalnia (w tym wypożyczalnia dla niewidomych 2000) 151 877 130 097 

Oddział Informacyjno-Bibliograficzny (w tym 18 484 internautów) 27 014 24 789 

Dział Zbiorów Specjalnych (+ 159 zwiedz. i 10 pokazów dla 429 osób) 560 594 

Filie dla dorosłych 467 161 467 291 

Filie dla dzieci 255 859 253 521 

Muzeum Literackie H. Sienkiewicza (+ 9584 zwiedz.)   143 184 

Pracownia-Muzeum J.I. Kraszewskiego (+ 1631 zwiedzających) 10 15 

Dom Literatury 50 59 

Mieszkanie-Pracownia K. Iłłakowiczówny 

(756 zwiedzających)  
  

 

 

Przeciętna dzienna liczba odwiedzin  (w nawiasie dane z poprzedniego roku): 

 

   
Czytelnia Ogólna 75 (73) osób  

Czytelnia Czasopism 33 (25) osób  
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Czytelnia Multimedialna* 13 (16) osób  

Wypożyczalnia 513 (460) osób  

Filie dla dorosłych 66 (68) osób  

Filie dla dzieci 36 (36) osób  
 

 

 

 

* Czytelnia Multimedialna była czynna w październiku i listopadzie w każdy wtorek tylko po południu – przed południem odby-

wały się tam warsztaty komputerowe dla seniorów. 
 

 

Jeden czytelnik wypożyczył do domu średnio w ciągu roku: w filiach dla dorosłych – 20 książek 

i 3 jedn. multimediów, w filiach dla dzieci – 16 książek i 5 jedn. multimediów, w Wypożyczalni – 

16,6 książek i multimediów.  
 

 

Struktura wypożyczeń książek w filiach: 
 

kategoria  

czytelników 

            książki   

      beletrystyczne 

książki 

z innych działów 
razem 

     - dorośli   777 884 (81%) 184 021 (19%)    961 905 

     - dzieci i młodzież   293 776 (87%)   44 803 (13%)    338 579 

               razem 1 071 660 228 824 1 300 484 

 

W Wypożyczalni pobrano kary za przetrzymane książki i multimedia na sumę 87 667,80 zł, w filiach – na sumę 

112 143,90 zł; wysłano z Wypożyczalni 897 monitów drogą e-mail oraz 517 monitów listem poleconym, a z filii 

bibliotecznych – 6443 monitów e-mailowych i 1095 listem poleconym. 

 

Udostępnianie zbiorów naukowych: 
 

 jedn. jedn. (2014 rok) 

Czytelnie i Informatorium 66 900* 64 969* 

Zasób Działu Zbiorów Specjalnych 1 972 1 976 

Zbiory placówek muzealnych 491 + 138 skanów 465 + 701 skanów 

   * Liczba udostępnień jest zaniżona: faktyczna liczba udostępnionych książek – ze względu na to, że część z nich znajduje się na 

regałach z wolnym dostępem i czytelnicy swobodnie z nich korzystają – nie jest możliwa do precyzyjnego ustalenia. 

 
 

Innym bibliotekom, drogą wypożyczania międzybibliotecznego, wysłano 354 wol. książek oraz 471 kse-

rokopii bądź skanów (w 2014 r. – 359 wol. oraz 351 kserokopii/skanów). Pracownikom do prac we-

wnętrznych wypożyczono 570 wol. (w 2014 r. – 1201 wol.). 

Ogólna liczba zarejestrowanych w roku 2015 czytelników zmniejszyła się o 497 osób (tj. o 0,57%), 

w tym liczba czytelników do lat 15 zmniejszyła się o 599 osób. 

Statystycznie na 100 mieszkańców Poznania (miasto liczy 545 700 mieszkańców) przypada 15,97 

czytelników Biblioteki Raczyńskich (w roku 2014 – 16,04).  

Ogólna liczba odwiedzin w placówkach Biblioteki wzrosła w stosunku do roku 2014 o 28 819 (w filiach 

dla dorosłych liczba odwiedzin pozostawała na tym samym poziomie, zmalała jedynie o 130, w filiach 

dla dzieci – wzrosła o 2338; w Wypożyczalni – wzrosła o 21 780).  

Udostępniono – w porównaniu z rokiem wcześniejszym – mniej książek i innych materiałów bibliotecz-

nych (o 152 223 jedn.), w wypożyczaniu na zewnątrz było to mniej o 90 716 jedn., a w udostępnianiu na 

miejscu – mniej o 61 507 jedn.).  

Statystycznie na 100 mieszkańców Poznania udostępniono łącznie 377 jedn. (w 2014 r. – 404 jedn.), 

w tym wypożyczono na zewnątrz 329 jedn. (w 2014 r. – 345 jedn.).  
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W 2015 r. filie biblioteczne były zamknięte przez 585 dni (czyli o 195 dni mniej niż w roku poprzednim) 

– głównie z powodu braku zastępstw w filiach jednoosobowych (451 dni), remontów (102 dni), a także 

zamknięcia szkoły (biblioteki szkolno-publiczne, 15 dni), szkolenie (13 dni).  

Działalność informacyjna, obejmująca poradnictwo czytelnicze, udzielanie informacji bibliotecznych, 

bibliograficznych i faktograficznych, prowadzona była przez wszystkie placówki Biblioteki obsługujące 

bezpośrednio czytelników. W Oddziale Informacyjno-Bibliograficznym udzielono 7,3 tys. informacji, 

a w filiach – 129,8 tys. W Bibliotece Głównej 203 uczniów skorzystało z 12 lekcji bibliotecznych, a 40 

maturzystów – z pomocy przy pisaniu prac maturalnych. W Dziale Zbiorów Specjalnych, Oddziale In-

formacyjno-Bibliograficznym i placówkach muzealnych sporządzono łącznie 250 kwerend. 

Podczas uzupełniania warsztatu informacyjnego (m.in. e-kartoteki bibliograficzne ogólna i regionalna, 

kartoteki tekstowe ogólna i regionalna, zbiór obwolut i ilustracji, Kronika Biblioteki Raczyńskich) utwo-

rzono w Oddziale Informacyjno-Bibliograficznym 13 496 pozycji. 

 
 

 

F.  PRACA INSTRUKCYJNO-METODYCZNA I SZKOLENIOWA 
  

Pracownicy Działu Sieci Bibliotecznej wykonali w ciągu roku 77 wyjazdów do filii. Wyjazdy te dotyczyły 

głównie: przeglądu książek na makulaturę i do druków zbędnych, ubytkowania w Horizonie, spraw bieżących, 

kontroli dokumentacji bibliotecznej, spraw organizacyjnych oraz personalnych. 

W Bibliotece Głównej, filiach bibliotecznych i placówkach muzealnych prowadzono również lekcje 

biblioteczne i zajęcia fakultatywne dla uczniów szkół różnych poziomów (w filiach – 750 grup, 14 798 

osób, w Oddziale Informacyjno-Bibliograficznym – 12 grup, 203 osoby).  

W 2015 r. oprowadzono po nowym gmachu Biblioteki 50 wycieczek osób dorosłych (869 zwiedzają-

cych) oraz 41 wycieczek dzieci i młodzieży (865 osób) 

 
G.  DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA I NAUKOWA 
 

Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie wydarzenia z punktów I–IV odbywały się w gmachu głównym Biblioteki 

Raczyńskich przy pl. Wolności 19. Działalność pozostałych placówek, filii bibliotecznych i muzeów, została 

uwzględniona w kolejnych punktach. 

 

I. KONKURSY (3 wydarzenia, 317 uczestników) 

1. Konkurs o Nagrodę Józefa Łukaszewicza – XVII edycja 

19 marca – Posnaniana 2014 – wręczenie Nagrody im. J. Łukaszewicza w konkursie na najlepsze książki o Pozna-

niu wydane w roku ubiegłym. Laureatami zostali: 

 Jacek Kowalski, autor książki Meble Kowalskich. Ludzie i rzeczy (Wydawnictwo Dębogóra, Poznań) 

 Szymon Piotr Kubiak, autor książki Modernizm zapoznany. Architektura Poznania 1919–1939 (Fundacja 

Centrum Architektury, Warszawa) 

 Andrzej Niziołek i Ksenia Kosakowska, autorzy książki Fira. Poznańscy Żydzi. Opowieść o życiu (Wydawnic-

two Exemplum, Poznań).  

Frekwencja: 67 osób. 

Jak co roku w gmachu głównym prezentowano towarzyszącą konkursowi wystawę książek: Posnaniana 2014 

(12 marca–9 maja, ujęta w pkt II).  
 

2. Konkurs im. Arkadego Fiedlera o nagrodę Bursztynowego Motyla – XX edycja  

15 czerwca – wręczenie Nagrody Bursztynowego Motyla w Konkursie im. Arkadego Fiedlera za najlepszą książkę 

o tematyce podróżniczej i krajoznawczej.  
 

Laureatem XX Konkursu został Piotr Strzeżysz, autor książki Powidoki (Wydawnictwo Bezdroża/Grupa Helion).  

Muzeum Arkadego Fiedlera, Puszczykowo. Frekwencja ok. 50 osób.  

Poza spotkaniem z tegorocznym laureatem – odbyło się 5 spotkań z laureatami ubiegłych edycji (ujęte w pkt. III).  
 

3. Ogólnopolski Konkurs Piosenki Autorskiej im. Jacka Kaczmarskiego w ramach Festiwalu Słowa w pio-

sence Frazy 

6 listopada – przesłuchania (17 zespołów wybranych spośród 54 zgłoszeń), obrady jury oraz koncert Laureatów 

Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Autorskiej im. Jacka Kaczmarskiego.  

Jury: Jacek Kleyff, Krzysztof Gajda, Jacek Stęszewski, Wanda Wasilewska i Daniel Wyszogrodzki. Przesłuchania 

i Koncert Laureatów odbyły się w Scenie na Piętrze. Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się w Bibliotece Ra-

czyńskich. 
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I miejsce zajęła Zuzanna Moczek (nagroda 10 tys. zł.), II miejsce – Andriej Kotin (nagroda 3 tys. zł oraz nagrania 

w studio nagrań radia Merkury), III miejsce ex aequo – Łukasz Jędrys i Olga Szaltis z zespołem Nic Wielkiego 

(nagroda po 1 tys. zł). 

Frekwencja: 200 osób.  

 

II  WYSTAWY    (18 wydarzeń, 7833 zwiedzających) 

Galeria Edwarda (frekwencja zwiedzających wystawy jest nieznana, liczba uczestników otwarć ujęta w pkt. IV): 

19 stycznia–5 marca – …bo mamy obchodzić święto Pana (Wj 10,9) wystawa z okazji obchodów XVIII Dnia       

Judaizmu w Poznaniu. 

12 marca–9 maja – Posnaniana 2014 – wystawa książek o Poznaniu, z okazji konkursu im. Józefa Łukaszewicza. 

12 maja–31 sierpnia – Stanisława Barańczaka sztuka wieszczej improwizacji oraz Widokówki znad morza i nie tylko.  

5–9 października – Elżbieta Ryksa – królowa Polski i Czech. Starodruki i kartografia dotycząca Czech i Moraw ze 

zbiorów specjalnych BRacz oraz prezentacja polskiej wersji wystawy przygotowanej przez BRacz dla Biblioteki 

J. Mahena.  

19 października–31 grudnia – Życie na świat otwarte. Aleksander Janta-Połczyński. 

 

Galeria Atanazego (frekwencja zwiedzających wystawy jest podana bez uczestników otwarć, których liczba ujęta 

jest w pkt. IV): 

4 grudnia 2014–19 stycznia 2015 – Ewa Kutylak: Grafika & exlibris. Frekwencja w 2015 roku: 295 osób. 

9 lutego–19 marca – Zobaczyć niewidoczne. Wystawa z okazji 25 lat filii biblioteki Raczyńskich dla osób niewido-

mych i słabowidzących. Frekwencja: 1486 osób. 

5–30 maja – Skarby drukarstwa i introligatorstwa ze zbiorów dawnej Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie. Frekwen-

cja (bez uczestników otwarcia oraz Nocy Muzeów ujętych w punkcie IV): 1463 osób. 

15 czerwca–10 lipca – Świat nas wabił – 20 lat z Bursztynowym Motylem. Frekwencja: 541 osób. 

