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Biblioteka jest najlepszym miejscem do znajdowania informacji i zdobywania wiedzy. Wędrując wśród tysięcy 
książek, czasopism, audiobooków, płyt z muzyką mamy okazję  poznawać nowe światy. W Bibliotece Raczyńskich 
proponujemy odbycie takiej wędrówki w towarzystwie przewodnika, który odkrywa historie kryjące się 
za zgromadzonymi w naszych oddziałach książkami i eksponatami. 

Częścią Biblioteki Raczyńskich są trzy muzea, zbudowane wokół ważnych postaci polskiej literatury. Dwa z nich – 
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza oraz Pracownia Józefa Ignacego Kraszewskiego - powstały z pasji 
i zaangażowania w zbieranie pamiątek po ulubionych pisarzach dwóch poznańskich kolekcjonerów. Mieszkanie 
Kazimiery Iłłakowiczówny to jedyne biograficzno-literackie poznańskie muzeum w autentycznym mieszkaniu 
twórcy. Pokazuje warunki życia i pracy wielkiej poetki i tłumaczki w drugiej połowie jej życia. 

Wielość zainteresowań, bogactwo twórczości trojga pisarzy jest dla nas okazją do zobaczenia dnia dzisiejszego 
z perspektywy przeszłości, odszukania źródeł naszych przekonań, znalezienia inspiracji w cudzych 
doświadczeniach oraz otwarcia się na nadchodzącą przyszłość. Podróżowanie za pomocą cudzego losu i literatury 
pozwala bezpiecznie odnaleźć także nasze własne pasje i zainteresowania. Skorzystanie z oferty edukacyjnej 
oddziałów muzealnych Biblioteki Raczyńskich oraz samej książnicy jest pasjonującą przygodą dla czytelnika 
w każdym wieku.     

Zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia naszych placówek – zapewniam, że w każdej znajdą Państwo 
kompetentnych przewodników. Spotkanie ze zgromadzonymi eksponatami, które należały lub są związane 
z naszymi bohaterami będzie interesującym przeżyciem, zachęcającym do sięgnięcia do ich książek.    

Dyrektor Biblioteki Raczyńskich

Anna Gruszecka

 



Mieszkanie-Pracownia 
Kazimiery Iłłakowiczówny

ul. Gajowa 4/8
tel. 61-847-36-45

czw. 16.00 – 18.00, 
pt. 10.00 – 12.00
w sierpniu nieczynne

illa@bracz.edu.pl

Pracownia-Muzeum 
Józefa Ignacego Kraszewskiego

ul. Wroniecka 14
tel. 61-855-12-44

pon.-pt. 10.00 – 15.00
klupp@bracz.edu.pl

Biblioteka Główna
pl. Wolności 19

www.bracz.edu.pl

Muzeum Literackie 
Henryka Sienkiewicza
Stary Rynek 84
tel. 61-852-89-71/72
sezon zimowy: wt.-pt. 9.00 – 17.00, 
                        sob. 8.00 – 16.00
sezon letni: wt.-nd. 9.00 – 17.00
muzeumhs@bracz.edu.pl

Al. Marcinkowskiego
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Biblioteka Raczyńskich
plac Wolności 19

61-739 Poznań

GODZINY OTWARCIA

od poniedziałku do piątku 9:00 - 20:00
w sobotę 10:00 - 17:00

(w lipcu i sierpniu w sobotę nieczynne)

WSTĘP WOLNY

KONTAKT
Informatorium - 61 885 89 18
Wypożyczalnia - 61 885 89 09

Sekretariat - 61 852 98 68 



Najtrwalszym osiągnięciem życia Edwarda Raczyńskiego była założona przez niego w 1829 r. Biblioteka Raczyńskich. Hrabia zakupił od 
władz pruskich parcelę w centrum miasta, a następnie według planów zamówionych w Rzymie, prawdopodobnie u francuskich 
architektów, wybudował gmach, którego front wzorowany był na wschodniej fasadzie paryskiego Luwru. Dla Biblioteki, której otwarcie 
nastąpiło w maju 1829 r., przeznaczono tylko część nowo powstałego budynku, tj. cztery sale na pierwszym piętrze. 

W statucie, określającym podstawy materialne placówki, organizację, zadania i zasady gromadzenia zbiorów, fundator pisał: 

„Przeznaczeniem Biblioteki Raczyńskich jest aby w czytelni, która w tejże będzie urządzoną, każdy bez różnicy osób w dniach i godzinach 
oznaczonych miał prawo z niej korzystać”. Te właśnie słowa nadały książnicy jej publiczny charakter. Według różnych źródeł w chwili jej 
otwarcia księgozbiór liczył 13 lub 17 tysięcy woluminów, a u jego podstaw legły zbiory rodzinne Raczyńskich. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w Kuratorium Biblioteki zasiedli urzędnicy polscy, a jej dyrektorem został Antoni Bederski. 
Najbardziej pilną sprawą okazało się zdobycie funduszy na działalność książnicy, bowiem środki pochodzące jeszcze z fundacji hrabiego 
Raczyńskiego wyczerpały się m.in. wskutek inflacji. Ratunkiem było przejęcie finansowania Biblioteki przez miasto Poznań w 1924 r. 

W okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej Biblioteka przechodziła liczne reorganizacje, m.in. połączona była przez krótki czas 
z Wojewódzką Biblioteką Publiczną, a co najważniejsze zmieniono jej nazwę statutową – z Biblioteki Raczyńskich na Miejską Bibliotekę 
Publiczną im. Edwarda Raczyńskiego. Dopiero w 1990 r. powrócono do nazwy historycznej, tej, którą w statucie nadał swojej książnicy jej 
fundator. 

W 1999 r. rozpoczęła się publiczna dyskusja na temat rozbudowy Biblioteki Raczyńskich. Dzięki działalności Towarzystwa Przyjaciół 
Biblioteki i niezwykłemu poparciu mieszkańców Poznania w 2002 r. Rada Miasta zapewniła fundusze na rozbudowę Biblioteki. 
Po przyznaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2009 r. można było przystąpić do rozbudowy 
książnicy. Zakończyła się ona ostatecznie uroczystym otwarciem nowego gmachu 29 czerwca 2013 r. 

6



Zwiedzanie Biblioteki Raczyńskich

Przeznaczone dla: uczniów szkół ponadpodstawowych, grup zorganizowanych
Koszt: zajęcia bezpłatne  
Czas trwania: ok. 60 minut
Liczba uczestników: 20 -25 osób
Zapisy: obowiązkowa rezerwacja terminu

Opis zajęć:
Podczas oprowadzania po gmachu Biblioteki Raczyńskich uczestnicy zajęć wysłuchają krótkiego wykładu o historii Biblioteki i jej 
współczesnym funkcjonowaniu.
 
Kontakt:
Dział Informacji i Udostępniania Zbiorów Biblioteki Raczyńskich 
Informatorium, poziom II
tel. 61 885 89 18
informacja@bracz.edu.pl

Lekcje biblioteczne 

Przeznaczone dla: uczniów szkół podstawowych (klasy VII i VIII) oraz ponadpodstawowych i studentów
Koszt: zajęcia bezpłatne  
Czas trwania: ok. 60 minut
Liczba uczestników: ok. 20 osób
Zapisy: obowiązkowa rezerwacja terminu

Opis zajęć:
Celem zajęć jest przygotowanie młodzieży do samodzielnej pracy w bibliotece. Podczas specjalnej lekcji uczniowie dowiedzą się jak 
poszukiwać materiałów potrzebnych do realizacji projektów szkolnych z różnorakich dziedzin wiedzy, szczególnie z szeroko pojętej 
humanistyki. Studenci natomiast zdobędą wiedzę o tym jak tworzyć warsztat bibliograficzny niezbędny przy pisaniu prac licencjackich 
lub magisterskich.

Kontakt:
Dział Informacji i Udostępniania Zbiorów Biblioteki Raczyńskich 
Informatorium, poziom II
tel. 61 885 89 18
informacja@bracz.edu.pl

Kursy komputerowe dla seniorów, oswajanie przestrzeni oraz indywidualne konsultacje 
komputerowe dla seniorów 

Przeznaczone dla: seniorów
Koszt: zajęcia bezpłatne
Zapisy: obowiązkowa wcześniejsza rezerwacja miejsc

Opis zajęć:
Celem zajęć jest przygotowanie seniorów do samodzielnej pracy w bibliotece i umiejętności korzystania z komputera, internetu oraz 
multimediów. Terminy kursów komputerowych dla seniorów ogłaszane są na stronie internetowej Biblioteki Raczyńskich oraz na 
plakatach i ulotkach dostępnych w budynku Biblioteki Raczyńskich (Informatorum,  poziom II), a wszelkie informacje dotyczące kursów 
komputerowych oraz indywidualnych konsultacji komputerowych dla seniorów można otrzymać podczas rozmowy telefonicznej.

Kontakt:
Dział Informacji i Udostępniania Zbiorów Biblioteki Raczyńskich 
Informatorium, poziom II
tel. 61 885 89 26
informacja@bracz.edu.pl
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Udostępnianie Pokoju Pracy Zespołowej 

Przeznaczone dla: wszystkich czytelników
Koszt: bezpłatne
Zapisy: obowiązkowa wcześniejsza rezerwacja terminu
Liczba uczestników: do 10  osób

Opis zajęć:
W celu umożliwienia Czytelnikom pracy w grupach, Biblioteka zapewnia możliwość wynajęcia pomieszczenia do pracy zespołowej. 
Umożliwia to sprawną  realizację m.in. projektów szkolnych i studenckich z różnych dziedzin wiedzy.

Kontakt:
Dział Informacji i Udostępniania Zbiorów Biblioteki Raczyńskich 
Informatorium, poziom II
tel. 61 885 89 18
informacja@bracz.edu.pl  

Zajęcia w Bibliotece dla dzieci

wejście od Alei Marcinkowskiego 23

Warsztaty i lekcje biblioteczne dla dzieci

Termin: od początku października do połowy czerwca, od poniedziałku do czwartku, w godzinach 11.30 - 13.00 
Koszt: wstęp wolny
Zapisy: dokonywane tylko przez nauczycieli/wychowawców – osobiście, telefonicznie (61 885 89 03) lub mailowo (f11dz@bracz.edu.pl). 
Zapisy na nowy rok szkolny – od września.
Prosimy o potwierdzenie rezerwacji dwa tygodnie przed zajęciami.