14 lipca–31 sierpnia – Poznań na przełomie XX i XXI wieku w fotografii Tadeusza Bonieckiego. Frekwencja 896 osób. 

14 września–28 listopada – Wielkie inspiracje literackie. Frekwencja: 2762 osoby. 

10–31 grudnia – Książka i co dalej… 25 lat. Frekwencja: 390 osób. 
 

Herbaciarnia (frekwencja zwiedzających wystawy jest nieznana, liczba uczestników otwarć ujęta w pkt. IV): 

24 marca–8 kwietnia – Złota wstążka. Wystawa ilustracji książkowych nagrodzonych przez czeską sekcję IBBY 

w 2014 r. 

18 kwietnia–23 maja – Zielone, otwarte wnętrze. Wystawa prac osób doświadczonych kryzysem psychicznym, 

zorganizowana przez Środowiskowy Dom Samopomocy Zielone Centrum prowadzony przez Stowarzyszenie 

Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego Zrozumieć i Pomóc, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełno-

sprawnych „Otwarte Drzwi”, Bibliotekę Raczyńskich i Fundację Concordia,. 

23 maja–8 czerwca – wystawa książek o Ameryce Łacińskiej i literaturze indiańskiej w ramach II Festiwalu Kultur 

Indiańskich w Poznaniu Made in Native America.  

6–26 października – Olga Havlová w ramach Dni kultury czeskiej. 

 

Hol zabytkowego i nowego gmachu (frekwencja zwiedzających wystawy jest nieznana, liczba uczestników otwarć 

ujęta w pkt. IV): 

26–28 sierpnia – Chichocze tylko szpilka, w ramach 2. Festiwalu Opera Know-how org. przez SMAK (Stowarzy-

szenie Młodych Animatorów Kultury). 

6 października–30 listopada – Josef Čapek – malarz, poeta, pisarz w ramach Dni kultury czeskiej.  

 

 

III. SPOTKANIA AUTORSKIE, PROMOCJE KSIĄŻKI (59 wydarzeń; 3218 uczestników) 

Klub Książki u Raczyńskich 

29 stycznia – dyskusja o książce Elżbiety Cherezińskiej Korona śniegu i krwi. Frekwencja:16 osób. 

26 lutego – dyskusja o książkach Wroniec Jacka Dukaja i Kinderszenen Jarosława Marka Rymkiewicza. Frekwen-

cja: 12 osób. 

26 marca – dyskusja o książkach Gambit Wielopolskiego Adama Przechrzty i Xavras Wyżryn Jacka Dukaja. Fre-

kwencja: 12 osób. 

23 kwietnia – dyskusja o książkach Patricka Modiano Przejechał cyrk i Zagubiona dzielnica. Frekwencja: 10 osób. 

21 maja – dyskusja o książce Josefa Škvorecký’ego Przypadki inżyniera ludzkich dusz: entertainment ze starymi 

tematami życia, kobiet, losu, marzeń, klasy robotniczej, tajniaków, miłości i śmierci. Wprowadzenie: dr Lenka 

Németh Vítova. Frekwencja: 15 osób 

26 maja – seans filmu Zbrodnia w nocnym klubie (scen. Josef Škvorecký) poprzedzony wykładem prof. Dobrochny 

Dabert-Bakuły. Frekwencja: 22 osoby. 

18 czerwca – dyskusja o książkach Zdarzyło się pierwszego września... Pavla Rankova i List miłosny pismem klino-

wym Tomáša Zmeškala. Wprowadzenie: Małgorzata Dambek. Frekwencja: 12 osób. 
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20 lipca – spotkanie z Pavlem Rankovem, autorem m.in. Zdarzyło się pierwszego września oraz Matki. Frekwencja: 

32 osoby. 

23 lipca – dyskusja o książkach Warsztat diabła Jachyma Topola i Wniebowstąpienie Lojzka Lapaczka ze Ślą-

skiej Ostrawy Filipa Ota. Frekwencja: 12 osób. 

27 sierpnia – dyskusja o książce Jeśli zimową nocą podróżny Italo Calvino. Frekwencja: 11 osób. 

24 września – dyskusja o książce Za ścianą Sarah Waters. Frekwencja: 13 osób 

29 października – dyskusja o książce Tajemnica Domu Helclów Jacka Dehnela i Piotra Tarczyńskiego. Frekwencja: 

15 osób. 

26 listopada – dyskusja o książce Simona Anny Kamińskiej. Frekwencja: 12 osób. 

17 grudnia – dyskusja o książce Cudowna Piotra Nesterowicza. Herbaciarnia. Frekwencja: 10 osób. 

 
Bajeczne Niedziele u Raczyńskich 

18 stycznia – 72. Bajeczna Niedziela u Raczyńskich, Marek Bukowski czytał wybrane opowiadania z książki Grze-

gorz Kasdepke dzieciom. Frekwencja: 87 osób. 

8 lutego – 73. Bajeczna Niedziela u Raczyńskich, Jacek Wójcicki czytał wybrane fragmenty opowiadania Walde-

mara Cichonia Jak się masz, cukierku? Frekwencja: 162 osoby. 

15 marca – 74. Bajeczna Niedziela u Raczyńskich, Michał Lewandowski czytał fragmenty książki Agnieszki Stel-

maszyk Biuro śledcze: Tomuś Orkiszek i Partnerzy. Radiowa zagadka. Frekwencja: 60 osób. 

19 kwietnia – 75. Bajeczna Niedziela u Raczyńskich, Ewa Bukowska czytała fragmenty autorskich opowiadań 

Przygoda słonia oraz Ja to ja, Ty to ty. Frekwencja: 98 osób. 

10 maja – 76. Bajeczna Niedziela u Raczyńskich, Lesław Żurek czytał fragmenty najnowszej książki Renaty Piąt-

kowskiej Ciekawe co będzie jutro?. Frekwencja: 132 osoby. 

21 czerwca – 77. Bajeczna Niedziela u Raczyńskich, Marzena Rogalska czytała opowiadanie z książki Mariusza 

Niemyckiego Wymiar Pe, czyli świat według Lusi. Frekwencja: 75 osób. 

20 września – 78. Bajeczna Niedziela u Raczyńskich, Dorota Deląg czytała fragmenty książki Grzegorza Kasdepke 

Kuba i Buba, czyli awantura do kwadratu. Frekwencja: 80 osób.  

25 października – 79. Bajeczna Niedziela u Raczyńskich, Magdalena Boczarska czytała fragmenty książki Małgo-

rzaty Strękowskiej-Zaręby Filipek i rodzina. Frekwencja: 75 osób. 

22 listopada – 80. Bajeczna Niedziela u Raczyńskich, Andrzej Młynarczyk czytał fragmenty opowiadania Weroniki 

Kurosz Skarby Leśnych braci. Frekwencja: 170 osób. 

13 grudnia – 81. Bajeczna Niedziela u Raczyńskich, Aleksandra Hamkało czytała fragmenty opowiadania Wojcie-

cha Widłaka Wesoły Ryjek i zima. Frekwencja: 73 osoby. 

 
XX Konkurs im. Arkadego Fiedlera o Nagrodę Bursztynowego Motyla 

 

15 czerwca – spotkanie z Piotrem Strzeżyszem, autorem książki Powidoki, tegorocznym laureatem XX Konkursu 

im. Arkadego Fiedlera o Nagrodę Bursztynowego Motyla oraz otwarcie wystawy Świat nas wabił – 20 lat 

z Bursztynowym Motylem (Galeria Atanazego). Frekwencja: 41 osób. 

19 czerwca – spotkanie z Bogusławem Michalcem, laureatem w 2008 roku za książkę Polska ginąca. Prowadzenie 

Mariusz Kwaśniewski (Galeria Atanazego). Frekwencja: 10 osób. 

21 lipca – spotkanie z Elżbietą Dzikowską, laureatką w 2006 roku za cykl Groch i kapusta czyli Podróżuj po Pol-

sce!. Prowadzenie Mariusz Kwaśniewski. Frekwencja: 170 osób.  

26 sierpnia – spotkanie z Pauliną Wilk, laureatką w roku 2012 za książkę Lalki w ogniu. Opowieści z Indii. Prowa-

dzenie Anna Jaworska. Frekwencja: 83 osoby. 

26 października – spotkanie z Jackiem Pałkiewiczem, laureatem w 1998 roku za książkę Terra incognita. Wyprawa 

do źródeł Amazonki. Prowadzenie: Jan Grzegorczyk. Frekwencja: 54 osoby.  

18 listopada – XX lat Konkursu im. Arkadego Fiedlera o Nagrodę Bursztynowego Motyla, spotkanie z Bartkiem 

Sabelą, laureatem w 2014 roku za książkę Morze, może wróci oraz autorem książki Wszystkie ziarna piasku! 

Prowadzenie Mariusz Kwaśniewski. Frekwencja: 45 osób. 

 

Przystanek Historia IPN w Bibliotece Raczyńskich 
 

11 czerwca – otwarcie Przystanku Historia IPN w Bibliotece Raczyńskich, dyskusja o książce Przemysława Zwier-

nika Prasa podziemna opozycji politycznej w Poznaniu z udziałem: prof. Bogusława Bakuły (UAM), dra Łukasza 

Kamińskiego (Prezes IPN), Jana Olaszka (IPN, Warszawa), Wojciecha Polaka (UMK), prof. Jana Żaryna (IPN 

Warszawa, UKSW). Prowadzenie: prof. Krzysztof Brzechczyn (IPN Poznań/IF UAM). Frekwencja: 110 osób. 

24 września – dyskusja nad książką Piotra Wrońskiego, Spisek założycielski. Historia jednego morderstwa. Prowa-

dzenie: Krzysztof Brzechczyn. Frekwencja: 25 osób.  

29 października – dyskusja nad książką Kościoły luterańskie na ziemiach polskich (XVI–XX) z udziałem redaktora 

tomu Jarosława Kłaczkowa i Tadeusza Stegnera. Prowadzenie: Konrad Białecki. Frekwencja: 20 osób. 

19 listopada – dyskusja nad albumem Wypędzeni 1939… Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do 

III Rzeszy pod red. Jacka Kubiaka i Agnieszki Łuczak. Prowadzenie: Anna Gruszecka. Frekwencja: 50 osób. 
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21 listopada – projekcja filmu Świat moich wujów, spotkanie z reżyserem filmu Janem Ledóchowskim. Frekwencja: 

24 osoby. 

17 grudnia – dyskusja o książkach Ściema Piotra Bojarskiego i Miasto śmierci Patryka Pleskota. Prowadzenie: 

Agnieszka Łuczak. Projekcja filmu Pod opieką operacyjną (reż. Anna Piasek-Bosacka). Frekwencja: 30 osób. 

 
Festiwal słowa w piosence Frazy (spotkania autorskie) 
 

4 listopada – spotkanie z Kazikiem Staszewskim, Przemysławem Lembiczem i Krzysztofem Gajdą. 

4 listopada – spotkanie z Filipem Łobodzińskim. Prowadzenie: Marcin Kostaszuk. 

5 listopada – spotkanie z Andrejem Chadanowiczem. Prowadzenie: Bogusław Bakuła. 

5 listopada – spotkanie z Danielem Wyszogrodzkim. Prowadzenie: Paweł Tański.  

(Frekwencję ww. 4 spotkań ujęto w punkcie IV w liczbie uczestników imprez przy Festiwalu słowa w piosence Frazy). 

 
Salon u Raczyńskich, czyli chwil kilka z poezją i prozą laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie literatury 
 

23 lutego – spotkanie z prozą Patricka Modiano, laureata z 2014 roku, z udziałem prof. Ryszarda K. Przybylskiego, 

Marty Wiśniewskiej i Zdzisława Wardejna. Frekwencja: 45 osób. 

25 maja – spotkanie z twórczością Nadine Gordimer z udziałem dra hab. Pawła Zajasa, prof. Ryszarda K. Przybyl-

skiego oraz aktorki Ewy Wiśniewskiej. Frekwencja: 41 osób. 

 
Poznański Festiwal kryminału Granda 
 

10 października – Uśmiech w kryminale, czyli jak się pisze komedię kryminalną, spotkanie z Olgą Rudnicką. Pro-

wadzenie: Anna Rychlicka. Frekwencja: 35 osób.  

11 października – Włamanie do konwencji. Kobiety w kryminałach, spotkanie z udziałem prof. Ewy Kraskowskiej, 

Katarzyny Bondy, Gai Grzegorzewskiej i Katarzyny Puzyńskiej. Prowadzenie: Justyna Zimna. Frekwencja: 40 osób. 

 
Pozostałe spotkania autorskie i promocje książki 
 

29 stycznia – wykład dr Ewy Syski Arcyksiążę oszustów – poznański antykwariusz Marian Swinarski. Frekwencja: 

43 osoby. 

3 lutego – wieczór autorski z Julią Hartwig. Prowadzenie: prof. Agata Stankowska i prof. Ryszard K. Przybylski. 

Frekwencja: 320 osób. 

10 lutego – promocja „Kroniki Miasta Poznania” Plac Wolności z udziałem Katarzyny Kamińskiej i prof. Jacka 

Wiesiołowskiego. Frekwencja: 65 osób. 

20 lutego – spotkanie z dr. Bogusławem Traczem, autorem książki Hippiesi, kudłacze, chwasty. Hipisi w Polsce 

w latach 1967–1975. Prowadzenie: Jacek Kosiak. Frekwencja: 23 osoby. 

27 marca – spotkanie z Maciejem Morawskim i promocja książki Dwa brzegi [Zapiski weterana zimnej wojny] 

z udziałem dra hab. Aleksandra Woźnego i red. Jerzego Zielonki. Frekwencja: 105 osób. 

27 kwietnia – Nie tylko o Ptaszniku z Wilna, wieczór autorski Włodzimierza Boleckiego poświęcony postaci Józefa 

Mackiewicza, prowadzenie prof. Wiesław Ratajczak. Frekwencja: 30 osób.  

4 maja – spotkanie z Piotrem Derlatką, autorem książki Zdradziecka Agnieszka Osiecka. Prowadzenie Tomasz 

Raczek. Koncert zespołu Czamanova. Frekwencja: 195 osób. 

8 czerwca – spotkanie z Antonim Liberą i o. Januszem Pydą, autorami książki Jesteście na Ziemi, na to rady nie 

ma! Dialogi o teatrze Samuela Becketta. Prowadzenie ks. Piotr Ratajczak. Frekwencja: 110 osób. 

13 czerwca – inauguracja czytania Bajkowy Rynek w ramach Jarmarku Świętojańskiego, dzień z Biblioteką Raczyń-

skich, bajkę Złota kaplica Jacka Kowalskiego czytał Michał Grudziński, warsztat dla dzieci prowadziła Marta 

Wiśniewska (Stary Rynek). Frekwencja: 40 osób. 

24 czerwca – spotkanie z Krzysztofem M. Kaźmierczakiem oraz Piotrem Talagą i dyskusja o książce Sprawa Zięta-

ry. Zbrodnia i klęska państwa (we współpracy z Wydawnictwem Zysk i S-ka). Frekwencja: 120 osób. 

28 czerwca – finał czytania Bajkowy Rynek w ramach Jarmarku Świętojańskiego, dzień z Biblioteką Raczyńskich, 

Olga Bończyk czytała dzieciom – także w języku migowym – opowiadania: Odmieniec Mariana Orłonia oraz 

Dzień odwiedzin u niemowlaka Renaty Piątkowskiej (Stary Rynek). Frekwencja: 48 osób. 

8 października – Spotkanie z Aleksandrem Kaczorowskim w ramach Dni kultury czeskiej. (Frekwencja 20 osób 

ujęta w punkcie IV w liczbie uczestników imprez przy Dniach kultury czeskiej). 

19 października – spotkanie Michałem Folegą, autorem książki Życie na świat otwarte – Aleksander Janta-

Połczyński towarzyszące otwarciu wystawy pod tym samym tytułem (Galeria Edwarda, sala 5). (Frekwencja 

50 osób ujęto w punkcie IV w liczbie uczestników imprez).  

26 listopada – 500 lat protestantyzmu w Poznaniu, spotkanie z Olgierdem Kiecem, autorem książki Historia pro-

testantyzmu w Poznaniu od XVI do XXI wieku. Prowadzenie: prof. Przemysław Matusik. Frekwencja: 45 osób. 

3 grudnia – spotkanie z Kateřiną Tučkovą, autorką książki Boginie z Žítkovej z udziałem autorki Lenki Németh 

Vítovej i Małgorzaty Łodej-Stachowiak, w ramach współpracy z Biblioteką J. Mahena. Frekwencja: 35 osób. 
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IV.  POZOSTAŁE IMPREZY (78 wydarzeń; 5818 uczestników)  

 

Wernisaże (frekwencja: 613 osób)  
 

19 stycznia – otwarcie wystawy … bo mamy obchodzić święto Pana (Wj 10,9) organizowanej z okazji obchodów 

XVIII Dnia Judaizmu w Poznaniu (Galeria Edwarda). Frekwencja: 100 osób. 

9 lutego – otwarcie wystawy Zobaczyć niewidoczne z okazji 25 lat oddziału Biblioteki Raczyńskich dla osób niewi-

domych i słabowidzących, koncert Dzieci Papy (Galeria Atanazego). Frekwencja: 86 osób. 

18 kwietnia – otwarcie wystawy Zielone, otwarte wnętrze z udziałem Katarzyny Majer, kierownika Zielonego Cen-

trum, Sławomira Wrembla ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi” i Aleksandrą 

Kożuszek autorką książki Radość odzyskana (Herbaciarnia). Frekwencja: 41 osób. 

5 maja – otwarcie wystawy Skarby drukarstwa i introligatorstwa ze zbiorów dawnej Biblioteki Katedralnej 

w Gnieźnie. Wykład inaugurujący ks. dr Michał Sołomieniuk, dyrektor AAG: „Drukowana pamięć” Kościoła: 

starodruki w zasobie dawnej Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie (Galeria Atanazego). Frekwencja: 45 osób. 

 Wykłady towarzyszące, oprowadzanie po wystawie:  

16 maja – Jakub Łukaszewski „Dwa wieprze z Łęgowa...” zapiski w starodrukach gnieźnieńskich (Galeria Atana-

zego). Frekwencja: 25 osób.  

21 maja – Radosław Franczak Oprawy z przełomu XVI i XVII w. w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego 

w Gnieźnie (Galeria Atanazego). Frekwencja: 13 osób. 

28 maja – Michał Muraszko Wybrane oprawy ksiąg z prywatnych bibliotek polskich w zbiorach dawnej biblioteki 

kanonika gnieźnieńskiego Tomasza Josickiego (Galeria Atanazego). Frekwencja: 8 osób. 

12 maja – w ramach Tygodnia Bibliotek: otwarcie wystaw Stanisława Barańczaka sztuka wieszczej improwizacji 

oraz Widokówki znad morza i nie tylko z udziałem aktora Mariusza Puchalskiego. (Frekwencja ujęta przy Tygo-

dniu Bibliotek). 

14 lipca – otwarcie wystawy Poznań na przełomie XX i XXI wieku w fotografii Tadeusza Bonieckiego (Galeria 

Atanazego, hol i łączniki). Frekwencja 75 osób. Finisaż 31 sierpnia. Frekwencja: 30 osób.  

26 sierpnia – otwarcie wystawy Chichocze tylko szpilka oraz koncert z cyklu Przedtakt. Muzyczny Punkt wyjścia 

z udziałem: Anny Budzyńskiej i Macieja Straburzyńskiego w ramach 2. Festiwalu Opera Know-how org. przez 

SMAK (Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury) (hol zabytkowego gmachu i taras). Frekwencja: 47 osób. 

14 września – otwarcie wystawy Wielkie inspiracje literackie (Galeria Atanazego). Frekwencja 52 osoby. 

19 października – otwarcie wystawy Życie na świat otwarte – Aleksander Janta-Połczyński oraz spotkanie z auto-

rem wystawy i książki o Jancie-Połczyńskim, Michałem Folegą (Galeria Edwarda). Frekwencja: 50 osób.  

10 grudnia – otwarcie wystawy Książka i co dalej… 25 lat, kurator dr Tomasz Wilmański (UAP). Frekwencja: 41 osób. 
 

Wtorek dla seniora. Prelekcje Tomasza Umerle z IFP UAM (frekwencja: 136 osób) 
 

10 lutego – Łysym na grzebień… O poezji Wisławy Szymborskiej. Frekwencja: 32 osoby. 

14 kwietnia – Magik i małpiszon. O Gałczyńskim. Frekwencja: 16 osób. 

12 maja – w ramach Tygodnia Bibliotek: Widokówka od Barańczaka. O wierszach i prywatnej korespondencji. 

(Frekwencja 25 osób ujęta w Tygodniu Bibliotek).  

9 czerwca – Wszystko jest poezją, każdy jest poetą. O Stachurze. Frekwencja: 33 osoby.  

27 października – Po prostu za trudno być mną… o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Frekwencja: 25 osób. 

24 listopada – Wiersz jest we mnie zły i nienawistny. O Krzysztofie Kamilu Baczyńskim. Frekwencja: 15 osób. 

15 grudnia – Życie moje, mój wrogu. O poezji Andrzeja Bursy. Frekwencja:15 osób. 
 

Wykłady otwarte Instytutu Zachodniego (frekwencja: 85 osób) 
 

27 lutego – dr Maria Wagińska-Marzec Kontrowersje wokół nowego symbolu Berlina Humbolt Forum. Frekwencja: 

34 osoby. 

23 marca – dr Radosław Grodzki Wojna hybrydowa na Ukrainie jako wyzwanie dla zachodu. Frekwencja: 16 osób. 

29 kwietnia – dr Michał Nowosielski Polacy w Niemczech – niewidzialna mniejszość?. Frekwencja: 35 osób. 
 

Konferencje (frekwencja: 167 osób)  
 

20 marca – Ratunku, czyli jak wybrać dziecku czasopismo i nie oszaleć, konferencja i warsztaty (MTP): Frekwen-

cja: 22 osoby 

19–20 maja – VI Ogólnopolska Konferencja Fonotek. Frekwencja: 45 osób. 

13 listopada – konferencja inauguracyjna projektu edukacyjnego IPN Utracone dziedzictwo – losy ziemian w XX 

wieku. Frekwencja: 100 osób. 

4–5 listopada – Nowe słowa w piosence. Źródła. Rozlewiska w ramach Festiwalu słowa w piosence Frazy (Fre-

kwencja ujęta w liczbie uczestników Festiwalu).  
 

Spotkanie z Arcydziełem (frekwencja: 175 osób) 
 

23 kwietnia – XVIII Spotkanie z Arcydziełem: Autografy H. Modrzejewskiej (1871 r.) z udziałem prof. Krzysztofa 

Kurka (Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk UAM) oraz dr Alicji Przybyszewskiej (Biblioteka Raczyńskich) 

i Małgorzaty Łodej-Stachowiak. Frekwencja: 75 osób.  
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25 listopada – XIX Spotkanie z Arcydziełem: Antyczny Rzym w pracach G. B. Piranesiego (XVIII w.) z udziałem 

Grażyny Hałasy (kuratora Gabinetu Rycin Muzeum Narodowego w Poznaniu), Irany Maciejskiej i Agnieszki 

Pawłowskiej (koncert). Frekwencja: 100 osób. 

 
Tydzień Bibliotek (frekwencja: 226 osób) 
 

8 maja – Janka Kłopocka, spotkanie wokół książki pod tym samym tytułem z udziałem jej redaktora Tomasza Lis-

sowskiego i prezesa Stowarzyszenia Rodu Kłopockich Krzysztofa Kłopockiego. Prowadzenie Grażyna Wrońska. 

Frekwencja: 28 osób. 

12 maja – otwarcie wystaw Stanisława Barańczaka sztuka wieszczej improwizacji oraz Widokówki znad morza i nie 

tylko z udziałem aktora Mariusza Puchalskiego. Frekwencja: 56 osób. 

14 maja – Pachnąca biblioteka. Warsztaty dla dzieci w wieku 6–10 lat z Joanną Krzyżanek. Frekwencja: 32 osoby. 

14 maja – spektakl Teatru Castingowego mplusm Jeremi. Mężczyzna piosenny, w setną rocznicę urodzin Jeremiego 

Przybory. Frekwencja: 60 osób. 