Lekcje biblioteczne 
Przeznaczone dla: uczniów szkół podstawowych     
Koszt: zajęcia bezpłatne  
Czas trwania: ok. 45-60 minut
Liczba uczestników: do 25 osób
Zapisy: obowiązkowa rezerwacja terminu

Opis zajęć:
Celem zajęć jest przygotowanie uczniów szkół podstawowych do korzystania z biblioteki. W tym celu proponujemy kilka spotkań. 
Pierwsze spotkanie pt. Biblioteka Raczyńskich – historia i zasady korzystania z księgozbioru umożliwia uczestnikom zajęć nabranie 
umiejętności sprawnego poruszania się w zbiorach bibliotecznych. 
Podczas kolejnych spotkań proponujemy rozmaite lekcje tematyczne: 
dla klas 1–3: Droga książki od autora do czytelnika, Dzieje książki, Historia przyborów do pisania, Ilustracja w książce, Teatr lalkowy dla dzieci, 
Tradycyjne polskie święta.
dla klas 4–6: Bajka, baśń, legenda, Droga książki od autora do czytelnika, Historia książki, Historia przyborów do pisania, Ilustracja w książce, 
Literatura fantastyczna, Polski rok obrzędowy, Teatr lalkowy dla dzieci,  Korzystanie z bibliotecznego katalogu on-line – lekcja z ćwiczeniami 
praktycznymi,  Wyszukiwanie informacji w tradycyjnych źródłach (słownikach, encyklopediach) – lekcja z ćwiczeniami praktycznymi

Warsztaty biblioteczno-literackie 

Przeznaczone dla: grup przedszkolnych
Koszt: zajęcia bezpłatne  
Czas trwania: ok. 45-60 minut
Liczba uczestników: do 25 osób
Zapisy: obowiązkowa rezerwacja terminu

Opis zajęć:
Celem zajęć jest przygotowanie przedszkolaków do korzystania z biblioteki. W tym celu proponujemy kilka spotkań. Pierwsze spotkanie 
połączone z oprowadzaniem pt.  Biblioteka Raczyńskich – historia i zasady korzystania z księgozbioru. 
Kolejne comiesięczne spotkania w ramach warsztatów tematycznych:
Droga książki od autora do czytelnika, Dzieje książki, Historia przyborów do pisania, Ilustracja w książce, Książki obrazkowe na przykładzie 
twórczości Iwony Chmielewskiej, Teatr lalkowy dla dzieci, Tradycyjne polskie święta
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Książka dla Seniora

Książka dla Seniora to usługa oferowana przez Bibliotekę Raczyńskich, przeznaczona dla Seniorów 60+ mieszkających na terenie miasta 
Poznania, którzy z racji stanu zdrowia nie mogą sami dotrzeć do biblioteki. Dzięki projektowi objęci programem czytelnicy – do tej pory 
pozbawieni dostępu do zbiorów bibliotecznych – mogą wypożyczać książki, audiobooki, filmy. 
Regulamin Biblioteki Raczyńskich pozwala na jednorazowe wypożyczenie maksymalnie 6 książek i 2 audiobooków na 30 dni oraz 
2 filmów na 14 dni. Seniorzy, którzy chcą skorzystać z nowej usługi, mogą zgłosić chęć wypożyczenia wybranych tytułów pod numerem 
telefonicznym obsługiwanym przez miejskie call center – Biuro Poznań 
Kontakt : tel. 61 646 33 44

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-20:00. 
Dowóz książek do seniorów to element wdrażanego pakietu Poznań VIVA senior, skierowanego do najstarszych mieszkańców miasta.

Czytanie bez barier

Biblioteka Raczyńskich od września 2018 r. pilotażowo uruchamia  usługę „CZYTANIE BEZ BARIER”. Chcemy w ten sposób dotrzeć do osób 
z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, którzy z racji niepełnosprawności i gorszego stanu zdrowia nie mogą sami dotrzeć do 
biblioteki. Dzięki tej usłudze czytelnicy będą mogli wypożyczać książki, audiobooki, filmy.

Czytelnicy chcący skorzystać z nowej usługi, będą składali zamówienia telefonicznie, dzwoniąc do Biura Poznań Kontakt 
tel. 61-646-33-44, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-20:00. Biuro przyporządkuje zgłoszenie czytelnika wg adresu jego 
zamieszkania do konkretnej, najbliższej wskazanemu adresowi placówki, która objęta jest programem. W programie uczestniczą 
4 filie rejonowe Biblioteki Raczyńskich:
     Filia 2,  os. Oświecenia 59
     Filia 12/46, ul. Arciszewskiego 27
     Filia 14, os. Bolesława Chrobrego 120
     Filia Wildecka, ul. Robocza 4a.

Pracownicy będą odwiedzali czytelników raz w tygodniu w każdy poniedziałek w godzinach od 11.30 do 14.30. Ze względu na 
bezpieczeństwo, będą mieli identyfikator ze zdjęciem. Usługa kierowana jest do czytelników Biblioteki Raczyńskich oraz nowych 
użytkowników, których bibliotekarz zapisze podczas pierwszej wizyty.

Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 6 książek, 2 książki mówione i 2 jednostki innych multimediów (film lub muzyka).

Filie biorące udział w projekcie mają w swoich zasobach kolekcje audiobooków, a całość księgozbioru można sprawdzić w katalogu on-
line na stronie internetowej Biblioteki Raczyńskich www.bracz.edu.pl w zakładce "Katalog on-line".
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WYSTAWY CZASOWE w Galerii Atanazego

Biblioteka Raczyńskich organizuje wystawy w czterech przestrzeniach – w Galerii Edwarda i Atanazego, a także herbaciarni i holu. 
Pierwsza z galerii znajduje się na pierwszym piętrze historycznego gmachu (do 2020 roku jest nieczynna z powodu remontu). Drugą 
profesjonalną przestrzenią ekspozycyjną jest Galeria Atanazego i znajduje się w nowym budynku Biblioteki Raczyńskich. 

Godziny otwarcia Galerii Atanazego: od poniedziałku do piątku 11:30 - 18:30, w sobotę 10:00 - 16:00
Wstęp: bezpłatny
Kontakt: Dział Koordynacji Działalności Kulturalnej i Promocji, tel. 61 885 89 55, promocja@bracz.edu.pl

W drodze ku niepodległości. 
Społeczeństwo polskie w Wielkopolsce pod zaborem pruskim w latach 1815-1918

Termin: od 12 listopada do 14 grudnia 2018 r.

Wystawa kończąca projekt „W drodze ku niepodległości. Społeczeństwo polskie w Wielkopolsce pod zaborem pruskim w latach 1815-
1918”, w ramach którego jesienią 2018 r. przewidziano 4 wykłady i 4 spacery po Poznaniu związane z tematem projektu. Głównym celem 
wystawy jest przybliżenie historii społeczeństwa polskiego w Wielkopolsce pod zaborem pruskim w latach 1815-1918 i historii starań 
o odzyskanie niepodległości na drodze działań legalnych i nielegalnych oraz przypomnienie postaci wybitnych działaczy społeczno-
patriotycznych i dziejów ówczesnych organizacji społecznych. Zaprezentowane zostaną oryginalne pamiątki historyczne (dokumenty, 
fotografie, listy, XIX-wieczne druki itd.) znajdujące się w zasobie zbiorów specjalnych Biblioteki Raczyńskich.

Otwarcie: 12 listopada, godz. 18.00
Wykład: dr hab. Artur Jazdon, Ludzie książki w Wielkim Księstwie Poznańskim

SPOTKANIA OTWARTE w ramach projektu W drodze ku niepodległości

SPACERY:

Przewodnik: Karolina Dąbrowska-Wiśniewska
Czas trwania: ok. 90 minut

Sobota, 15 września, godz. 15.00
Po XIX-wiecznym Poznaniu z bohaterami serialu „Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy”

Sobota, 22 września, godz. 15.00
Marcinkowski, Matecki i inni poznańscy medycy XIX wieku. Inteligencja na rzecz pracy organicznej

Sobota, 6 października, godz. 15.00
Zbiorowym wysiłkiem zbudowane czyli o polskich dziełach składkowych

Sobota, 20 października, godz. 15.00
Szlakiem miejsc związanych z życiem i działalnością wybitnych poznanianek żyjących w XIX wieku

Informacja o miejscu rozpoczęcia spaceru  na stronie www.bracz.edu.pl

WYKŁADY:

Wtorek, 25 września, godz. 18.00 
Prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik, Polski problem. Poznańczycy pod pruskim zaborem 1815-1918

Czwartek, 11 października, godz. 18.00 
Prof. dr hab. Witold Molik, Prace organiczne a odzyskanie niepodległości 

Poniedziałek, 29 października, godz. 18.00 
Prof. dr hab. Janusz Karwat, Organizacje niepodległościowe w Poznańskiem w końcu XIX i na początku XX wieku

Poniedziałek, 12 listopada, godz. 18.00
Dr hab. Artur Jazdon, Ludzie książki w Wielkim Księstwie Poznańskim 

Miejsce: Gmach główny Biblioteki Raczyńskich, plac Wolności 19 
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WYSTAWY CZASOWE w holu Biblioteki Raczyńskich 

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku 9:00 - 20:00, w sobotę 10:00 - 17:00
Wstęp: bezpłatny

luty-marzec 2019 
Wystawa z okazji 35-lecia istnienia Mieszkania-Pracowni Kazimiery Iłłakowiczówny przypomni biografię, twórczość i życie zawodowe 
K. Iłłakowiczówny oraz przedstawi  35. lat działalności muzeum. Na wystawie zaprezentowane zostaną materiały dotyczące poetki 
znajdujące się w zbiorach Domu Literatury.

lipiec-sierpień 2019
Wystawa z okazji 30. rocznicy śmierci Jerzego Pertka (1920-1989), wystawa przypomni życiorys J. Pertka, poznańskiego pisarza 
i dziennikarza, autora książek o tematyce marynistycznej, szczególnie dotyczącej dziejów polskiej floty wojennej i handlowej oraz historii 
II wojny światowej na morzu. Wystawa zaprezentuje  jego twórczość oraz interesujące dokumenty i fotografie z jego kolekcji znajdującej 
się w zbiorach Biblioteki Raczyńskich. 

WYSTAWY do wypożyczenia

Biblioteka Raczyńskich bezpłatnie wypożycza wystawy i zachęca do tworzenia własnej oprawy artystycznej ekspozycji oraz 
podejmowania działań edukacyjnych związanych z ich tematyką.

Na poznańską mod(ł)ę. W XIX-wiecznej garderobie

Wystawa, podejmująca temat mody w Poznaniu w okresie od początku XIX wieku do wybuchu pierwszej wojny światowej, przybliża 
poszczególne elementy garderoby damskiej, męskiej i dziecięcej, historię stroju  w tym okresie, popularne trendy, akcesoria odzieżowe 
oraz reklamy i anonse firm, w których Poznaniacy mogli zaopatrywać się w ubrania. Na ekspozycji zaprezentowane zostały rękopisy, 
ikonografia, druki i czasopisma ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich.

Kuratorki wystawy: Karolina Tomczyk-Kozioł, Agnieszka Urbańska
Projekt graficzny: Sławomir Pacholczyk
Specyfikacja wystawy:
29 plansz (27 plansz tematycznych, w tym m.in. plansza historyczna, słowniczek + 1 tytułowa + 1 wstępna)
Plansze tematyczne poświęcone m.in. modzie damskiej, męskiej, na specjalne okazje itp.
Wydruk do prezentacji w ramach: format B1 (100x70), papier
Materiały graficzne dostępne w pdf
Możliwość przeprowadzenia prelekcji lub oprowadzania kuratorskiego

Kontakt: Agnieszka Baszko, zbiory.specjalne@bracz.edu.pl, tel. 61 88 58 928

„Nie obierając korbola, wsadzić w piec…” Kuchnia wielkopolska w XIX wieku

Co najchętniej jedli nasi pradziadowie? Według czyich przepisów najchętniej gotowały dziewiętnastowieczne kucharki, a także czy 
poznanianki tamtych czasów stosowały diety? Wystawa pokazuje jak wyglądał XIX wiek od kuchni, a to za sprawą rękopisów, ikonografii 
i dokumentów życia społecznego poświęconych jedzeniu i kuchni. Wystawa prezentuje kuchnię w Wielkopolsce w długim wieku XIX 
(jedzenie, przepisy, sposoby żywienia, diety, wyposażenie kuchni i jadalni). Można na niej obejrzeć dokumenty, fotografie i materiały 
prasowe znajdujące się w  zbiorach specjalnych Biblioteki Raczyńskich pochodzących z  XIX wieku.