15 maja – spotkanie z Tomaszem Rożkiem, autorem książek Nauka – to lubię: kosmos i Nauka – to lubię: od ziarn-

ka piasku do gwiazd. Frekwencja: 50 osób. 

 
Noc Muzeów w Bibliotece Raczyńskich (frekwencja: szacunkowo 550 osób) 
 

16 maja 

 Jakub Łukaszewski „Dwa wieprze z Łęgowa...” zapiski w starodrukach gnieźnieńskich, wykład towarzyszący 

wystawie Skarby drukarstwa i introligatorstwa ze zbiorów dawnej Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie (Galeria Ata-

nazego). Frekwencja (wykład): 25 osób 

 Wystawy:  

– Skarby drukarstwa i introligatorstwa ze zbiorów dawnej Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie (Galeria Atanazego). 

Frekwencja (wystawa): 550 osób 

– Stanisława Barańczaka sztuka wieszczej improwizacji oraz Widokówki znad morza i nie tylko (Galeria Edwarda, 

zabytkowy gmach). Frekwencja: 200 osób. 

– Zielone, otwarte wnętrze (Herbaciarnia). Frekwencja: 140 osób. 

 
Powstania dwa, czyli insurekcje po polsku (frekwencja: 86 osób) 
 

16 czerwca – Poznań – Warszawa 0:1. Scentralizowany kraj, scentralizowana wyobraźnia spotkanie z udziałem 

dra hab. Dariusza Gawina, Anny Gruszeckiej, Dariusza Jaworskiego i prof. Waldemara Łazugi. Frekwencja: 25 osób.  

23 czerwca – Kto jest dziś powstańcem wielkopolskim, a kto warszawskim? Jakie wartości obu insurekcji budują 

współczesny patriotyzm? spotkanie z udziałem dra hab. Marka Cichockiego, Anny Gruszeckiej, Dariusza Jawor-

skiego i dra hab. Grzegorza Kucharczyka. Frekwencja: 26 osób.  

22 września – Historia w popkulturze, popkultura w historii. „Hiszpanka” a „Miasto ‘44” spotkanie z udziałem: 

Anny Gruszeckiej, Dariusza Jaworskiego, Wiesława Kota i Andrzeja Wolfa. Frekwencja: 35 osób.  

Spotkania na w/w tematy odbyły się również w Gnieźnie (17 czerwca), Wolsztynie (24 czerwca), Jarocinie 

(23 września). Ponadto 30 września w Warszawie odbyło się spotkanie Kto miał rację? Tradycja insurekcyjna War-

szawy i Poznania. 

 
Narodowe Czytanie: Bolesław Prus Lalka (frekwencja: 230 osób) 
 

5 września:  

– czytanie fragmentów powieści w wykonaniu Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka, posła Rafała Grupiń-

skiego, dyr. Anny Gruszeckiej, Marcina Kąckiego, Grażyny Wrońskiej, Jana Janusza Tycnera, Łukasza Chrzusz-

cza, Olchy Sikorskiej, Włodzimierza Bogaczyka, Piotra Bojarskiego, Tadeusza Anioły, Anny Walczak i Izabelli 

Barańskiej; 

– quiz wiedzy o Lalce – prof. Wiesław Ratajczak i Anna Jaworska; 

– Lalki, obsesje i dusza w letargu – spektakl Studio-Teatru Castingowego mplusm; 

– Dusze w niewoli – projekcja filmu niemego z 1930 r., muzyka: Waldemar Rychły z zespołem. 

   Prowadzenie: Anna Jaworska. Biblioteka Raczyńskich (Taras, Al. Marcinkowskiego 23/24). Frekwencja 180 osób; 

– otwarcie wystawy Warszawa Sienkiewicza i Prusa. Fragmenty Lalki czytał Zbigniew Grochal. Muzeum Literackie 

H. Sienkiewicza. Frekwencja: 50 osób. 

 
Dni kultury czeskiej w Poznaniu (frekwencja: 158 osób) 
 

3 października – Rodzinne czytanie z Teatrem mplusm Przygody Rumcajsa Václava Čtvrtka. Biblioteka dla Dzieci 

(Al. Marcinkowskiego 23/24). Frekwencja: 15 osób.  

5–9 października Elżbieta Ryksa – królowa Polski i Czech. Starodruki i kartografia dotycząca Czech i Moraw ze 

zbiorów specjalnych BRacz oraz prezentacja polskiej wersji wystawy przygotowanej przez BRacz dla BJM.  

6 października – otwarcie wystaw Josef Čapek – malarz, poeta, pisarz (BRacz, II piętro) i Olga Havlova (Herba-

ciarnia). Frekwencja: 60 osób.  
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7 października – Przygody Rumcajsa Václava Čtvrtka dla dzieci ze SP82 czytał Aleksander Machalica. Biblioteka 

dla Dzieci. Frekwencja: 22 osoby.  

7 października – Elżbieta Ryksa – polska i czeska królowa: prezentacja dokumentów z Muzeum Piśmiennictwa 

Narodowego na Morawach, faksymile 2 rękopisów królowej Elżbiety Ryksy. Wykłady: dr Renata Putzlacher-

Buchtova Królowa Elżbieta Ryksa jako postać historyczna i literacka, dr Roman Madecki Ślady działalności 

fundatorskiej i mecenatu królowej Elżbiety Ryksy. Frekwencja: 41 osób.  

8 października – spotkanie z Aleksandrem Kaczorowskim. Prowadzenie: dr Agata Firlej. Frekwencja: 20 osób. 

 
Wielkie inspiracje literackie (frekwencja: 873 osoby) 
 

14 września – cz. 1: Motyw Odyseusza, jako symbol drogi człowieka przez życie. Inauguracja cyklu z udziałem An-

drzeja Seweryna, dr. hab. Mateusza Stróżyńskiego. Prowadzenie prof. Joanna Maleszyńska. Frekwencja: 151 osób. 

15 września – cz. 2: Motyw Odyseusza – film, teatr, obraz, muzyka dyskusja z udziałem Antoniego Libery i prof. 

Jacka Wachowskiego. Prowadzenie prof. J. Maleszyńska. Frekwencja: 82 osoby.  

12 października – cz. 3: Hiob, czyli zmaganie z losem: Przesłanie Hioba w kulturze, spotkanie z udziałem prof. 

Pawła Śpiewaka i prof. Krzysztofa Moraczewskiego. Prowadzenie prof. J. Maleszyńska. Frekwencja: 85 osób.  

13 października – cz. 4: Hiob, czyli zmaganie z losem : Księgę Hioba w tłumaczeniu Czesława Miłosza czytała 

Maja Barełkowska, rozmowa z udziałem prof. Agnieszki Czyżak i o. Wacława Oszajcy. Prowadzenie prof. 

J. Maleszyńska. Frekwencja: 165 osób.  

22 października – cz. 5: Raj utracony, czyli człowiek pomiędzy dobrem, złem a przemijaniem. Wieczór z udziałem 

Doroty Kolak i prof. Ryszarda K. Przybylskiego. Prowadzenie prof. J. Maleszyńska. Frekwencja: 75 osób.  

23 października – cz. 6: Teatr: z nieba, przez świat, do samych piekieł. Dyskusja z udziałem prof. Dobrochny Ra-

tajczakowej i prof. Grzegorza Ziółkowskiego, prowadzenie prof. J. Maleszyńska. Frekwencja 45 osób 

2 listopada – cz. 7: Faust – pycha i pokora na drodze do poznania tajemnicy istnienia. Wieczór z udziałem Jana 

Nowickiego. Prowadzenie: prof. J. Maleszyńska. Frekwencja: 130 osób. 

3 listopada – cz. 8: Faust – pycha i pokora na drodze do poznania tajemnicy istnienia. Projekcja filmu w reż. Alek-

sandra Sokurowa Faust, Faust teatralny, medialny – dyskusja z udziałem prof. Elżbiety Nowickiej i prof. Marci-

na Gmysa. Prowadzenie prof. J. Maleszyńska. Frekwencja: 140 osób. 

 
Festiwal słowa w piosence FRAZY (frekwencja: 1950 osób) 

3–7 listopada Biblioteka Raczyńskich, Izba Rzemieślnicza, Scena na Piętrze, MTP Sala Ziemi 
 

3 listopada – otwarcie festiwalu, koncert Kazika & Kwartetu ProForma Izba Rzemieślnicza). Frekw. ok. 500 osób. 

4 listopada – Nowe słowa w piosence. Źródła. Konferencja naukowa.  

Spotkania autorskie:  

– z Kazikiem Staszewskim, Przemysławem Lembiczem i Krzysztofem Gajdą, 

– z Filipem Łobodzińskim. Prowadzenie: Marcin Kostaszuk.  

Biblioteka Raczyńskich. Frekwencja: 120 osób. 

Koncerty: Andrej Chadanowicz oraz zespół dylan.pl (F. Łobodziński, J. Wąsowski, K. Poliński i M. Wojtczak).  

Scena na Piętrze. Frekwencja: 170 osób  

5 listopada – Nowe słowa w piosence. Rozlewiska. Konferencja naukowa.  

Spotkania autorskie:  

– z Andrejem Chadanowiczem. Prowadzenie: Bogusław Bakuła, 

– z Danielem Wyszogrodzkim. Prowadzenie: Paweł Tański.  

Biblioteka Raczyńskich, Frekwencja: 60 osób. 

Koncert: Pablopavo & Ludziki. Scena na Piętrze. Frekwencja: 200 osób. 

6 listopada – Ogólnopolski Konkursu Piosenki Autorskiej im. Jacka Kaczmarskiego 

Przesłuchania (przesłuchania 17 zespołów) Scena na Piętrze.  

Jury: Jacek Kleyff, Krzysztof Gajda, Jacek Stęszewski, Wanda Wasilewska i Daniel Wyszogrodzki. 

Ogłoszenie wyników konkursu Biblioteka Raczyńskich. I miejsce zajęła Zuzanna Moczek (nagroda 10 tys. zł.), 

II miejsce – Andriej Kotin (nagroda 3 tys. zł oraz nagrania w studio nagrań radia Merkury), III miejsce ex aequo – 

Łukasz Jędrys i Olga Szaltis z zespołem Nic Wielkiego (nagroda po 1 tys. zł).  

Koncerty: Jacek Stęszewski; koncert Laureatów Konkursu; Jacek Kleyff i muzycy.  

Scena na Piętrze. Frekwencja: 200 osób.  

7 listopada  

Moja Tajemnica, czyli jak bawić się muzyką i słowem… Podręczny warsztacik muzyczno-literacki. Koncert 

i warsztat dla rodzin z dziećmi w wykonaniu Ani Brody. Biblioteka Raczyńskich. Frekwencja: 50 osób. 

Finał Festiwalu słowa w piosence Frazy.  

Dwuczęściowy koncert poświęcony twórczości Jacka Kaczmarskiego: recital Justyny Panfilewicz oraz Krajobraz 

po uczcie, koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego z udziałem solistów: Edyty 

Geppert, Krzysztofa Kiliańskiego, Jacka Bończyka i Janusza Radka. 

MTP, Sala Ziemi. Frekwencja: 650 osób.  
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Projekcje filmu z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i niedowidzących (frekwencja: 57 osób) 
 

10 marca – Drogówka, reż. W. Smarzowski. Frekwencja: 22 osoby.  

14 kwietnia – Papusza, reż. J. Kos-Krauze, K. Krauze. Frekwencja: 18 osób.  

27 maja – Pora umierać, reż. D. Kędzierzawska. Frekwencja: 17 osób. 
 

Warsztaty komputerowe dla seniorów (frekwencja: 34 osoby) 
 

4, 11, 18 i 25 sierpnia – 2 grupy, 8 godzin zegarowych w każdej grupie. Warsztaty ukończyło łącznie 16 osób.  

6, 13, 20 i 27 października oraz 3, 10, 17 i 24 listopada – 2 grupy, 16 godzin zegarowych w każdej grupie. Warszta-

ty ukończyło łącznie 18 osób. 
 

Poznański Festiwal Kryminału Granda (frekwencja: 17 osób) 
 

10 października – Historie kryminalne w Bibliotece Raczyńskich. Warsztaty dla dzieci z udziałem Joanny Jodełki. 

Prowadzenie: Krzysztof Dziemian. Frekwencja: 12 osób.  

11 października – Tajemnice stumilowego lasu – spotkanie z Tygryskiem. Warsztaty dla dzieci. Prowadzenie Piotr 

Witoń. Frekwencja: 5 osób. 
 

Pozostałe imprezy (frekwencja: 461 osób) 
 

9 maja – w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich: zwiedzanie z przewodnikiem gmachu głównego BRacz. 

Frekwencja: 65 osób.  

23 maja – II Festiwal Kultur Indiańskich w Poznaniu Made In Native America (Herbaciarnia). Frekwencja: 46 osób. 

30 maja – Odjazdowy Bibliotekarz. Warsztaty plastyczne dla dzieci: Pippi na rowerze (miejsce startu pl. Wolności 

przy BRacz). Frekwencja: ok. 50 osób. 

13 czerwca – Sobota familijna. Turniej gier Polak Mały i Monte Cassino we współpracy z IPN (Herbaciarnia). 

Frekwencja: 180 osób. 

21 września – sympozjum Jarosława Marka Rymkiewicza dialogi z tradycją (org. Akademicki Klub Obywatelski 

im. Lecha Kaczyńskiego, Oddział Poznański Tow. Literackiego im. A. Mickiewicza i Wydaw. Zysk i S-ka). Fre-

kwencja: 40 osób. 

19 listopada – pokaz rękopisów ze zbiorów specjalnych BRacz po konserwacji, m.in. Statut Biblioteki Raczyńskich 

z 1829 r., rękopis Fraszek Jana Smolika z początku XVII w., autograf Karola Lipińskiego (1790–1861). Fre-

kwencja: 60 osób.  

16 grudnia – Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Bajaniu (org. Fundacja Lokalnego Wsparcia Kultury Aitwar). Fre-

kwencja: 20 osób. 

 
V.  FILIE  BIBLIOTEKI  RACZYŃSKICH 

dla dzieci: 547 form pracy, frekwencja:8003 osoby 

dla dorosłych: 25 wydarzeń, frekwencja: 508 osób 
 

Biblioteka dla Dzieci, Al. Marcinkowskiego 23/24 (14 wydarzeń; frekwencja 460). Filia została wyodrębniona 

ze względu na usytuowanie w gmachu głównym, a frekwencja została ujęta powyżej w filiach dla dzieci). 
 

Rodzinne czytanie z Teatrem mplusm (9 spotkań, frekwencja łączna dla działalności filii: 397).  

Dla ujęcia całości działalności BRacz należy odjąć frekwencję Dni kultury czeskiej, co daje  

8 spotkań i 382 uczestników). 
 

31 stycznia – Baśnie braci Grimm. Frekwencja: 85 osób. 

21 lutego – luty Muminków. Frekwencja: 35 osób. 

14 marca – Bajki samograjki Jana Brzechwy. Frekwencja: 80 osób. 

11 kwietnia – Baśnie Hansa Christiana Andersena. Frekwencja: 25 osób. 

9 maja – w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich: Baśnie Europy. Frekwencja: 38 osób. 

20 czerwca – Lato Astrid Lindgern. Frekwencja: 40 osób. 

3 października – Rumcajs Václava Čtvrtka. Frekwencja: 15 osób.  

14 listopada – Misie: Paddington, Puchatek, Uszatek i inni. Frekwencja:30 osób 

12 grudzień – Mikołajowe gawędy Marioli Jarockiej. Frekwencja: 49 osób. 
 

Pozostałe imprezy 
 

13 lutego – baśnie irlandzkie. (Frekwencja: 14 osób ujęta zbiorczo przy cyklu) 

7 marca – V Rodzinne granie. Frekwencja: 71 osób. 

31 marca – baśnie irlandzkie. (Frekwencja: 19 osób ujęta zbiorczo przy cyklu)  

8 maja – w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich: Zróbmy sobie książkę! Warsztaty literacko-

plastyczne dla dzieci w wieku szkolnym. Frekwencja: 8 osób.  

13 czerwca – VI Rodzinne granie. Frekwencja: 45 osób. 

24 września – prezentacja prac konkursowych i zorganizowanie konkursu plastycznego Historia rodziny Raczyń-

skich w ramach Przystanku Kultura 2015. Frekwencja: 35 osób. 
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Filie biblioteczne 
 

W filiach dla dzieci i młodzieży w 2015 r. zorganizowano następujące imprezy: 
 

 liczba frekwencja 

- konkursy 35 427 

- Akcja Zima 265 2 478 

- Akcja Lato 75 1 435 

- Akcja Jesień 95 1 764 

- lekcje biblioteczne 750 14 798 

- wycieczki do biblioteki 135 2 392 

- spotkanie autorskie 9 224 

- prelekcje, dyskusje, prezentacje multimedialne 24 432 

- głośne czytanie, inscenizacje 235 3 799 

- warsztaty meksykańskie 3 95 

- warsztaty irlandzkie 26 597 

- wyświetlanie bajek, filmów 51 820 

- warsztaty, zajęcia teatralne 27 421 

- zajęcia świetlicowe, gry, Rodzinne Granie 719 4 656 

- warsztaty i zajęcia plastyczne 291 3 575 

- warsztaty i zajęcia muzyczne  37 363 

- pogadanki tematyczne 49 759 

- imprezy czytelnicze  16 301 

- inne formy: zajęcia z chustą klanza, biblioterapia  23 306 

- szkolenie czytelnicze: Bezpieczne dzieci w sieci 10 163 

- warsztaty, zajęcia literackie 2 9 

                                                         ogółem 2 877 39 814 

 

 

Spotkania dla dzieci 

9 marca – 3 spotkania ze Zbigniewem Dmitrocą (F22, F46, F59; łączna frekwencja: 56 osób).  

18 maja – spotkanie z Łukaszem Wierzbickim (F59; frekwencja: 20 osób). 

28 maja – spotkanie z ramach Dni Łazarza z Emilią Kiereś (F22; frekwencja: 47 osób).  

2 października – spotkanie z Marcinem Mortką (F59, frekwencja 20 osób). 

9 listopada – spotkanie z Joanna Krzyżanek (F59, frekwencja: 20osób). 

3 grudnia – spotkanie z Marcinem Mortką (F23, frekwencja: 28 osób). 

7 grudnia – spektakl teatralny „Tymoteusz i Psiuńcio” w wyk. zespołu TeatRyle (F38, frekwencja: 38 osób). 

10 grudnia – spotkanie z Emilią Kiereś (F23, frekwencja: 33 osób). 
 

 

Pozostałe wydarzenia:  

1 czerwca: 

– pokazy kamishibai oraz głośne czytanie bajek (F14, frekwencja: 27 osób), 

– spotkanie z bajką dla najmłodszych czytelników: Karina Schaapman pt. Sam i Julia w cyrku (F20, frekw. 10 osób), 

– Dzieciaki i zwierzaki – pogadanka (F53, frekwencja 15 osób). 

16 i 22 czerwca – spotkanie z Galą – Gabrielą Ronquillo, warsztaty dotyczące południowoamerykańskich baśni 

prowadził Szymon Góralczyk: F20, frekw. 22 osoby, F46, frekw. 26 osób, F38, frekw. 47 osób). 

lipiec – szkolenia dla dzieci dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu. 10 spotkań dla 163 uczestników prze-

prowadził Piotr Karwasiński. 

Ponadto w Bibliotece dla dzieci i filiach: F23, F35, F49 i F59 odbyły się spotkania z irlandzkimi baśniami prowa-

dzone przez Justynę Schramm z Fundacji Kultury Irlandzkiej. Odbyły się 23 spotkania dla 537 osób. 

W F14dz odbywają się zabawy z chustą klanza (12 spotkań – 109 osób) oraz zajęcia z teatrzykiem kamishibai 

(7 spotkań – 91 osób). 

W F35 odbyły się 2 warsztaty plastyczne z Joanną Krzyżanek (45 osób). 

F49 gościła Szymona Góralczyka, który przeprowadził 6 pogadanek dotyczących baśni dla 135 osób. Spotkania 

dofinansowała Rada Osiedla. 

F53 przygotowała: spotkania ze sztuką współczesną (5 spotkań dla 55 osób), imprezę gwiazdkową „W zaczarowa-

nej bombce” (15 osób). 

W F59 odbyły się: cykliczne środowe zajęcia plastyczne (10 – 148 osób), cykliczne zajęcia biblioterapeutyczne          

(7 – 140 osób), warsztaty teatralne z Piotrem Witoniem (19 osób). 
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„Zima z Książką” 2015 (w 14 filiach: F2, F11dz, F14, F20, F22, F23, F32, F38, F46, F49, F53, F54, F59 i F62). 

Zajęcia odbywały się średnio 2 razy w tygodniu po 2 godz. Filie przeprowadziły 265 form pracy, w których 

udział wzięło 2478 dzieci.  

„Lato z Książką” 2015 (w 13 filiach: F2, F11dz, F14, F20, F23, F32, F38, F46, F49, F53, F54, F59 i F 62).    

Zajęcia odbywały się średnio 2 razy w tygodniu po 2 godz. Filie przeprowadziły 75 form pracy, w których udział 

wzięło 1435 dzieci.  

„Fantastyczna Jesień, czyli od Leonarda do Verne’a i dalej” w 7 filiach:F2, F11dz, F14, F20, F38, F46 i F53. 

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu od września do grudnia. W 95 imprezach wzięło udział 1764 uczestników. 
 

Spotkania i prelekcje dla dorosłych (25 spotkań, frekwencja: 508 osoby) 
 

24 marca – spotkanie z prof. Jarosławem Jarzewiczem, Kościoły romańskie w Polsce (Filia Sztuki; frekw. 10 osób). 

25 marca – spotkanie autorskie Ryszarda Ćwirleja (F35; frekwencja: 22 osoby).  

27 kwietnia – PoDrodze Afryka. Spotkanie z Arkadym Pawłem Fiedlerem (F8; frekwencja: 65 osób).  

19–20 maja – Konferencja Fonotek (F61; frekwencja 45 osób). 

27 maja – spotkanie z Jackiem Hałasikiem Gwara na Łazarzu w ramach 26. Dni Łazarza (F4; frekwencja: 18 osób).  

18 czerwca – spotkanie z Bogusławem Michalcem, autorem albumu Polska ginąca, laureatem Nagrody Bursztyno-

wego Motyla w 2008 r. (F8; frekwencja: 12 osób). 

25 lipca – spotkanie z Joanną Opiat-Bojarską (F11, frekwencja:40 osób).  

5 października – spotkanie z podróżnikiem Maciejem Pastwą (F8, frekwencja: 19 osób).  

15 października – spotkanie z Łukaszem Wierzbickim (F38, frekwencja:19 osób).  

26 listopada – spotkanie z Jackiem Hałasikiem (F38, frekwencja: 32 osoby). 

9 grudnia – spotkanie z Hanną Pasterny (F8, frekwencja:18 osób). 

9 grudnia – spotkanie z Olgą Rudnicką (F12, frekwencja: 18 osób). 
 

Ponadto: 

– w F4 w 2 spotkaniach WTPK wzięło udział 35 osób, 

– w Filii Wildeckiej w 6 spotkaniach Fundacja ReStart wzięło udział 58 osób, 

– w F62 odbywały się cykliczne zajęcia Czytelnicy czytelnikom (łącznie 3 spotkania, frekwencja 32 osoby),  

– Filia Wildecka i F17 wzięły udział w grze miejskiej organizowanej przez IPN – Śladami Robotników Poznańskie-

go Czerwca 1956 (frekwencja 65 osób).  

 

 

VI.  MUZEA  BIBLIOTEKI  RACZYŃSKICH  (frekwencja zwiedzających: 12 247)  
 

1. Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza  
 

Zwiedzający ogółem:  9584 osoby 

    – zwiedzający w grupach zorganizowanych – 113 grup, 2297 osób (w tym młodzieży 98 grup, 2033 osoby),  

    – osoby indywidualne – 7287 osób (w tym: Noc Muzeów – 2430 osób oraz 3 grupy uczestników warsztatów 

plastycznych – 39 osób) 
 

Spotkania autorskie, wernisaże, wydarzenia:  
 

20 stycznia – otwarcie wystawy Wokół książki. Wystawa prac studentów Edukacji Artystycznej Wydziału 

Architektury Politechniki Poznańskiej. Frekwencja: 100 osób.  