Kuratorki wystawy: Karolina Tomczyk-Kozioł, Agnieszka Urbańska
Projekt graficzny: Wojciech Walasiak
Specyfikacja wystawy:
16 plansz (15 plansz tematycznych z haczykami do podwieszenia + 1 tytułowa do umieszczenia w ramie)
Plansze tematyczne poświęcone m.in. rolnictwu, wyposażeniu kuchni, potrawom, restauracjom
Wydruk: plansza tytułowa format B1(100x70); plansze tematyczne format 140x90, papier
Materiały graficzne dostępne w pdf
Możliwość przeprowadzenia prelekcji lub oprowadzania kuratorskiego

Kontakt: Agnieszka Baszko, zbiory.specjalne@bracz.edu.pl, tel. 61 88 58 928
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Kto oprócz Hrabala? Kto oprócz Tokarczuk? Czeska i polska literatura w przekładach

Literatura czeska cieszy się wśród polskich czytelników wielką popularnością. Na wystawie można zobaczyć książki czeskich autorów, 
których Polacy czytają od lat, a także poznać współczesnych pisarzy, których twórczość jest coraz bardziej obecna na polskim rynku 
wydawniczym. A czy podobnie jest z Czechami? Czy nasi sąsiedzi czytają polskie książki?
Stereotypowemu przekonaniu o tym, jaka jest „typowa” czeska literatura towarzyszy mylne przeświadczenie o nieobecności polskiej 
literatury na rynku czeskim. Czeska polonofilia nie jest z pewnością zjawiskiem powszechnym,  ale od lat status kultowych utrzymują 
powieści Stanisława Lema i Andrzeja Sapkowskiego, „ojców założycieli” współczesnej fantastyki. Wystawa sygnalizuje co dzieje się 
z czeską literaturą w Polsce i polską literaturą w Czechach po przełomowym dla obu narodów roku 1989.

Kuratorka wystawy:  Urszula Kowalska-Nadolna
Projekt graficzny: Sławomir Pacholczyk
Specyfikacja wystawy:
29 plansz jednostronnych B1 (100x70)
Materiały graficzne dostępne w pdf
Wystawa dwujęzyczna (polsko-czeska)

Kontakt: Dział Koordynacji Działalności Kulturalnej i Promocji, promocja@bracz.edu.pl, tel. 61 885 89 55

20/10. Spotkania z Arcydziełem w Bibliotece Raczyńskich

Wystawa oraz publikacja 20/10. Spotkania z Arcydziełem w Bibliotece Raczyńskich przedstawia 20 cennych zabytków piśmiennictwa 
ze zbiorów poznańskiej książnicy, które zostały zaprezentowane publiczności w ciągu 10 lat (2006-2016) podczas odbywających się 
cyklicznie dwa razy w roku „Spotkań z Arcydziełem”. W owej dekadzie pokazano 10 rękopisów, 1 inkunabuł, 6 starych druków, 2 atlasy 
i 1 druk XIX-wieczny. Miano „arcydzieła” zyskały różne obiekty, zawsze jednak istotne dla kultury polskiej i europejskiej – cenne ze względu 
na swoją unikatowość i niepowtarzalność, ważne poprzez niesione przez siebie treści, zachwycające szatą graficzną i starannością 
wykonania, mające fascynujące losy. Zabytki piśmiennictwa, które bez wątpienia można nazwać cymeliami i skarbami. Na wystawie 
można zapoznać się m.in. z: Dziennikiem podróży do Turcji odbytej w 1814 roku Edwarda Raczyńskiego, autografami polskich mistrzów 
słowa: Antoniego Malczewskiego, Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida, Józefa Ignacego Kraszewskiego, najstarszym 
rękopisem (XIII-wieczny cysterski kodeks pergaminowy Liber Beate Marie Virginis) i jednym z najstarszych druków (średniowieczny 
bestseller literatury podróżniczej z 1486 r., czyli Peregrinatio in Terram Sanctam Bernardusa de Breidenbacha) znajdujących się w zbiorach 
Biblioteki, De revolutionibus orbium coelestium Mikołaja Kopernika z 1543 r., XVI-wiecznym manuskryptem brata Seweryna (zawierający 
m.in. nuty pieśni maryjnych) i unikatowe rękopisy kompozycji Karola Lipińskiego, autografami Heleny Modrzejewskiej, 
monumentalnym, dziesięciotomowym atlasem wydanym w amsterdamskiej oficynie Jana Janssoniusa w latach 1647-1658 oraz 
pierwszą profesjonalną mapą Polski – Carte de la Pologne z 1772 r., której niepowtarzalności dodaje fakt pochodzenia z królewskiej 
biblioteki Stanisława Augusta Poniatowskiego. 
Na wystawie zaprezentowane są nie tylko obiekty ważne dla kultury polskiej (jak np. wzorcowe dzieło XVI-wiecznej typografii 
krakowskiej – Źwierciadło Mikołaja Reja), ale i dla innych narodowości – jedyny zachowany na świecie kompletny egzemplarz kancjonału 
braci czeskich wydany w Pradze w 1541 r. Piesnĕ Chwal Božskych, rękopiśmienną księgę datowaną na XVI-XVII w. zawierającą m.in. 
białoruską wersją legendy o Tristanie i Izoldzie czy wreszcie najstarsze tureckie sztuki teatralne z początku XIX stulecia. 
Wiele z tych zabytków piśmiennictwa jest doskonale znanych w świecie naukowym, a niektóre z nich zostały docenione także przez 
społeczność międzynarodową – rękopis tzw. Białoruskiego Tristana w 2014 r. został wpisany na Polską Listę Krajową Programu UNESCO 
„Pamięć Świata”, natomiast na Liście Światowej od 2015 r. znajdują się „Akta i biblioteka braci czeskich”, także częściowo przechowywane 
w zbiorach Biblioteki Raczyńskich (np. kancjonał braci czeskich).

Kuratorka wystawy: Agnieszka Baszko
Projekt graficzny: Sławomir Pacholczyk
Specyfikacja wystawy:
24 plansze (20 plansz tematycznych + 1 tytułowa + 1 wstępna + 2 dodatkowe – „Kronika Spotkań z Arcydziełem”) 
Wydruk do prezentacji w ramach: format B1 (100x70), papier
Materiały graficzne dostępne w pdf 
Możliwość zakupu książki 20/10. Spotkania z Arcydziełem w Bibliotece Raczyńskich (30 PLN). Książka zawiera nie tylko bogaty materiał 
ikonograficzny, ale także teksty wykładów, wygłoszonych podczas spotkań. Dzięki połączeniu obrazu i słowa przedstawiane arcydzieła 
zostają wzbogacone o swoją historię i kontekst, który jeszcze lepiej pokazuje ich unikatową wartość.
Możliwość przeprowadzenia prelekcji lub oprowadzania kuratorskiego

Kontakt: Agnieszka Baszko, zbiory.specjalne@bracz.edu.pl, tel. 61 88 58 928
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Jedźmy, wracajmy... Drogi życia i szlaki twórcze Włodzimierza Odojewskiego (1930-2016)

Wystawa powstała we współpracy Biblioteki Raczyńskich i Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, prezentuje biografię i dzieło 
wybitnego prozaika, autora słuchowisk i dramatów. Najbardziej rozpoznawalnym obszarem tematycznym prozy Odojewskiego jest 
wojenna historia Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, która utrwalona w osobistym doświadczeniu i wzbogacona wieloletnimi 
studiami pisarza, dała materię fabularną szeregowi utworów. 
Włodzimierz Odojewski zasłynął jako autor cyklu podolskiego, na który składają się opowiadania z tomu Zmierzch świata (1962) oraz 
powieści Wyspa ocalenia (1964) i Zasypie wszystko zawieje... (1973). W orbicie tematyki cyklu podolskiego znalazła się także jego ostatnia 
powieść Oksana, a także utwory składające się na zatrzymany przez cenzurę w Poznaniu i do tej pozy nie wydany, młodzieńczy tom 
opowiadań Codzienna ściana płaczu. Tematyka podolska stała się zdefiniowanym przez Odojewskiego "kamiennym światem, który ciąży 
i boli", a dorobek pisarza - literacką kroniką dziejów polsko-ukraińskiego pogranicza.

Kuratorki wystawy: Dagmara Nowakowska, Jolanta Nawrot, Alicja Przybyszewska
Projekt graficzny: Sławomir Pacholczyk
Specyfikacja wystawy:
21 plansz (20 plansz tematycznych + 1 tytułowa)
Wydruk do prezentacji w ramach: format B1 (100x70), papier
Ewentualny folder do wydruku (składany DL)
Materiały graficzne dostępne w pdf

Kontakt: Alicja Przybyszewska, alicja.przybyszewska@bracz.edu.pl, tel. 61 855 12 44

Solum Verbum. Reformacja i słowo. XVI-XVIII w.

Wystawa przygotowana z okazji jubileuszu 500-lecia Reformacji (1517-2017), której tytuł (Solum Verbum) odnosi się do jednego 
z głównych haseł reformacyjnego przesłania – „Tylko Słowo”. Na wystawie zaprezentowane zostały różnojęzyczne przekłady Biblii jako 
głównej i jedynej podstawy wiary konfesji reformowanych oraz księgi wyznaniowe protestantyzmu i kancjonały, które dzięki językom 
narodowym upowszechniły i przybliżyły wiernym liturgię. Ekspozycja przedstawia także życiorysy wielkich reformatorów (m.in. Marcina 
Lutra i Jana Kalwina) oraz specyfikę reformacji na ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej. 

Kuratorki wystawy: Agnieszka Urbańska, Małgorzata Grzywacz
Projekt graficzny: Sławomir Pacholczyk
Specyfikacja wystawy:
17 plansz jednostronnych (15 plansz tematycznych + 1 tytułowa + 1 wstępna)
Plansze tematyczne poświęcone m.in. Biblii i jej przekładom, kancjonałom, postaciom reformatorów
Wydruk do prezentacji w ramach: format B1 (100x70), papier
Materiały graficzne dostępne w pdf 

Kontakt: Agnieszka Baszko, zbiory.specjalne@bracz.edu.pl, tel. 61 88 58 928

Człowiek potrzebuje do życia ogrodów i bibliotek. 
Prace znanych botaników ze zbiorów specjalnych Biblioteki Raczyńskich

Wystawa prezentuje prace znanych botaników, które znajdują się w zbiorach specjalnych Biblioteki Raczyńskich. Jest to okazja do 
obejrzenia prac, w których sztuka łączy się z nauką, pokazując niezwykły świat flory. 