28 marca – udział w grach miejskich Szukamy zajączka. Frekwencja: ok 100 osób. 

14 kwietnia – otwarcie wystawy ilustracji Przemysława Tomczaka Tak się kręci świat zwierzęcy. Frekw. 110 osób.  

5 maja – promocja książki Marcelego Kosmana Między wizją literacką i prawdą dziejową. Nad „Trylogią” 

H. Sienkiewicza. Studia i szkice. Frekwencja: 62 osoby.  

8 i 9 maja – Dni Otwarte Funduszy Europejskich: nieodpłatne zwiedzanie muzeum z oprowadzaniem, plastyczne 

warsztaty dla dzieci i młodzieży: Tarcze herbowe – wokół Krzyżaków, Strój XVII-wieczny. Frekwencja: 76 osób 

16 maja – Noc Muzeów (frekwencja: 2430): 

– spotkania z wnukiem pisarza Juliuszem Sienkiewiczem,  

– fragmenty z listów Henryka Sienkiewicza do rodziny i przyjaciół czytał Mieczysław Hryniewicz, 

– prezentacja makiety Kamieniec Podolski z komentarzem jej autorów Piotra i Jacka Lewandowskich, 

– występ muzyczny Aleksandry Lesner (skrzypce), 

– otwarcie wystawy Ilustracje do twórczości Henryka Sienkiewicza.  

27 maja – Gra miejska Poznań – Stare Miasto w ramach Jarmarku Świętojańskiego: 14, 21 i 28 czerwca Tarcze 

herbowe, Strój XVII-wieczny – warsztaty dla dzieci, młodzieży i rodzin. Frekwencja: 39 osób. 

5 września – Narodowe Czytanie – otwarcie wystawy Warszawa Prusa i Sienkiewicza. Fragmenty Lalki i Rodziny 

Połanieckich oraz felietonów obu pisarzy czytał Zbigniew Grochal. Frekwencja: 58 osób. 

21– 22 września oraz 23–24 listopada – Muzeum bliżej odbiorcy. Warsztaty dla muzealników (org. przez Fundację 

Muzeów Wielkopolskich). Frekwencja: 80 osób.  

26 września – udział w akcji Kultura 60+. Frekwencja: 55 osób. 



 30 

2 października – Czytam wszędzie. Frekwencja: 30 osób. 

12 października – konferencja Fundusze unijne w muzeach (ok. 50 osób). 

15 grudnia – otwarcie wystawy malarstwa prof. Józefa Petruka Moje pejzaże. Frekwencja: 130 osób. 
 

W ciągu całego roku – warsztaty plastyczne Pracowni Plastycznej Kaligraf, 15 spotkań, frekw. łącznie: ok. 345 osób. 
 

Wystawy: 
 

20 stycznia–28 lutego – Wokół książki. Wystawa prac studentów Edukacji Artystycznej Wydziału Architektury PP.  

5 marca–10 kwietnia – „Krzyżacy” w 115 rocznicę I wydania. 

14 kwietnia–7 maja – Tak się kręci świat zwierzęcy. Wystawa ilustracji Przemysława Tomczaka.  

16 maja–29 sierpnia – Ilustracje do twórczości Henryka Sienkiewicza. 

5 września–9 grudnia – Warszawa Prusa i Sienkiewicza. 

od 1 grudnia – wystawa informacyjna o 110. rocznicy przyznania H. Sienkiewiczowi Literackiej Nagrody Nobla.  

od 15 grudnia – Moje pejzaże. Wystawa malarstwa prof. Józefa Petruka. 
 

2. Pracownia-Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego  
 

Zwiedzający ogółem:  1631 osób  

    – w tym: wycieczki zbiorowe 359 osób (w tym młodzieży 257 osób), 

                   osoby indywidualne 1272 osoby (w tym młodzieży 21 osób)  

Wystawy obejrzało łącznie   1950 osób.  
 

Cykl Poznańskiego Czytania Powieści Historycznej Lubonie J. I. Kraszewskiego o początkach chrześcijaństwa 

w Polsce. Impreza realizowana wspólnie z Towarzystwem Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w związku z ob-

chodami 1050-lecia chrztu Polski.  

Czytania odbyły się: 

– 14 i 15 lutego – parafia pw. Świętego Krzyża. Prelekcja, wystawa o J. I. Kraszewskim (K. Klupp), 

– 8 marca – Kaziuki 2015 – Dom Polonii przy Starym Rynku,  

– 23 maja – Rezerwat Archeologiczny Genius Loci na Ostrowie Tumskim. Prelekcja Księżna Dobrawa w „Lubo-

niach” Kraszewskiego (K. Klupp). Do tej pory książkę Lubonie czytało ponad 400 osób.  
 

Spotkania autorskie, imprezy:  

12 marca – spotkanie z Krzysztofem Masłoniem i prezentacja książki Puklerz Mohorta. Lektury kresowe.  

9 kwietnia – spotkanie z prof. Hanną Kóčką-Krenz: „Lubonie”, powieść z X wieku J. I. Kraszewskiego – literatura 

a archeologia. Prowadzenie Andrzej Sikorski.  

16 maja – Noc Muzeów (frekwencja 590 osób):  

– otwarcie wystawy prac Piotra Pandyry – Przystanki w podróży. Obrazy poprzeszywane,  

– prelekcja dr. Michała Larka: Józef Ignacy Kraszewski, scenarzysta HBO. Telewizyjne rozważania o „Sprawie 

kryminalnej”,  

– pokaz Awans detektywa Małejki, ilustrowanej opowieści na planszach z rysunkami Jerzego Flisaka, wg Sprawy 

kryminalnej J. I. Kraszewskiego,  

– koncert Kraszewski i przyjaciele: Katarzyna Sobek – sopran, Joanna Błażej-Łukasik – fortepian, Paweł Łukasik 

– altówka.  

5 października – Czy można polubić Kraszewskiego i Chopina? – dwa spotkania autorskie z Anną Czerwińską-

Rydel. 
 

Wystawy: 

do 16 stycznia – Nina Badowska Imponderabilia. 

20 stycznia–10 marca – Urszula Brylewska-Łukomska Sentymenty zilustrowane.  

17 marca–12 maja – Maria Wicherkiewiczowa i jej mężczyźni.  

16 maja–29 czerwca – Piotr Pandyra Przystanki w podróży. Obrazy poprzeszywane. 

1 lipca–8 października – Poznański plakat teatralny – ze zbiorów Oddz. Dokumentów Życia Społecznego BRacz. 

13 października–3 grudnia – Andrzej Karpiński Obrazy bez faktury. 

od 8 grudnia – Tomasz Matusewicz Energia historii. 
 

Inne:  

6 marca – referat Krzysztofa Kluppa w Dreźnie o działalności Pracowni-Muzeum J. I. Kraszewskiego i Biblioteki 

Raczyńskich oraz kontaktów Kraszewskiego z Włochami.  

15 października – całodzienna wycieczka autokarowa Uniwersytetu III Wieku z Lubonia wielkopolskim szlakiem 

J. I. Kraszewskiego (Objezierze, Lednica i Miłosław) – przewodnik: Krzysztof Klupp. 

 

3. Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny 
 

Zwiedzający ogółem:  756 osób 

     – w tym: zwiedzający w grupach zorganizowanych – 17 grup, 388 osób 

                                              osoby indywidualne –  368 (w tym Noc Muzeów 175 osób)  
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Spotkania autorskie, imprezy:  

16 maja – Noc Muzeów:  

– Za ścianą zaczarowaną – przedstawienie teatrzyku dziecięcego w oparciu o twórczość K. Iłłakowiczówny, 

w wykonaniu uczniów SP3 w Luboniu. Scen. Ewa Pasiciel, reż. Ewelina Iglewska-Nowik. Warsztaty dla dzieci, 

prowadzenie Ewa Pasiciel.  

– Muzeum trzy dekady później – prezentacja Mieszkania-Pracowni K. Iłłakowiczówny po renowacji oraz projekcja 

filmu Piętno w reż. Grażyny Banaszkiewicz. 

5 listopada – spotkanie z uczestnikami Międzynarodowego Listopada Poetyckiego.  

29 listopada – spotkanie w ramach kampanii Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „60+Kultura”.  

 

4. Ośrodek Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego (9 wydarzeń; frekwencja 276) 

27 stycznia – wieczór poświęcony książce Kazimiera Iłłakowiczówna. Listy do siostry Barbary Czerwijowskiej 

z udziałem Lucyny Marzec i Adriany Kovachevej. Frekwencja: 30 osób. 

17 marca – wernisaż wystawy Maria ze Sławskich Wicherkiewiczowa i jej mężczyźni. Frekwencja: 50 osób. 

13 maja – Romowie w Polsce. Spotkanie z Andrzejem Łuczakiem, Romanem Chojnackim i Dariuszem C. Male-

szyńskim. Frekwencja: 20 osób.  

1 października – wieczór autorski Romana Bąka poświęcony tomowi Soki. Prowadzenie: Tadeusz Żukowski i Jerzy 

Łukasz Kaczmarek. Frekwencja: 20 osób.  

20 października – wieczór autorski Bogusławy Latawiec poświęcony tomowi Zmowy. Prowadzenie: Joanna Grą-

dziel-Wójcik. Frekwencja: 30 osób. 

17 listopada – wieczór autorski Agaty Ławniczak i Macieja Mazurka poświęcony książce Kilkunastu gniewnych 

ludzi. Prowadzenie: prof. Wiesław Ratajczak. Frekwencja: 30 osób.  

1 grudnia – wieczór autorski Jerzego Borowczyka poświęcony książce Zesłane pokolenie. Filomaci w Rosji (1824–

1870). Prowadzenie: prof. Jerzy Fiećko. Frekwencja: 30 osób. 

8 grudnia – wieczór autorski Jerzego Łukasza Kaczmarka poświęcony tomowi Przepowiednie: z kręgu nocy i dnia. 

Wieczorowi autorskiemu towarzyszyło otwarcie wystawy ilustratora tomu, Tomasza Matusewicza, Energia Hi-

storii. Prowadzenie: Roman Bąk i Tadeusz Żukowski. Frekwencja: 16 osób.  

10 grudnia – wieczór autorski Eugeniusza Wachowiaka poświęcony polsko-niemieckiemu wyborowi wierszy Choć 

mowa brzmi różnie słowo jest za słowo z udziałem Rainera Wochele, Güntera Gubena, Usch Pfaffinger. Prowa-

dzenie Sergiusz Sterna-Wachowiak. Frekwencja: 50 osób. 

 
VII.  Osiedlowy Dom Kultury „Pod Lipami” Biblioteki Raczyńskich  

         (uczestnicy oferty domu kultury bez zwiedzających wystawy: 23 143 osoby) 
 

10 wystaw plastycznych – frekwencja  ok. 10 100 osób 
 

118 imprez kulturalnych ogółem – 9925 uczestników 

Stałe formy: 942 zajęć – frekwencja 7908 osób 

Akcja Zima: 143 form pracy – frekwencja ok. 3570 dzieci 

Akcja Lato: 66 form pracy – frekwencja ok. 1740 dzieci 
 

Szczegółowy wykaz działalności w osobnym sprawozdaniu.  

 
VIII.  WSPÓŁPRACA Z INNYMI ŚRODOWISKAMI KULTUROTWÓRCZYMI I PODMIOTAMI 

 

Zwiedzanie: 

W 2015 roku Bibliotekę Raczyńskich zwiedziło 91 grup zorganizowanych (1734 osoby); oprowadziliśmy po gma-

chu 50 wycieczek (869 zwiedzających dorosłych) + 41 wycieczek (865 zwiedzających dzieci). 

Biblioteka Raczyńskich, jak co roku, współpracowała ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich przy organizacji 

wydarzeń promujących czytelnictwo i biblioteki. Zorganizowano:  

– Tydzień Bibliotek: 2 spotkania autorskie, wykład, wystawa, spektakl, warsztaty dla dzieci; łącznie 6 wydarzeń, 

frekwencja: 251 osób; 

– imprezę miejską Odjazdowy Bibliotekarz, w ramach której odbyły się warsztaty plastyczne dla dzieci (ok. 50 

uczestników); 

– VI Konferencję Fonotek (45 uczestników). 

Kontynuowana jest współpraca z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju i włączanie się w Dni Otwarte Funduszy 

Europejskich.  

W I półroczu 2015 r. nawiązano współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu i Muzeum Po-

wstania Warszawskiego w celu organizowania spotkań i wydarzeń kulturalnych o charakterze edukacyjnym i popu-

laryzującym wiedzę historyczną.  

Współpracowano z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi przy targach „Książka dla dzieci i młodzieży”. Zor-

ganizowano konferencję Ratunku, czyli jak wybrać dziecku czasopismo i nie oszaleć, warsztaty dla dzieci (na tere-
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nie MTP) oraz warsztaty dla bibliotekarzy (w Bibliotece Raczyńskich). Przy organizacji imprez dla dzieci współ-

pracowano również ze Studio Teatrem Castingowym mplusm oraz Targowiskami Sp. z o.o.  

Współpraca z wydawnictwami, instytucjami i stowarzyszeniami przy organizacji spotkań autorskich, wykładów: 

Wydawnictwo Miejskie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Instytut im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego, oddział 

w Lesznie, Biblioteka Wydziału Teologicznego UAM, Instytut Filologii Polskiej UAM, Wielkopolskie Towarzy-

stwo Przyjaciół Książki, Instytut Zachodni. 

Przy organizowaniu wystaw współpracowano z Instytutem Historii UAM, Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieź-

nie, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz z organizacjami 

pozarządowymi przy festiwalu Made in Native America, ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

„Otwarte Drzwi” przy wystawie prac plastycznych uczestników terapii.  

Oddziały muzealne BRacz współpracują z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną, szkołami wszystkich 

szczebli.  
 

Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny:  

Dostarczenie prasie materiałów dotyczących muzeum, współpraca z Centrum Turystyki Kulturowej „TRAKT”, 

systematyczna współpraca z kołami przewodników PTTK w Poznaniu w celu korygowania i aktualizowania danych 

dotyczących Muzeum i poetki.  

Pracownia-Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego we współpracy z Towarzystwem Miłośników Wilna i Ziemi 

Wileńskiej organizuje czytanie powieści J. I. Kraszewskiego Lubonie w przestrzeni publicznej.  

Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza prowadzi stałą współpracę z:  

Muzeum Narodowym w Poznaniu, Muzeum w Lęborku, Muzeum Śremskim, Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, 

Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim w Uzarzewie, Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szrenia-

wie, Muzeum Historii Miasta Poznania, rodziną Sienkiewiczów – Juliuszem oraz Hanną Dziewanowską z Oblęgor-

ka, Uniwersytetem III Wieku, Stowarzyszeniem Polonia–Italia, Stowarzyszeniem Muzealników Polskich (Oddział 

Wielkopolski), Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie, Fundacją Muzeów Wielkopolskich, 

Instytutem Badań Literackich w Warszawie, Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-

Wschodnich, szkołami podstawowymi imienia H. Sienkiewicza, Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku, Uniwersy-

tetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Urzędem Marszałkowskim, Ratajską Telewizją Kablową, Biurem Senator 

Jadwigi Rotnickiej, Fundacją Zero Barier, Instytutem Archeologii i Etnologii PAN, Zespołem Dziennych Domów 

Pomocy Społecznej, Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 

 

Wykłady maturalne dla młodzieży ze szkół patronackich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w ramach 

projektu Wielkie inspiracje literackie 

W 4 wykładach uczestniczyło 302 licealistów i nauczycieli. 

– 30 września, frekwencja 51 osób. Wykład dra hab. M. Stróżyńskiego poświęcony motywowi Odyseusza. 

– 7 października, frekwencja: 51 osób. Wykład dra hab. Leszka Teusza poświęcony motywowi Hioba. 

– 28 października, godz. 15.15 do godz. 17.15, frekwencja: 50 osób. Wykład dra Marcina Junkierta poświęcony 

motywowi Fausta. 

– 3 listopada, godz. 15.00, frekwencja: 50 osób. Wykład dra hab. Grzegorza Raubo poświęcony motywowi Raju 

utraconego. 
 

Na mocy porozumienia podpisanego z partnerem projektu: Wielkie inspiracje literackie (dotowanego przez NCK 

w programie Kultura Interwencje 2015) – Instytutem Filologii Polskiej UAM, odbyły się w Bibliotece Raczyńskich 

4 wykłady maturalne dla uczniów szkół z Poznania i Wielkopolski: I LO w Koninie, I LO w Lesznie, III LO w Po-

znaniu, IV LO w Poznaniu, IX LO w Poznaniu, LO w Kościanie, LO w Wieleniu, ZS im. S. Staszica w Pile. Spo-

tkania odbyły się w siedzibie Biblioteki Raczyńskich w dniach: 30 IX – wykład dra hab. M. Stróżyńskiego poświę-

cony motywowi Odyseusza, 7 X – wykład dra hab. Leszka Teusza poświęcony motywowi Hioba, 28 X – wykład dra 

Marcina Junkierta poświęcony motywowi Fausta, 3 XI – wykład dra hab. Grzegorza Raubo poświęcony motywowi 

Raju utraconego. W 4 wykładach uczestniczyło w sumie 302 licealistów i nauczycieli. Ponadto w związku z współ-

pracą z IFP w rezultacie realizacji tego projektu przygotowaliśmy mobilną wersję wystawy Wielkie inspiracje lite-

rackie podzieloną na 4 części (każdy motyw osobno) oraz specjalnie dostosowanych do celów edukacyjnych 

4 zestawów materiałów multimedialnych (malarstwo, fotografia, film, teatr, muzyka, piosenka), które są prezento-

wane przy współpracy z IFP UAM w szkołach średnich Wielkopolski od grudnia 2015 roku. 

 

 
IX.  WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ 

 

Dla Biblioteki J. Mahena w Brnie przygotowano:  

– wystawę (w języku czeskim) Elżbieta Ryksa – czeska i polska królowa,  

– literacko-plastyczny warsztat komiksowy dot. Pana Samochodzika (wprowadzenie literackie Magdalena Bera, 

warsztat plastyczny przeprowadziła Mirosława Foltynowicz).  

Ww. prezentowane były podczas Dni kultury polskiej w Brnie – kwiecień 2015. 
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Dni kultury czeskiej w Poznaniu – wydarzenia w Bibliotece Raczyńskich w dniach 3–9 października: 
 

3 października – Rodzinne czytanie z Teatrem mplusm Przygody Rumcajsa Václava Čtvrtka (Biblioteka dla Dzieci 

Al. Marcinkowskiego 23/24).  

5–9 października – Elżbieta Ryksa – królowa Polski i Czech. Starodruki i kartografia dotycząca Czech i Moraw 

ze zbiorów specjalnych Biblioteki Raczyńskich oraz prezentacja polskiej wersji wystawy przygotowanej przez 

BRacz dla Biblioteki J. Mahena.  

6 października – otwarcie wystaw Josef Čapek – malarz, poeta, pisarz (Biblioteka Raczyńskich, II piętro) i Olga 

Havlova (Herbaciarnia).  

7 października – Przygody Rumcajsa Václava Čtvrtka dla dzieci ze SP82 czytał Aleksander Machalica. Biblioteka 

dla Dzieci.  

7 października – Elżbieta Ryksa – polska i czeska królowa: prezentacja dokumentów z Muzeum Piśmiennictwa 

Narodowego na Morawach, faksymile 2 rękopisów królowej Elżbiety Ryksy.  

Wykłady: dr Renata Putzlacher-Buchtova Królowa Elżbieta Ryksa jako postać historyczna i literacka, dr Roman 

Madecki Ślady działalności fundatorskiej i mecenatu królowej Elżbiety Ryksy.  

8 października – spotkanie z Aleksandrem Kaczorowskim. Prowadzenie: dr Agata Firlej.  

 

X.  PROMOCJA / WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI 
 

Wszystkie działania wymienione w sprawozdaniu są prowadzone z myślą o promocji literatury i czytelnictwa oraz 

równoczesnym propagowaniu działalności kulturalnej Biblioteki Raczyńskich. 

Dział Koordynacji Działalności Kulturalnej i Promocji BRacz oraz oddziały muzealne prowadzą stałą współpracę 

z mediami lokalnymi. Przygotowują kompletne materiały prasowe wraz z ikonografią dla lokalnych dzienników, 

periodyków, radia, telewizji i portali internetowych (Codzienny Poznań, Czas Dzieci, Miasto Dzieci, Gazeta Wy-

borcza, Głos Wielkopolski, Puls Poznania, WTK, TVK Winogrady, Teleskop, Wydawnictwo Miejskie Posnania, 

MM Poznań, e-poznań i inne). 
 

Największe zainteresowanie mediów odnotowano w okresie Tygodnia Bibliotek, Dni Otwartych Funduszy Europej-

skich, Nocy Muzeów oraz Festiwalu słowa w piosence Frazy.  

7 października odbyła się konferencja prasowa poświęcona Festiwalowi słowa w piosence Frazy.  
 

Poza stałą współpracą polegającą głównie na zapowiedziach imprez kulturalnych w prasie, radiu i telewizji oraz 

w mediach internetowych (ok. 200 zapowiedzi dot. większych imprez Biblioteki), wymienić warto większe materiały: 
 

– artykuły: 

- Żydowski kalendarz na wystawie u Raczyńskich. Głos Wlkp. 2015/15 

- Patrzeć uważnie, zapamiętywać (o spotkaniu z J. Hartwig) Gaz. Wyborcza 2 lutego 2015  

- Zasypie nas kultura (o „Zimie z Książką”). IKS 2015/2  

- Magiczny świat litery (o Bibliotece, filiach i czytelnictwie). Warta Poznania 2015/3 

- Wystarczy zapukać do drzwi poezji (o Mieszkaniu-Pracowni K. Iłłakowiczówny). Warta Poznania 4/2015 

- Czekając na Nagrodę im. Łukaszewicza. Głos Wlkp. 2015/63 

- Polska, Europa i świat widziane z Paryża oczami emigranta i patrioty. Głos Wlkp. 2015/77 

- Służyć wszystkim bez różnicy (Grażyna Wrońska o cennych zbiorach). IKS 2015/4  

- Przyciągać ludzi do książek… rozmowa z dyr. A. Gruszecką. IKS 2015/5 

- Tu zdecydowanie nie jest nudno! IKS 2015/5 

- Wiele lat od opisanych wypadków. „Lubonie” Kraszewskiego. IKS 2015/7 

- Zdjęcia robione z miłości do Poznania (o fotografiach T. Bonieckiego) K. Kamińska, POZnan* IX/2015 

- Brama języków otwarta (wywiad z Janą Subrovą). Merkuriusz 2015/78 

- Narodowe czytanie Bolesława Prusa. S. Drajewski. Głos Wlkp. 2015/206 

- Andrzej Seweryn i Antoni Libera w Bibliotece Raczyńskich. Gaz. Wyborcza, Co jest grane. 2015/202 

- Historie Barczyka i Komasy – o zrywach i filmach u Raczyńskich. M. Kaźmierska, Gaz. Wyborcza 22.09.2015 

- Zbiory naszych bibliotek na liście UNESCO. P. Bojarski, Głos Wlkp. 2015/251 

- W kręgu literatury (o „Wielkich inspiracjach literackich”) S. Drajewski, Głos Wlkp. 2015/248 

- Jak ważne jest słowo w piosence. T. Janas. IKS 2015/11 

- W piosence liczy się nie tylko muzyka, ale również tekst. M. Zaradniak, Głos Wlkp. 2015/254 

- Moc słów w piosence. S. Klimek. POZnan* XI/2015  

- W piosence ważna jest nie tylko muzyka. M. Zaradniak, Głos Wlkp. 2015/235 

- Z dzieckiem w mieście. N. Mazur, Gaz. Wyborcza 28/29.11.2015 

- Protestują, bo maja stracić bibliotekę. M. Idczak, Głos Wlkp. 2015/298 

- Biblioteka Raczyńskich z Zamku dla Naramowic. N. Mazur, Gaz. Wyborcza 2015/299 

 

– audycje i nagrania: 

- nagranie spotkania z Krzysztofem Masłoniem Puklerz Mohorta, emitowane w audycji Barbary Miczko-Malcher 

„Spotkania z kulturą” (Radio Merkury); 
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- realizacja filmu we wnętrzach Pracowni-Muzeum J. I. Kraszewskiego z okazji 150-lecia Aquanetu  

- wypowiedź o Luboniach dla Radia Emaus  

- program telewizyjny „Mój Poznań, moja Wielkopolska – Henryk Sienkiewicz na nowo”; program kilkakrotnie 

emitowany przez WTK, 332 wyświetlenia na YouTube  

- wywiady o medalu Nagrody Nobla i wystawie W 115. rocznicę I wydania dla Radia Merkury  

- udział w Wieczorze WTK – dot. Tygodnia Bibliotek  

- godzinną relację z oprowadzania po wystawie Skarby drukarstwa i introligatorstwa ze zbiorów dawnej Biblioteki 

Katedralnej w Gnieźnie zrealizowała 8 maja Winogradzka Telewizja Kablowa 

- TVP Kraków „Książki pod specjalnym nadzorem”. Odc. II poświęcony w całości Bibliotece Raczyńskich w Po-

znaniu.  
 