Kuratorki wystawy: Karolina Tomczyk-Kozioł, Agnieszka Urbańska
Projekt graficzny: Monika Dolata
Specyfikacja wystawy:
22 plansze jednostronne (20 plansz tematycznych + 1 tytułowa + 1 wstępna)
Plansze tematyczne poświęcone m.in. Hipokratesowi z Kos, Szymonowi Syreńskiemu, Jonowi Jonstonowi, Krzysztofowi Klukowi
Wydruk do prezentacji w antyramach: format B1 (100x70), papier
Materiały graficzne dostępne w pdf 

Kontakt: Agnieszka Baszko, zbiory.specjalne@bracz.edu.pl, tel. 61 88 58 92
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Literacki kanon zbrodniarzy

Kim jest zbrodniarz? To ten, kto popełnia zbrodnię, a zbrodnią jest wg Słownika języka polskiego „ciężkie przestępstwo” lub „czyn 
zasługujący na potępienie”. Historia arcydzieł literatury światowej to w dużym stopniu historia zbrodni i zbrodniarzy. Zło niesie z sobą 
wielką różnorodność postaw, bo wachlarz zbrodni jest szeroki i wieloznaczny, a motywy zbrodniarzy skomplikowane. Często autor chcąc 
unieśmiertelnić swoje arcydzieło, wielokrotnie czyni jego bohatera zbrodniarzem. Tym samym galeria wielkich postaci znanych z kanonu 
literatury, staje się galerią zbrodniarzy. Z całego tłumu zbrodniarzy zaludniających literaturę od mitów do wielkiej powieści 
dziewiętnastowiecznej wybraliśmy kilku, którzy popełniają zbrodnie z powodu fatum, ambicji, zazdrości lub chęci przekonania się 
o własnej wyższości. Na wystawie prezentujemy tych najbardziej znanych. 

Kuratorka wystawy: Katarzyna Wojtaszak
Projekt graficzny: Sławomir Pacholczyk
Specyfikacja wystawy:
6 plansz jednostronnych A0
Materiały graficzne dostępne w pdf

Kontakt: Dział Koordynacji Działalności Kulturalnej i Promocji, promocja@bracz.edu.pl, tel. 61 885 89 55

Zabójcza Książka

Wystawa powstała przy okazji Poznańskiego Festiwalu Kryminału GRANDA. Przedstawia książki, które „niosą śmierć” i książki 
niebezpieczne. Wśród nich znajdują się zarówno pozycje traktujące o truciznach, toksycznych roślinach czy metalach, jak i takie, które 
nakazywały stosowanie tortur i karanie śmiercią za szczególne przestępstwa. Odrębną grupę stanowią książki zakażone, czyli takie, 
których samo dotknięcie może zagrozić życiu czytelnika. Prezentowane publikacje pochodzą ze zbiorów specjalnych Biblioteki 
Raczyńskich.

Kuratorki wystawy: Karolina Tomczyk-Kozioł, Agnieszka Urbańska
Projekt graficzny: Sławomir Pacholczyk
Specyfikacja wystawy: 
6 plansz jednostronnych A0
Materiały graficzne dostępne w pdf

Kontakt: Dział Koordynacji Działalności Kulturalnej i Promocji, promocja@bracz.edu.pl, tel. 61 885 89 55

W drodze ku niepodległości. 
Społeczeństwo polskie w Wielkopolsce pod zaborem pruskim w latach 1815-1918

Wystawa powstała podczas projektu Biblioteki Raczyńskich „W drodze ku niepodległości”. Głównym celem wystawy jest przybliżenie 
historii społeczeństwa polskiego w Wielkopolsce pod zaborem pruskim w latach 1815-1918 i historii starań o odzyskanie niepodległości 
na drodze działań legalnych i nielegalnych oraz przypomnienie postaci wybitnych działaczy społeczno-patriotycznych i dziejów 
ówczesnych organizacji społecznych. 

Kuratorki wystawy: Agnieszka Baszko, Karolina Tomczyk-Kozioł, Agnieszka Urbańska
Projekt graficzny: Sławomir Pacholczyk
Specyfikacja wystawy:
Materiały graficzne dostępne w pdf
Możliwość przeprowadzenia prelekcji lub oprowadzania kuratorskiego
Wystawa do wypożyczenia od 2019 roku

Kontakt: Dział Koordynacji Działalności Kulturalnej i Promocji, promocja@bracz.edu.pl, tel. 61 885 89 55



Biblioteka Raczyńskich zaprasza Czytelników z całego Poznania do 
swoich 39 filii. Są to placówki różnego typu, rozmieszczone we 
wszystkich dzielnicach. Tworzą przyjazną dla Czytelnika sieć filii 
z księgozbiorem dla dorosłych (11), dla dzieci (11) i łączone (17) 
– w których znajdują się oba księgozbiory (dla dorosłych i dla dzieci).

Polecamy filie specjalistyczne: sztuki oraz muzyki. 

We wszystkich placówkach oferujemy beletrystykę, literaturę piękną, 
popularnonaukową i naukową. 

Zapewniamy warunki do korzystania z dzienników i czasopism. 

Zbiory biblioteczne zawierają też filmy na DVD oraz audiobooki. 

W większości placówek zapewniamy bezpłatny dostęp do internetu.
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Filia Adres Telefon Kierownik 
    

F2 os. Oświecenia 59 61 876 71 21 Rafał Delimata-Proch 

F3 ul. Jackowskiego 30 61 843 43 39 Iwona Mania 

F4 ul. Lodowa 4 61 866 24 52 Roman Kaczmarek 

F6 ul. Tomickiego 14 61 877 14 55     Beata Lewandowska 

F8 ul. Osinowa 14 /16 668 350 420 Ewa Fabiszak 

F59 ul. Osinowa 14 /16 61 832 11 10 Ewa Fabiszak 

F11 ul.Chwaliszewo 17/23 61 852 53 43 Karolina Dąbrowska-Wiśniewska 

F11dz Aleje Marcinkowskiego 23 61 885 89 03 Renata Grześkowiak 

F12/46 ul. Arciszewskiego 27 61 862 77 15 Marlena Kucharska 

F14    os. B.Chrobrego 117 "Dąbrówka" 61 822 32 83 p.o. Dorota Łączkowska 

F15 ul. Fabianowo 2 61 830 40 16 Renata Filip 

F16  ul. Muszkowska 1 A 61 848 85 47 Małgorzata Szuman 

F17 ul. 28 Czerwca 1956 r. 217/219 61 831 19 76 Aleksandra Lepkowska 

F20 ul. Słowackiego 28 61 847 22 37 Izabela  Bilska 

F22 ul. Dmowskiego 37 61 866 16 29 Ewa Książyk 

F23 ul. Hetmańska 41 61 866 04 18 Jolanta Kus 

F26 ul. Błękitna 1 / 7 61 822 40 99 Tomasz Baumgart 

F32 os. Armii Krajowej 84 61 877 52 71 Justyna Herodowicz-Pawuła 

F35 ul.Druskiennicka 32 61 822 10 41 Anna Popowska-Schnitter 

F36 ul. gen.S.Maczka 14 61 849 00 21 Małgorzata Szepielewicz 

F38 ul. Ognik 20 B 61 867 60 28 Barbara Myszka 

F39/61   ul. Wroniecka 15 61 853 01 94 p.o. Paula Krajewska 

F42 os. Pod Lipami 108 A 61 820 07 93 Ewa Chmura 

F49 os. Pod Lipami 108 A 61 877 06 37 Magdalena Kowalewska 

F47/57 os. Przyjaźni 120 ODK "Słońce" 61 820 65 21 Bogna Zielińska-Bogacz 

F48 os. Jagiellońskie 32 61 876 57 21 filia od 27.07.2018 w zawieszeniu 

F50 os. Kosmonautów " Orbita " 61 820 59 21 Beata Błażej 

F51  os. Lecha 15 61 877 75 21 Grażyna Przybylska-Ból 

F52 os. Czecha  59 (LO XVII) 61 877 60 25 Danuta Słomińska 

F55 os. Zwycięstwa bl.1 w.F 61 823 05 51 Małgorzata Zagórna-Bednarska 

F56 ul. Galileusza 8 61 862 33 18 Violetta Krukowska 

F62 os. Jana III Sobieskiego 103 61 825 20 75 Karolina Jankowska 

F63 ul. Żonkilowa 34 (SP 78) 61 867 79 16 wew. 238 Krystyna Gryczka 

FN/F27 ul. Rubież 14A/37 61 67 111 67 Maria Łukasiewicz 

FW/F53 ul. Robocza 4 61 833 71 40 Joanna Ziółecka 
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Zwiedzanie biblioteki 

Przeznaczone dla: przedszkoli, szkół podstawowych, grup zorganizowanych
Liczba uczestników: ok. 20 osób
Koszt: zajęcia bezpłatne  
Czas trwania: ok. 40 minut
Zapisy: obowiązkowa rezerwacja terminu

Opis zajęć:
Podczas oprowadzania po wybranej filii uczestnicy zajęć dowiedzą się  o tym jak korzystać z biblioteki oraz o Bibliotece  Raczyńskich i jej 
zbiorach.

Lekcje biblioteczne 

Przeznaczone dla: uczniów szkół podstawowych 
Koszt: zajęcia bezpłatne  
Czas trwania: ok. 40 minut
Liczba uczestników: ok. 20 osób
Zapisy: obowiązkowa rezerwacja terminu

Opis zajęć:
Celem zajęć jest przygotowanie młodzieży do samodzielnej pracy w bibliotece. Podczas specjalnej lekcji uczniowie dowiedzą się jak 
poszukiwać materiałów potrzebnych do realizacji zadań i projektów szkolnych z różnych dziedzin wiedzy, szczególnie z szeroko pojętej 
humanistyki. 
 

Szkolenie studentów bibliotekoznawstwa i bibliotekarzy innych bibliotek

Koszt: zajęcia bezpłatne  
Czas trwania: ok. 40 minut
Liczba uczestników: ok. 20 osób
Zapisy: obowiązkowa rezerwacja terminu

Opis zajęć:
Podczas zajęć zostają zaprezentowane zasady funkcjonowanie biblioteki publicznej oraz jej działanie w praktyce z uwzględnieniem 
współpracy kulturalnej ze środowiskiem lokalnym.