Do wszystkich wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Bibliotekę Dział Promocji opracowuje plakaty 

i w zależności od potrzeby zaproszenia lub foldery. Wersje elektroniczne plakatów publikowane są na stronie inter-

netowej Biblioteki w aktualnościach oraz na bibliotecznym fan page’u w serwisie Facebook. Wersje drukowane 

dystrybuowane są przez Dział Sieci Bibliotecznej do filii i innych podległych placówek oraz przez Dział Promocji 

do Centrum Informacji Miejskiej, zaprzyjaźnionych księgarń i do wydziałów UAM. 

Opracowano nową ulotkę z miesięcznym kalendarium wydarzeń, która poza gmachem głównym dystrybuowana jest 

do CIM, Kina Muza, Bramy Poznania i CK Zamek.  

7 października odbyła się konferencja prasowa poświęcona Festiwalowi słowa w piosence Frazy.  

Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza:  

– informacje bieżące dla: Codzienny Poznań, Czas Dzieci, Miasto Dzieci, Dzieci Poznań, Gazeta Wyborcza, Głos 

Wielkopolski, Puls Poznania, WTK, Teleskop, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Świat Kultury Poznań, MM Po-

znań, e-poznań – J. Małecka, B. Hurnowicz. 

 

 

XI.  WYBRANE PUBLIKACJE, WYKŁADY 
 

Dział Zbiorów Specjalnych: 

– A. Domańska, Spuścizna rodziny Flatau w zbiorach Biblioteki Raczyńskich, w: Czasopismo BUAM „Biblioteka” 

nr 18 (27), R. 2014, s. 49–82, 

– A. Baszko, Starodruk obiektem muzealnym. O popularyzacji zbiorów specjalnych, w: Zbiory specjalne 

w bibliotekach polskich. Problematyka badawcza i organizacyjna, Szczecin 2015, s. 235–247, 

– A. Baszko, notatka Z bibliotecznych materiałów. Nowe książki, „Winieta” nr 1 (68)/2015; Dar rodziny Rusa Kusz-

telana, „Winieta” nr 3 (70)/2015, 

– J. Jakubowski, Duma narodowa jako powinność, „Winieta” nr 2 (69)/2015, 

 

Alicja Przybyszewska (Dom Literatury):  

– udział w wykładzie prof. Anny Wypych-Gawrońskiej Dlaczego wiek nasz muzykę tak namiętnie polubił? Muzyka 

w polskim teatrze dramatycznym do 1918 roku (13 I 2015) 

– wykład „Rozgłos o niej w Poznaniu się zaczął...” – wielkopolskie epizody w biografii Heleny Modrzejewskiej 

(1866–1903) podczas Spotkania z Arcydziełem (23 IV 2015)  

– referat Polonista w bibliotece – wyzwania, oczekiwania, możliwości rozwoju zawodowego na konferencji „Poloni-

sta na rynku pracy. O strategiach dostosowywania kształcenia studentów polonistyki do nowej rzeczywistości”, 

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM (18–19 V 2015) 

– Polonista w bibliotece, Forum SBP (27 VI 2015) 

– artykuły do „Winiety”: o J. Chociszewskim i wystawie dotyczącej M. Wicherkiewiczowej, Poznańskie początki 

twórczości Stanisława Barańczaka; Kilka uwag o aktorskiej legendzie Heleny Modrzejewskiej. 

– referat Twórczość Pauliny Wilkońskiej na sesji historycznoliterackiej „W 210. rocznicę urodzin Augusta Wilkoń-

skiego (1805–1852), kąkolewianina, powstańca listopadowego 1830 r., pisarza i publicysty”. Kąkolewo, 19 IX 2015 

– wykład Teatr Polski w Poznaniu na przełomie XIX i XX wieku dla Uniwersytetu III Wieku, Coll. Historicum,               

22 X 2015 

– S. Hałabuda, J. Michalik, A. Stafiej, Dramat polski 1765–2005. Przedstawienia, druki, archiwalia. Oprac. przy 

współpracy B. Maresz i A. Przybyszewskiej, Kraków–Warszawa 2014  

– Repertuar Teatru Polskiego w Poznaniu za dyrekcji Franciszka Dobrowolskiego (1883–1896), oprac. i wstępem 

poprzedziła A. Przybyszewska, Poznań 2015.  

 

Muzeum Literackie H. Sienkiewicza  

Konferencja: 

– publikacja referatów na konferencję „Fundusze unijne w muzeach”, red. Anna Surzyńska-Błaszak. 

– Anna Surzyńska-Błaszak, Barbara Sokołowska-Hurnowicz – artykuł Przebudowa i renowacja zabytkowego 

obiektu Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza w Poznaniu [w:] Fundusze unijne w muzeach, 2015. 

– Anna Surzyńska-Błaszak – referat na ww. konferencji pt. „Przebudowa i renowacja….”– oprac. graficzne 

prezentacji – M. Niestrawska. 
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– Anna Surzyńska-Błaszak – referat i prezentacja „Tworzenie muzeum literackiego na przykładzie Muzeum 

Literackiego Henryka Sienkiewicza w Poznaniu”, wygłoszony na konferencji (4–5 listopada) „Rola 

współczesnych muzeów – doświadczenie estetyczne jako narzędzie przekazywania wartości kulturowych 

i edukacyjnych” we Wrocławiu (Ossolineum). 

– Maria Guzek: Klasztor na Świętej Górze w latach 1939–1940 – punkt zborny dla wysiedlonych mieszkańców 

powiatu gostyńskiego, „Kronika Wielkopolski” nr 1/153.  

– Maria Guzek (Niestrawska): Punkt zborny dla wysiedlonych w klasztorze franciszkanów w Jarocinie (8–9 grudnia 

1939 r.), „Kronika Wielkopolski” nr 4 (156)/2015. 
 

Pracownia-Muzeum J. I. Kraszewskiego 

– Krzysztof Klupp: referaty dot. działalności Pracowni-Muzeum J. I. Kraszewskiego i Biblioteki Raczyńskich oraz 

kontaktów Kraszewskiego z Włochami wygłoszone w Muzeum Kraszewskiego w Dreźnie 6 marca 2015 r.  

 

H. FUNKCJONOWANIE SYSTEMU KOMPUTEROWEGO HORIZON  
 

1. Od 2 stycznia 2015 r. Filia 49 i Filia 52 rozpoczęły udostępnianie w systemie Horizon. 

2. Od 2 marca 2015 r. – udostępnianie w systemie Horizon rozpoczęła Filia 47/57. 

3. Od 1 kwietnia 2015 r. – udostępnianie w systemie Horizon rozpoczęła Filia 11. 

4. Księgi inwentarzowe kompletowane na bazie danych z systemu Horizon są obecnie drukowane dla 51 kolekcji 

filialnych i 6 kolekcji Biblioteki Głównej (łącznie wydrukowano 73 418 pozycji). 

5. Generowane są horizonowe protokoły ubytków (usunięto 12 912 rekordów ubytkowanych pozycji). 

6. Systematycznie usuwane są nieaktualne już skrócone rekordy opisu bibliograficzego (w 2015 r. usunięto 

526 rekordów opisu bibliogr. wraz z ich rekordami pozycji). 

7. Przygotowanie narzędzi wykorzystujących dane z systemu Horizon do tworzenia protokołów ubytków i dowo-

dów wpływu dla książek z kolekcji KP (księgozbioru podstawowego) podlegających retrokonwersji (3754 po-

zycji). 

8. Aktualizowane są informacje podawane dotąd w polu 590 rekordu opisu bibliogr. (informujące o lokalizacji 

danego woluminu w filii, a nie poddanego jeszcze retrokonwersji). 

9. Zmiana sposobu wyświetlania hasła autor + tytuł w indeksie autorskim. Odświeżenie ok. 1000 rekordów khw. 

10. Przez cały rok kontynuowane były prace przy retrokonwersji zbiorów: 

– Biblioteki Głównej, m.in.: Księgozbioru podstawowego – 3754 wol., Archiwum książki dziecięcej – 

901 wol., kolekcji nowej Wypożyczalni – 333 wol.; 

– filii bibliotecznych: do katalogu on-line wprowadzono 17 501 (w ub. roku – 31 578) wol. retro. 

11. Stan bazy w systemie Horizon (katalogu on-line) na koniec 2015 r. wynosi 1 095 944 rekordów pozycji. 

12. Stan i struktura zbiorów filii bibliotecznych oraz Wypożyczalni: 

– literatura beletrystyczna    440 979 

– literatura popularnonaukowa   283 306 

– audiobooki           10 609 

– filmy             37 932 

– muzyka              5 878 

– dokumenty dźwiękowe        264 

– słuchowiska            433 

– dokumenty interaktywne       101 
 

 

 
 

I.  WNIOSKI 

 

1. Rok 2015 to kolejny, w którym wzrosła kwota przeznaczona na zakup nowości książkowych, większy 

jest także wskaźnik zakupu nowości, który wyniósł 10,82 egzemplarzy na 100 mieszkańców miasta. 

Wzrosła liczba odwiedzin, rośnie nadal liczba czytelników korzystających z czytelń, wypożyczalni 

i spotkań w nowym gmachu Biblioteki Raczyńskich. Mniejsza niż w poprzednim roku była liczba dni 

zamknięć filii bibliotecznych, między innymi filii jednoosobowych z powodu braku zastępstw oraz 

z powodu remontów i awarii – udało się ją zmniejszyć o niemal ¼.   

2. Kolejny raz docenione zostały zbiory specjalne Biblioteki Raczyńskich – dzięki staraniom Archiwum 

Państwowego w Poznaniu we współpracy z Biblioteką Raczyńskich oraz Biblioteką Kórnicką PAN  

na Światową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata” zostały wpisane Akta i biblioteka braci cze-

skich (decyzją Międzynarodowego Komitetu Programu UNESCO Pamięć Świata obradującego 
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w dniach 4–6.10.2015 r. w Abu Dhabi). Wśród zbiorów Biblioteki Raczyńskich najcenniejszym drukiem 

z tego zespołu jest unikatowy egzemplarz kancjonału braci czeskich – wydany w Pradze w 1541 r.,  

zatytułowany Piesnĕ Chwal Božskych. Piesnĕ duchownie ewangelitské..., ułożony przez Jana Roha. 

3. Biblioteka Raczyńskich była organizatorem lub współorganizatorem konferencji poświęconej czaso-

pismom dla dzieci (podczas Poznańskich Spotkań Targowych „Książka dla Dzieci i Młodzieży), 

VI Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek oraz konferencji naukowej Nowe słowa w piosence. Źródła. 

Rozlewiska w ramach Festiwalu słowa w piosence Frazy.  

4. Udało się znaleźć satysfakcjonujący dla działalności bibliotecznej lokal na Naramowicach, co do któ-

rego Miasto podjęło decyzję o zakupie. W związku z tym w roku 2016 będzie można zainaugurować 

istnienie nowej filii w dzielnicy pozbawionej dotąd instytucji kultury. 

5. Nadal sprawą palącą pozostaje kwestia podwyżek wynagrodzeń pracowników Biblioteki Raczyń-

skich, ponieważ brak regulacji płacowych przez kilka kolejnych lat doprowadził do sytuacji realnego 

spadku pensji. Przeciętne wynagrodzenie w Bibliotece jest najniższe wśród pozostałych instytucji  

kultury.  
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