SPOTKANIA OTWARTE

wrzesień-grudzień 2018 r.
Jesień z...
Przeznaczone dla: dzieci w wieku 7-12 lat.
Koszt: zajęcia bezpłatne dla zarejestrowanych czytelników, obowiązują zapisy

Co roku w wybranych filiach Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu odbywa się cykl zajęć Jesień z... wybranym bohaterem literackim. 
Młodych czytelników zapraszamy m.in. na spotkania autorskie i warsztaty z udziałem pisarzy, poetów, reżyserów, plastyków, aktorów. 
W programie trwającego aż 3 miesiące cyklu odbywają się również warsztaty, pogadanki, zajęcia plastyczne, pokazy kulinarne, których 
inspiracją są literackie przygody wybranego bohatera jesieni. Odbywają się także zajęcia integracyjne i literackie prowadzone przez 
bibliotekarzy.
Aktualizacje programu akcji na stronie www.bracz.edu.pl
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14 - 27 stycznia 2019 r. (ferie zimowe)
Zima z Książką
Przeznaczone
Koszt: zajęcia bezpłatne dla zarejsertowanych czytelników, obowiązują zapisy 

Podczas ferii zimowych Biblioteka Raczyńskich zaprasza do udziału w akcji Zima z książką, przebiegającej co roku pod innym hasłem 
przewodnim. Wybrane teksty literackie stają się inspiracją do zajęć, warsztatów plastycznych i teatralnych, a także szeregu przeróżnych 
gier i zabaw prowadzonych w filiach na terenie całego Poznania.
Aktualizacje programu akcji na stronie www.bracz.edu.pl
 
8 - 15 maja 2019 r.
Tydzień Bibliotek
Co roku Biblioteka Raczyńskich w gmachu głównym i filiach organizuje Tydzień Bibliotek w ramach ogólnopolskiej imprezy 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Podczas majowego tygodnia odbywają się codzienne spotkania i wydarzenia związane 
tematycznie z książką, twórcami i kulturą. Przewidziane są zarówno imprezy dla dorosłych jak i dla dzieci m.in. warsztaty plastyczne, 
introligatorskie i przedstawienia teatralne. W programie także zwiedzanie gmachu biblioteki oraz opowieść o jej historii i współczesności.  
Aktualizacja programu akcji na stronie www.bracz.edu.pl

Dzień Dziecka
Czerwiec 2019 r.
Z okazji Dnia Dziecka organizujemy w gmachu głównym i filiach Biblioteki Raczyńskich międzypokoleniowe imprezy dla dzieci m.in. gry, 
warsztaty plastyczne, introligatorskie i przedstawienia teatralne.
Aktualizacja programu akcji na stronie www.bracz.edu.pl  

Noc Bibliotek
Czerwiec 2019 r.
Co roku Biblioteka Raczyńskich przygotowuje atrakcyjny program na Noc Bibliotek – ogólnopolską wieczorno-nocną akcję organizowaną 
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Podczas wydarzenia w niekonwencjonalny sposób promuje się czytanie i biblioteki jako 
najbardziej otwarte i dostępne instytucje kultury z ofertą dla osób w każdym wieku. Biblioteka czeka na Czytelników z mnóstwem atrakcji 
– niecodziennych spotkań z literaturą i jej gwiazdami. 
Aktualizacja programu akcji na stronie www.bracz.edu.pl

Czerwiec 2019 r. 
Poznańskie Dni Rodziny
Co roku Biblioteka Raczyńskich w gmachu głównym i filiach przygotowuje liczne wydarzenia podczas organizowanych przez Miasto 
Poznań Poznańskich Dni Rodziny. Jest to czas, w którym wszystkim poznańskim rodzinom proponowany jest szereg wydarzeń, spotkań 
i imprez o charakterze integrującym i promującym życie rodzinne. Jednocześnie jest to okazja do przedstawienia bogatej i różnorodnej 
oferty Miasta - jednostek kultury, sportu, rekreacji, edukacji oraz firm.
Aktualizacja programu akcji na stronie www.bracz.edu.pl

Lipiec –sierpień 2019 r. 
Lato z Książką
Podczas akcji Lato z książką w Bibliotece Raczyńskich przypomnimy najbardziej znane powieści najchętniej czytanych autorów literatury 
dziecięcej. Podczas zajęć uczestnicy poznają bohaterów lubianych książek, polskie legendy i tworzą  komiksy. Na uczestników spotkań 
w wybranych  filiach czekają zajęcia literackie, plastyczne, warsztaty teatralne i gry ruchowe. Zajęcia dla czytelników Biblioteki 
Raczyńskich są bezpłatne, obowiązują wcześniejsze zapisy.  
Zajęcia w różnych lokalizacjach będą się odbywały przez całe wakacje. Dokładniejszych informacji na temat spotkań udzielają 
pracownicy w poszczególnych placówkach. Niezależnie od zajęć tematycznych codziennie można korzystać z gier planszowych 
i internetu. 
Aktualizacja programu akcji na stronie www.bracz.edu.pl

 dla:  dzieci w wieku 7-12 lat.
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Stary Rynek 84
61-772 Poznań

GODZINY OTWARCIA
w sezonie zimowym:

od wtorku do piątku 9:00 - 17:00, soboty 8:00 - 16:00
poniedziałki, niedziele i święta nieczynne

w sezonie letnim:
od wtorku do niedzieli 9:00 - 17:00 

poniedziałki i święta nieczynne

CENY BILETÓW WSTĘPU
normalny 4 zł

ulgowy 2 zł
promocyjny 1 zł

z ofertą specjalną 1 zł
z oprowadzaniem 50 zł

na lekcję muzealną 110 zł
na warsztat 100 zł w sobotę wstęp wolny

KONTAKT
Monika Dobek, tel. 61 852 89 71

muzeumhs@bracz.edu.pl 
rezerwacja.muzeumhs@bracz.edu.pl 

monika.dobek@bracz.edu.pl
facebook.com/muzeumliterackie.henrykasienkiewicza bracz.edu.pl/MHS
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Henryk Sienkiewicz (1846-1916) nie należał do prymusów. Świadectwo, na podstawie którego otrzymał promocję z klasy szóstej do 
siódmej,  świadczy o tym, że wyborami jednego z najwybitniejszych polskich powieściopisarzy, laureata Nagrody Nobla, uwielbianego 
przez pokolenia rodaków, zawsze kierowała nie powinność, a pasja. Sienkiewicz, urodzony 5 maja 1846 r. w Woli Okrzejskiej, w zubożałej, 
szlacheckiej rodzinie, od najmłodszych lat przejawiał zainteresowanie literaturą i historią Polski. Lektura Ślubów historycznych 
Niemcewicza, składanie pierwszych sylab podczas czytania dzieł Reja, Kochanowskiego, Górnickiego czy Skargi, ukształtowało 
spojrzenie autora na otaczającą go rzeczywistość. Poza pisarstwem, zajmował się także publicystyką, żywo reagując na zmieniającą się 
sytuację społeczną i polityczną w całej Europie – w latach 1882-1887 redagował czasopismo „Słowo”, pisywał odezwy, artykuły, 
korespondencje dla wielu gazet. Tę działalność łączył z pasją do podróżowania. Jeżeli nie przebywał w, otrzymanym w darze z okazji 
25-lecia pracy pisarskiej od wdzięcznego narodu, pałacyku w Oblęgorku, odbywał wycieczki, odwiedzając najdalsze zakątki świata, dzięki 
czemu znacząco poszerzał swoje myślowe horyzonty. Kontrakt z jednym z pism umożliwił Sienkiewiczowi wyjazd do Afryki, czego 
plonem są bogate w opisy egzotycznego krajobrazu listy oraz powieść W pustyni i w puszczy. O talencie pisarskim swojego kolegi 
„po piórze”, Bolesław Prus pisał: „Gdyby Sienkiewicz wziął na temat swoich pism, a lepiej – swoich sonat czy koncertów, nie tylko wojnę 
kozacką, ale nawet kawałek cegły, jeszcze wywołałby wrażenie i był rozchwytywany”. Dlatego właśnie Noblista inspirował i do dziś 
pobudza do tworzenia ogromną grupę artystów: malarzy, rzeźbiarzy, poetów, reżyserów oraz scenarzystów teatralnych i filmowych, 
którzy doceniają Sienkiewiczowski rozmach w opisywaniu najdonioślejszych momentów z historii Polski, plastyczność jego wyobraźni, 
doskonałe charakterystyki postaci, zręcznie wystylizowany, archaiczny język powieści i umiejętność łączenia zwartej akcji 
z wartościowym przesłaniem.

Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza oddział Biblioteki Raczyńskich zostało otwarte w 1978 r. dzięki Ignacemu Mosiowi – 
kolekcjonerowi pamiątek po nobliście. Muzeum mieści się w XVI-wiecznej kamieniczce przy Starym Rynku, należącej niegdyś do Jana 
Baptysty Quadro – budowniczego poznańskiego ratusza. Na ekspozycji zaaranżowanej tak, aby oddawała klimat czasów, w których żył 
i tworzył Henryk Sienkiewicz, znajdują się meble z epoki, dzieła sztuki oraz pamiątki po pisarzu. Najcenniejszymi eksponatami są: replika 
medalu Nagrody Nobla przyznana Sienkiewiczowi w 1905 r., odlew prawej dłoni i maska pośmiertną pisarza, rękopisy oraz projekty 
scenografii do filmu W pustyni i w puszczy. Ważną część zbiorów stanowi księgozbiór liczący ponad 4500 pozycji, w tym przekłady 
utworów Sienkiewicza na języki obce, m.in. na chiński, hebrajski, arabski, wietnamski.
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Waszmość i Waćpanna, czyli o tym jak zostać szlachcicem

Rodzaj zajęć: warsztaty
Przeznaczony dla: uczniów szkoły podstawowej kl. I-III 
Odpowiedni dla: przedszkolaków w wieku 5-6 lat
Koszt: 100 zł za grupę 
Czas trwania: ok. 1,5h

Opis zajęć:
Czy Henryk Sienkiewicz był szlachcicem? Zdecydowanie tak! Podczas zajęć dzieci dowiedzą się, co to znaczy. Wspólnie poszukamy 
odpowiedzi na pytania: po czym rozpoznać szlachcica, czy każdy mógł nim zostać oraz czym zajmowała się szlachta? Uczestnicy 
dowiedzą się też, co kryje się pod tajemniczym pojęciem „herb” i czym był on dla szlachcica.
Wiemy, że Henryk Sienkiewicz był pisarzem, ale czy pisał tylko książki? Nie! Choć dziś trudno to sobie wyobrazić, to za jego czasów nie 
było komputerów, tabletów i smartfonów! To oznacza, że nie mógł pisać maili, smsów czy zwyczajnie zadzwonić do znajomych. 
Czy w związku z tym nie kontaktował się ze swoimi przyjaciółmi? Sienkiewicz napisał setki listów... Dzieci dowiedzą się, na czym polegała 
ta „sztuka” i co wspólnego miał herb szlachecki z pisaniem listów. Uczestnicy warsztatów będą mogli założyć swój ród szlachecki 
i zaprojektować własny herb oraz nauczyć się sztuki pieczętowania listów.

Indiańska przygoda Henryka Sienkiewicza

Rodzaj zajęć: warsztaty
Przeznaczony dla: uczniów szkoły podstawowej kl. IV-VI
Odpowiedni dla: grup przedszkolnych w wieku 4-6 lat oraz uczniów szkoły podstawowej kl. I-III
Także dla grup z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową
Koszt: 100 zł za grupę 
Czas trwania: ok. 1,5h

Opis zajęć:
Henryk Sienkiewicz uwielbiał podróże, dlatego poświęcił im znaczą część swego życia. Wyjazd do Ameryki był jego pierwszą egzotyczną 
wyprawą. Listy z Ameryki oraz amerykańskie nowele cieszyły się ogromnym zainteresowaniem czytelników i do dziś są źródłem wiedzy 
o Ameryce z przełomu wieków.
Uczestnicy dowiedzą się jak podróżowano ponad 100 lat temu, dlaczego Sienkiewicz wybrał się do Ameryki, jak przebiegał wyjazd 
i jak podróż zrelacjonował. Pisarz w swojej opowieści z wyprawy amerykańskiej wiele uwagi poświęcił rdzennym mieszkańcom 
kontynentu, Indianom – podobno przez tydzień mieszkał w indiańskiej wiosce! Podczas zajęć każdy będzie miał okazję zamienić się 
w prawdziwego Indianina tworząc swój własny pióropusz.

Wśród burzanów wonnych

Rodzaj zajęć: warsztaty
Przeznaczony dla: uczniów szkoły podstawowej kl. IV-VI
Odpowiedni dla: grup przedszkolnych oraz uczniów szkoły podstawowej kl. I-III
Koszt: 100 zł za grupę 
Czas trwania: ok. 1,5h

Opis zajęć:
W literackiej podróży przemierzymy pustynię, przedrzemy się przez śnieżne zaspy. Pokonamy mokradła, zbierzemy naręcza pięknych 
kwiatów, przejdziemy też po wąskich ścieżkach rzymskich ogrodów...
Podczas zajęć dzieci zapoznają się z pięknymi fragmentami literatury, które ukazują przyrodę z różnych części świata. Zdobędą też 
informacje i ciekawostki ze świata roślin i zwierząt. Jednocześnie będą mogły realizować swoją pasję tworzenia oraz wykazać się 
zdolnościami plastycznymi. Forma warsztatów oswoi dzieci z opisami przyrody występującymi w twórczości Henryka Sienkiewicza 
i pozwoli zrozumieć czemu miały służyć.

: 
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Jak cię widzą, tak cię piszą, czyli strój w XVII w.

Rodzaj zajęć: warsztaty
Przeznaczony dla: uczniów szkoły podstawowej kl. IV-VI
Odpowiedni dla: uczniów szkoły podstawowej kl. I-III i VII-VIII oraz dla grup seniorów
Koszt: 100 zł za grupę 
Czas trwania: ok. 1,5h

Opis zajęć:
Współcześnie dostosowywanie ubioru do różnych okazji często stanowi spory problem, zarówno dla młodzieży jak i dla osób dorosłych. 
Często bezkrytycznie podąża się za aktualnie obowiązującymi trendami, a patrząc na ulice miast można stwierdzić, że w dzisiejszym 
stroju wszystko jest dozwolone. Proponujemy podróż w czasie, podczas której uczestnicy dowiedzą się jak ubierano się 400 lat temu, 
co było wtedy modne oraz czego absolutnie nie wypadało nosić. Jest to podróż do czasów, kiedy to jak się ubierano było ściśle określone, 
a niestosowny wygląd  mógł mieć poważne konsekwencje. O tym, że strój w realiach XVII w. był niezwykle ważny świadczy ilość miejsca 
jakie na opisy ubrań poświęcił w Trylogii Henryk Sienkiewicz.
Podczas zajęć scharakteryzujemy strój szlachecki męski i damski, następnie uczestnicy, wykorzystując zdobytą wiedzę, zaprojektują strój 
szlachcica/szlachcianki według obowiązujących w XVII w. modowych zasad .

 

Afrykańska wyprawa Henryka Sienkiewicza

Rodzaj zajęć: lekcja muzealna
Przeznaczony dla: uczniów szkoły podstawowej kl. IV-VI
Także dla grup z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową
Koszt: 110 zł za grupę 
Czas trwania: ok. 1,5h

Opis zajęć:
Zajęcia mają na celu pokazanie Henryka Sienkiewicza i jego powieści afrykańskiej ze strony, która zaciekawi wymagającego odbiorcę, 
jakim jest dziecko. Szczególnie mocno zaakcentowane zostaną takie zagadnienia jak:  przygotowania do egzotycznej wyprawy, przebieg 
podróży do Afryki, niebezpieczeństwa na jakie natknął się pisarz, pierwowzory bohaterów powieści afrykańskiej, światowy sukces 
W pustyni i w puszczy. Uwagę dzieci przyciągną fotografie z podróży do Afryki, eksponaty muzealne – trofeum myśliwskie z Afryki oraz 
przekłady powieści na języki obce oraz fragmenty filmowe.
Henryk Sienkiewicz z każdej podróży przywoził bliskim niezwykłe prezenty. Co mógł przywieźć z Afryki? Być może maski afrykańskie, 
które na pewno widział podczas pobytu na Czarnym Lądzie. Uczestnicy zajęć wykonają własne maski – na pamiątkę swojej mini 
wyprawy do Afryki. 

Moja pierwsza wizyta w muzeum

Rodzaj zajęć: oprowadzanie tematyczne 
Przeznaczone dla: grup przedszkolnych w wieku 4-6 lat
Odpowiednie dla: uczniów szkoły podstawowej kl. I-III
Koszt: 50 zł – usługa przewodnicka + bilety wstępu (zgodnie z cennikiem) 
Czas trwania: ok. 1,5h

Opis zajęć:
Zajęcia mają na celu oswojenie przedszkolaków z muzeum i z zasadami, jakie w nim obowiązują. Wspólnie z dziećmi poszukamy 
odpowiedzi na pytania: co to jest muzeum, jak należy się w nim zachowywać i inne, które pozwolą poznać muzeum i zaprzyjaźnić się 
z nim, zdradzimy jego tajemnice, a nawet złamiemy pierwszą zasadę muzeum, która brzmi:  „Nie dotykamy eksponatów”.
Zajęcia odbywają się na ekspozycji, ponieważ nie sposób mówić o muzeum i eksponatach nie będąc w ich otoczeniu. W czasie trwania 
zajęć dla przedszkolaków nie oprowadzamy innych grup! Całą swoją uwagę poświęcamy na przeprowadzeniu lekcji muzealnej.
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Sienkiewicz  i…? Osobistości  XIX wieku 

Rodzaj zajęć: oprowadzanie tematyczne
Przeznaczone  dla: uczniów szkoły podstawowej kl. IV-VIII, szkół średnich
Odpowiednie dla: studentów i seniorów
Koszt: 50 zł – usługa przewodnicka + bilety wstępu (zgodnie z cennikiem) 
Czas trwania: ok. 1,5h

Opis zajęć:
Henryk Sienkiewicz to znany na całym świecie pisarz, laureat Nagrody Nobla, ale również działacz polityczno-społeczny, orędownik 
sprawy polskiej na arenie międzynarodowej. Niewątpliwie Sienkiewicz był osobą rozpoznawalną, „medialną” i można  go  nazwać 
XIX-wiecznym „celebrytą”. Jako tak sławna osoba, pisarz miał wielu znajomych wielkiego formatu. Kontakty Sienkiewicza nie ograniczały 
się do osób, które znał osobiście, noblista korespondował z wieloma ważnymi osobistościami, np. z papieżem Benedyktem XV oraz 
z prezydentem USA.
Podczas oprowadzania przewodnik skupi się na tej właśnie sferze życia Sienkiewicza – kontaktach ze sławami. Sławni znajomi Henryka 
Sienkiewicza to m. in.: Helena Modrzejewska, Bolesław Prus, Stefan Żeromski, Maria Konopnicka, Eliza Orzeszkowa, Maria Skłodowska-
Curie, Ignacy Jan Paderewski, kardynał Adam Sapieha, Robert Koch i wielu innych.
 

Moś to był ktoś! Przepis na muzeum

Rodzaj zajęć: oprowadzanie tematyczne
Przeznaczone  dla: uczniów szkoły podstawowej kl. IV-VIII, szkół średnich
Odpowiednie dla: studentów i seniorów
Koszt: 50 zł – usługa przewodnicka + bilety wstępu (zgodnie z cennikiem) 
Czas trwania: ok. 1,5h

Opis zajęć:
Oprowadzanie przybliża postać Ignacego Mosia – wielkiego miłośnika twórczości Henryka Sienkiewicza i fundatora zbiorów Muzeum 
Literackiego Henryka Sienkiewicza, ale także społecznika, mecenasa kultury i darczyńcy. Podczas oprowadzania uczestnicy poznają 
niezwykłe koleje życia pana Igo, które sprawiły, że zachwycił się twórczością noblisty do tego stopnia, że zaczął gromadzić pamiątki  
z nim związane.
Wędrując przez sale ekspozycji przedstawimy losy pana Mosia, zaprezentujemy najciekawsze egzemplarze z jego bogatej kolekcji 
i opowiemy do jakich niecodziennych sposobów posuwał się aby daną rzecz zdobyć. Opowiemy również w jakich okolicznościach 
doszło do powstania Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza w Poznaniu. Całość urozmaicą liczne anegdoty z życia pana Mosia oraz 
z 40-letniej działalności Muzeum.

Jeden cel, wiele dróg – Sienkiewicza pomysł na niepodległość

Rodzaj zajęć: oprowadzanie tematyczne
Przeznaczone  dla: uczniów szkoły podstawowej kl. IV-VIII, szkół średnich
Odpowiednie dla: studentów i seniorów
Koszt: 50 zł – usługa przewodnicka + bilety wstępu (zgodnie z cennikiem) 
Czas trwania: ok. 1,5h

Opis zajęć:
Działalność humanitarna i polityczna Sienkiewicza była zakrojona na szeroką skalę i także dzięki niej pisarz zapisał się w historii. Autor 
ze swoim przesłaniem docierał do odbiorców wszystkich warstw społecznych i przedstawicieli wielu narodowości. Wszystko w myśl 
dewizy: „przez ojczyznę do ludzkości, nie zaś: dla ojczyzny przeciw ludzkości”.
Podczas oprowadzania zaprezentujemy inne, mniej znane, oblicze pisarza. Opowieść zaczyna się od historii jego przodków i pierwszych 
lektur małego Henia, przyczyniających się do kiełkowania w nim patriotyzmu, poprzez osobiste losy dorastającego młodzieńca, 
następnie jego silnie osadzone w sytuacji historycznej dzieła, aż do otwartej i aktywnej działalności politycznej, a nawet wydarzeń 
następujących po śmierci Sienkiewicza.
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Nie tylko Marie. Kobiety w życiu Henryka Sienkiewicza

Rodzaj zajęć: oprowadzanie tematyczne
Przeznaczone  dla: uczniów kl. VII-VIII, szkół średnich 
Odpowiednie dla: studentów i seniorów
Koszt: 50 zł – usługa przewodnicka + bilety wstępu (zgodnie z cennikiem) 
Czas trwania: ok. 1,5h

Opis zajęć:
Słynne powiedzenie mówi, że za każdym wielkim pisarzem stoi kobieta. Podczas oprowadzania akcent zostanie położony na życie 
prywatne Henryka Sienkiewicza, w którym pojawiło się aż 5 Marii! Na pewno każda z nich odcisnęła swój ślad na twórczości pisarza, 
jednak literatura najwięcej zawdzięcza pierwszej żonie – Marii z Szetkiewiczów, dzięki której Sienkiewicz uwierzył w swój talent 
i rozpoczął pracę nad Trylogią.
Opowiemy o burzliwym życiu uczuciowym pisarza, m. in. o zerwanych zaręczynach z pierwszą narzeczoną, rozwodzie z drugą żoną, 
rzekomych romansach Sienkiewicza, a także innych ważnych kobietach w życiu noblisty: matce, znanej ciotce, teściowych, córce 
i szwagierce. Będzie to historia nie tylko o różnych odcieniach miłości, ale także o roli kobiet w okresie zaborów.

Nie tylko miłość. Uczuciowe perypetie Henryka Sienkiewicza

Rodzaj zajęć: oprowadzanie tematyczne
Przeznaczone  dla: uczniów kl. VII-VIII, szkół srednich 
Odpowiednie dla: studentów i seniorów
Koszt: 50 zł – usługa przewodnicka + bilety wstępu (zgodnie z cennikiem) 
Czas trwania: ok. 1,5h

Opis zajęć:
Henryk Sienkiewicz w swoich powieściach opisywał miłosne perypetie bohaterów, a i jego życie uczuciowe było niezwykle bogate. Kilka 
razy był zaręczony, ostatecznie trzykrotnie się ożenił. Głośno było o jego romansach i miłościach. Sienkiewicz jako sławny pisarz, 
podróżnik i społecznik budził ogromne zainteresowanie u ówczesnych kobiet. Przyjaźnił się z paniami, które miały ambicje, by opiekować 
się nim i jego twórczością. Posiadał rzesze wpatrzonych w siebie wielbicielek, co z przekąsem komentowali jego koledzy po fachu. Wiele 
z dam chciało skłonić pisarza do ożenku. Łatwo zgadnąć, że wszystko to sprawiło, że Sienkiewicz stał się tematem wielu salonowych 
plotek. Intrygujące jest również to, jakie relacje łączyły Henryka Sienkiewicza z koleżankami „po piórze”, czyli Elizą Orzeszkową i Marią 
Konopnicką.

WYSTAWY CZASOWE

ZNANY /nie/ ZNANY ARCHITEKT POZNANIA- Jan Baptysta Quadro z Lugano

Termin: do września 2018 r.

O Janie Baptyście Quadro z Lugano wspominamy zazwyczaj jakby przy okazji opowieści o poznańskim ratuszu. Przewodnicy, mówiąc 
o mieście, poświęcają tej postaci zaledwie kilka zdań. Mało kto zadaje sobie pytanie jak wyglądałaby stolica Wielkopolski, gdyby nie 
pojawił się tu architekt z Lugano.

Co tak naprawdę wiemy o Janie Baptyście Quadro? Kiedy się urodził? Jak to się stało, że trafił do Poznania? Czy trzymały go tu tylko 
interesy? A może włoski imigrant czuł się tu jak w domu? Czy w Wielkopolsce znalazł miłość i szczęście? Jakim był człowiekiem? Jak 
potoczyło się jego życie? Czy kiedy umierał ktoś jeszcze myślał o nim jak o sławnym architekcie Poznania? Jakie jeszcze budynki 
zaprojektował, skoro ratusz nazywamy jego „najwybitniejszym” a nie „jedynym” dziełem? Co dziś mu zawdzięczamy? W końcu, dlaczego 
o Janie Baptyście Quadro wiemy tak niewiele?
Odpowiedzi na wszystkie te pytania zawarliśmy na wystawie ZNANY/nie/ZNANY ARCHITEKT POZNANIA – Jan Baptysta Quadro z Lugano.

Kuratorki wystawy: Monika Dobek i Maria Niestrawska
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Prezydent wart Poznania – Cyryl Ratajski 1875-1942

Termin: od 17 listopada 2018 r. do maja 2019 r.

Wystawa ma na celu przybliżenie postaci prezydenta Poznania – Cyryla Ratajskiego. Zaprezentowane zostaną mało znane fotografie, 
ukazujące wydarzenia z jego życia i czasów piastowania urzędu prezydenta miasta Poznania, będzie można zobaczyć  rękopisy, listy, 
teksty przemówień, pamiątki i odznaczenia. Zwiedzający wystawę będą mogli obejrzeć filmy dokumentalne o Cyrylu Ratajskim 
np. migawki z Powszechnej Wystawy Krajowej oraz fotografie kamienicy z czasów II Rzeczypospolitej.

Kuratorka wystawy: Maria Niestrawska

Zajęcia dla maturzystów

Powtórka przed... – cykl wykładów dla maturzystów

Termin: od lutego do kwietnia 2019 r.

Wszystkich maturzystów, którzy maja już dość przeglądania podręczników i vademeców zapraszamy na Powtórkę przed, czyli cykl 
spotkań dzięki którym usystematyzujecie swoją wiedzę z języka polskiego.

SPOTKANIA OTWARTE

wrzesień 2018 r.
Europejskie Dni Dziedzictwa „Niepodległa dla wszystkich” – oprowadzanie tematyczne Jeden cel, wiele dróg. Sienkiewicza pomysł 
na niepodległość
Termin:  soboty 8 i 15 września, godz. 14.00 
Koszt: wstęp bezpłatny, obowiązują zapisy
Szczegóły na www.edd.nid.pl, facebook.com/muzeumliterackie.henrykasienkiewicza oraz bracz.edu.pl

„60+ Kultura. Weekend Seniora z Kulturą”– oprowadzanie tematyczne Nie tylko Marie. Kobiety w życiu Sienkiewicza
Termin: sobota 29 września 2018, godz 13:00 
Koszt: wstęp bezpłatny, obowiązują zapisy
Szczegóły na facebook.com/muzeumliterackie.henrykasienkiewicza oraz bracz.edu.pl

listopad i grudzień 2018 r. oraz marzec i kwiecień 2019 r.
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza zaprasza na Święta z Tradycją, czyli cykl spotkań i wykładów, podczas których przybliżymy 
tradycje związanie z przygotowaniami do Bożego Narodzenia i Wielkanocy w XIX wieku. Porozmawiamy również o tym jak 
przyozdabiano domy na święta. Spotkania zakończy warsztaty plastyczne, podczas których uczestnicy wykonają tradycyjne ozdoby 
świąteczne.
Szczegóły na facebook.com/muzeumliterackie.henrykasienkiewicza oraz www.bracz.edu.pl

14 - 27 stycznia 2019 r. (ferie zimowe)
Zima z Muzeum Sienkiewicza
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza zaprasza grupy zorganizowane na warsztaty związane z twórczością Henryka Sienkiewicza – 
bo zima w mieście i czytanie książek to nie nuda!
Szczegóły na facebook.com/muzeumliterackie.henrykasienkiewicza oraz www.bracz.edu.pl

maj 2019 r.
Dni Otwarte Funduszy Europejskich
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza zaprasza na oprowadzanie tematyczne. 
Szczegóły na facebook.com/muzeumliterackie.henrykasienkiewicza oraz www.bracz.edu.pl
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maj 2019 r. Noc Muzeów
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza zaprasza na noc pełną atrakcji. 
Szczegóły na facebook.com/muzeumliterackie.henrykasienkiewicza oraz www.bracz.edu.pl

maj/czerwiec 2019 r. Poznańskie Dni Rodziny
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza gwarantuje rodzinom niezwykłe przygody i moc wrażeń. 
Szczegóły na facebook.com/muzeumliterackie.henrykasienkiewicza oraz www.bracz.edu.pl

lipiec i sierpień 2019 r.
Lato z Muzeum Sienkiewicza
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza zaprasza grupy zorganizowane na warsztaty związane z twórczością Henryka Sienkiewicza – 
bo lato w mieście i czytanie książek to nie nuda!
Szczegóły na facebook.com/muzeumliterackie.henrykasienkiewicza oraz www.bracz.edu.pl
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ul. Wroniecka 14
61-763 Poznań

GODZINY OTWARCIA

od poniedziałku do piątku 10:00 - 15:00
soboty, niedziele i święta nieczynne

WSTĘP BEZPŁATNY

KONTAKT
Krzysztof Klupp, tel. 61 855 12 44

krzysztof.klupp@bracz.edu.pl
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Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) był powieściopisarzem i poetą, publicystą i historykiem, wydawcą, krytykiem, tłumaczem, 
archeologiem. Był cenionym dziennikarzem i redaktorem, autorem kilku tysięcy artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych. 
Jego spuścizna literacka liczy ponad 340 utworów (wydanych w 600 tomach) oraz w sumie kilkadziesiąt sztuk teatralnych i prac 
przekładowych z pięciu języków obcych oraz dzieł naukowych. Ogółowi czytelników znany jest jako autor ponad stu powieści 
historycznych. Do dziś wydawany m.in. na Litwie i w Niemczech, gdzie popularna jest powieść Hrabina Cosel. Kraszewski rysował 
i malował, zajmował się także krytyką muzyczną, a w młodości komponował. Rozpoczął studia na Uniwersytecie Wileńskim, lecz w 1830 r. 
został aresztowany za przynależność do stowarzyszenia konspiracyjnego. Następnie osiadł na Wołyniu, gospodarując w majątkach 
w okolicach Łucka. W 1853 r. przeniósł się do Żytomierza, gdzie został dyrektorem teatru. W 1859 r. przyjął od finansisty Leopolda 
Kronenberga propozycję redagowania warszawskiej „Gazety Codziennej”. Zmienił jej tytuł na „Gazetę Polską” i szybko zyskał wielu 
nowych czytelników. Po wybuchu powstania styczniowego zagrożony aresztowaniem Kraszewski opuścił Warszawę. Udał się do Drezna, 
gdzie powstała większość z kilkudziesięciu powieści o tematyce historycznej, obejmującej zbeletryzowane dzieje Polski (od Starej baśni 
po Saskie ostatki), oraz trylogia saska.  W 1883 r. został oskarżony przez władze pruskie o współpracę z wywiadem francuskim, a następnie 
skazany na trzy i pół roku twierdzy. Uznano wtedy, że wyrok wydano z przyczyn politycznych. W 1885 r. Kraszewski, ze względu na zły stan 
zdrowia, wyszedł za kaucją z więzienia na urlop. Wyjechał do Włoch, następnie do Szwajcarii, gdzie wkrótce zmarł. Po miesiącu – 
w Krakowie, w kościele Na Skałce – odbył się jego pogrzeb, który stał się kilkunastotysięczną manifestacją jedności podzielonego na 
zabory narodu.

Pracownia-Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego powstała za sprawą kolekcjonerskiej pasji Mariana Walczaka (1926–1987), 
rzemieślnika, wytwórcy sztucznych kwiatów, miłośnika J. I. Kraszewskiego. Swój gromadzony przez 30 lat zbiór w całości dotyczący osoby 
pisarza i jego twórczości, Marian Walczak przekazał na ręce Prezydenta Poznania w 1979 r. Kolekcję tworzyły wydania dzieł 
Kraszewskiego, rękopisy, a także muzealia (obrazy, medale, rzeźby) oraz niezwykle cenna literatura dotycząca pisarza. Pracownię otwarto 
w 1986 r. jako Oddział Biblioteki Raczyńskich w specjalnie odremontowanej staromiejskiej kamieniczce. Na księgozbiór, liczący obecnie 
ponad 3 tys. woluminów, składa się ponad 240 pierwszych wydań utworów Kraszewskiego oraz niemal wszystkie późniejsze edycje jego 
dzieł. W kolekcji znajdują się też oryginalne fotografie oraz bogata dokumentacja prasowa. Stałą ekspozycją w Pracowni-Muzeum jest 
„Gabinet Kraszewskiego” (depozyt PTPN). Są to dary wręczone pisarzowi w dniach obchodu jubileuszu 50-lecia twórczości literackiej, 
który odbywał się w 1879 r. w Krakowie. Zgromadziło się tam wtedy ponad 11 tys. gości, którzy przez osiem dni składali hołdy „tytanowi 
pracy”. Pisarz otrzymał „257 darów najrozmaitszego rodzaju, 150 dyplomów i adresów, a ogólna liczba telegramów przysłanych na jego 
ręce wyniosła 509”. Kraszewski dary zabrał ze sobą do Drezna, gdzie wówczas mieszkał, wkrótce stamtąd przekazał je Poznańskiemu 
Towarzystwu Przyjaciół Nauk. Zgromadzone dary są wyrazem hołdu dla pisarza, będącego ważną postacią polskiego życia kulturalnego 
i politycznego w XIX wieku.
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Wielkopolskie ślady Józefa I. Kraszewskiego

Rodzaj zajęć: oprowadzanie tematyczne 
Przeznaczony dla: uczniów szkół średnich
Odpowiedni dla: grup seniorów
Koszt: zajęcia bezpłatne
Czas trwania: ok. 40 minut
Prowadzenie: Krzysztof Klupp

Opis zajęć:
Podczas zajęć zostanie przedstawiony dorobek literacki Józefa I. Kraszewskiego, autora około 340 utworów (wydanych w 600 tomach), 
dziennikarza, malarza, muzyka, archeologa. Omówiony będzie  też cykl jego powieści obrazujących historię Polski np. Stara baśń, Król 
chłopów (o Kazimierzu Wielkim). Podkreślone zostanie znaczenie twórczości i działalności pisarza dla umacniania tożsamości narodowej. 
Szczególnie ważnym wątkiem podczas tych zajęć jest temat związków pisarza z Poznaniem i Wielkopolanami (m. in. J. K. Żupański, 
Mielżyńscy, H. Cegielski) oraz omówienie powieści pisarza dotyczących Poznania i Wielkopolski m. in. Lubonie (o czasach Mieszka I), 
Pogrobek (o Przemyśle II). Przypomniane zostaną  uroczystości jubileuszu 50-lecia pracy literackiej Kraszewskiego w Krakowie jako wyraz 
hołdu społeczeństwa polskiego dla pisarza oraz zaprezentowane wybrane obiekty muzealne z Wielkopolski wręczone pisarzowi podczas 
jubileuszu, a także  jego książki. Na koniec spotkania zostanie przypomniana  postać fundatora  Muzeum - Mariana Walczaka

„Nauczyciel historii narodu”. 
Józef Ignacy Kraszewski i jego zasługi dla Polaków w czasie utraty niepodległości.

Rodzaj zajęć: oprowadzanie tematyczne
Przeznaczony dla: uczniów szkół średnich
Odpowiedni dla: grup seniorów
Koszt: zajęcia bezpłatne
Czas trwania: ok. 40 minut
Prowadzenie: Krzysztof Klupp

Opis zajęć:
Fragment Starej baśni (tom II, rozdz. 8.) J. I. Kraszewskiego rozpoczyna listę 44 tekstów Antologii Niepodległości ogłoszonej przez 
Prezydenta RP w stulecie odzyskania niepodległości. Podczas zajęć przedstawiony zostanie dorobek Kraszewskiego, autora około 340 
utworów (wydanych w 600 tomach), dziennikarza, malarza, muzyka, archeologa. Głównym tematem będzie Kraszewski jako autor cyklu 
powieści obrazujących historię Polski np. Stara baśń, Lubonie (o czasach Mieszka I), Król chłopów (o Kazimierzu Wielkim), Pogrobek 
(o Przemyśle II). 
Uczestnicy zajęć dowiedzą się jakie było znaczenie twórczości i działalności pisarza dla umacniania tożsamości narodowej i „sprawy 
polskiej”. Przypomniane zostaną uroczystości jubileuszu 50-lecia pracy literackiej Kraszewskiego w Krakowie jako wyraz hołdu  
społeczeństwa polskiego dla pisarza. W trakcie oprowadzania zostaną zaprezentowane wybrane najciekawsze obiekty muzealne 
wręczone pisarzowi podczas jubileuszu oraz jego książki, w tym kolekcja pierwszych wydań. Ponadnarodowe znaczenie szerokiej 
twórczości pisarza sprawia, że jego powieści wydawane są również współcześnie za granicą. Na koniec spotkania zostanie przypomniana  
postać fundatora Muzeum - Mariana Walczaka.

Tytan pracy. Józef Ignacy Kraszewski, pisarz, dziennikarz, malarz, muzyk, archeolog...

Rodzaj zajęć: oprowadzanie tematyczne
Przeznaczone dla: uczniów szkoły podstawowej kl. VI-VIII
Koszt: zajęcia bezpłatne
Czas trwania: ok. 40 min
Prowadzenie: Krzysztof Klupp

Opis zajęć:
Podczas zajęć przedstawiona zostanie sylwetka i dorobek Józefa I. Kraszewskiego - jednego z najpoczytniejszych polskich autorów, który 
ma w dorobku również utwory dla młodzieży. Uczestnicy  wysłuchają  fragmentów jego utworów dla dzieci: Dziad i baba.
Podczas zwiedzania wnętrz Pracowni-Muzeum uczniowie będą mieli możliwość bliższego poznania kilku obiektów muzealnych 
z „Gabinetu Kraszewskiego” z 1879 r.  wręczonych pisarzowi podczas jubileuszu 50-lecia pracy literackiej. Dowiedzą się o cyklu powieści 
Kraszewskiego obrazujących historię Polski i znaczeniu twórczości oraz działalności pisarza dla odzyskania niepodległości Polski. Podczas 
spotkania zaprezentowana zostanie kolekcja książek pisarza. Uczniowie poznają także postać fundatora Muzeum - Mariana 
Walczaka.
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Najpracowitszy z pisarzy. Józef Ignacy Kraszewski i jego bajki

Rodzaj zajęć: oprowadzanie tematyczne
Przeznaczone  dla: uczniów szkoły podstawowej kl. III-VI
Koszt: zajęcia bezpłatne  
Czas trwania: ok. 40 minut
Prowadzenie: Krzysztof Klupp

Opis zajęć:
Podczas zajęć przedstawiona zostanie sylwetka i dorobek Józefa I. Kraszewskiego - pisarza, dziennikarza, malarza, muzyka. Uczestnicy  
wysłuchają  fragmentów jego utworów dla dzieci: Dziad i baba, Kwiat paproci, O królewnie czarodziejce z wykorzystaniem współcześnie 
wydanych audiobooków. Uczniowie poznają także postać fundatora Muzeum - Mariana Walczaka. Podczas zwiedzania wnętrz 
Pracowni-Muzeum będą mieli możliwość bliższego poznania kilku obiektów muzealnych z  „Gabinetu Kraszewskiego” z 1879 r. 

Spotkanie poświęcone związkom Józefa I. Kraszewskiego z Kresami 

Wykład o działalności pisarza na Kresach i wątkach kresowych w jego twórczości
Od kilku lat Pracownia-Muzeum J. I. Kraszewskiego współpracuje z Towarzystwem Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Członkowie 
innych organizacji kresowych również są zainteresowani działalnością Kraszewskiego. Celem spotkania jest prezentacja szerokiej 
działalności pisarza, odnoszącej się do Kresów i Wielkopolski. Spotkanie zostanie zorganizowane  w terminie obchodów Kaziuka'2019.

Wystawa Józef I. Kraszewski dla sprawy polskiej

Termin: kwiecień – wrzesień  2019 r.

Wystawa wpisuje się w ogólnopolskie obchody 100-lecia odzyskania niepodległości zaplanowane na lata 2018-2021. Na wystawie 
zostanie przedstawiona sylwetka Józefa I. Kraszewskiego z wyeksponowanymi wątkami biograficznymi, prezentującymi jego 
zaangażowanie w działalność na rzecz „sprawy narodowej” oraz fragmenty powieści i publicystyki nawiązujące do tego tematu. 
Przybliżony zostanie jubileusz 50-lecia pisarza jako manifestacji jedności podzielonego na zabory narodu. W gablotach zostaną 
wystawione dzieła pisarza, podejmujące temat Polski. 
Kraszewski, zwany również „wielkim nauczycielem historii narodu”, jest autorem około stu powieści obrazujących dzieje Polski, 
założycielem „Macierzy Polskiej” - organizacji oświatowej mającej na celu szerzenie oświaty ludowej wśród społeczeństwa polskiego. 
Publicysta polityczny, autor Sprawy polskiej w roku 1861, jako pierwszy z literatów opisywał powstanie styczniowe. Zdecydowany krytyk 
polityki kanclerza Ottona von Bismarcka, za współpracę z wywiadem francuskim oskarżony przez władze pruskie i osadzony z wyrokiem 
3,5 roku w twierdzy w Magdeburgu. Jego zasługi dla ocalenia i umocnienia tożsamości narodowej w czasie zaborów są nie do 
przecenienia. Rozdział 8 (t.2). Starej baśni J. I. Kraszewskiego rozpoczyna listę 44 tekstów Antologii Niepodległości, ogłoszonej przez 
Prezydenta RP, Andrzeja Dudę.
Działania edukacyjne towarzyszące wystawie: cykl wykładów i oprowadzanie kuratorskie
Kurator wystawy: Krzysztof Klupp

SPOTKANIA OTWARTE

Wrzesień 2018 r. 
60+ Kultura. Weekend Seniora z Kulturą – zwiedzanie z oprowadzaniem po muzeum i tzw. Gabinecie Kraszewskiego, zwiedzanie 
wystawy akwareli Wandy Marii Boguszewskiej Drzewa wielkopolskie i oprowadzanie tematyczne Kraszewski – malarz, miłośnik przyrody
Termin: piątek 28 września i sobota 29 września, godz. 10.00-16.00 
Koszt: wstęp bezpłatny 

„Potężna energia tkwiąca w przyrodzie, która zewsząd i nas otacza, jest w nas i pozwala się poznać, tworzy prawdziwe arcydzieła. Malarz 
jedynie próbuje je wydobyć z chaosu spowodowanego jego hojną rozrzutnością” mówi o swoich inspiracjach Wanda Maria 
Boguszewska. 
„Stare drzewo jest dla mnie, niemal jak dla pogan, przedmiotem czci i uwielbienia. Co za majestat i powaga! Jaka fantazja linii! Co za 
wdzięk! Często jaki dramat w tych postaciach wiekowych, na których lata pokładły niezatarte znaki burz i wiosen! Odwieczny dąb 
to kartka z historii przeszłości. Bujna roślinność lasów zdaje się wlewać życie, gdy się na nią patrzy i nią otoczy. Ogołocony z niej kraj nie 
może być pięknym. Zdaje mi się zawsze, że gdzie źle roślinom, tam i człowiekowi dobrze być nie może.”  J. I. Kraszewski Pamiętniki .
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ul. Gajowa 4/8
60-815 Poznań

GODZINY OTWARCIA

w środy 10:00 - 12:00
w czwartki 16:00 - 18:00

w sierpniu nieczynne

WSTĘP BEZPŁATNY

KONTAKT
Elżbieta Andrzejewska, tel. 61 847 36 45

illa@bracz.edu.pl
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Kazimiera Iłłakowiczówna (1888-1983) była poetką, prozatorką, tłumaczką. Urodziła się 6 sierpnia 1888 roku w Wilnie. Wykształcenie 
średnie zdobywała m. in. w Warszawie (pensja Cecylii Plater), w Genewie, w Oxfordzie. Maturę zdała w Petersburgu w roku 1910, 
zaś cztery lata później uzyskała absolutorium w zakresie filologii polskiej i angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 
Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 poetka wróciła do Warszawy gdzie zatrudniła się jako urzędniczka w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych, a w maju 1926 roku podjęła pracę w Ministerstwie Spraw Wojskowych na stanowisku osobistego sekretarza Józefa 
Piłsudskiego. Fascynację Marszałkiem opisała w trzech książkach: we wspomnieniach o Józefie Piłsudskim zatytułowanych Ścieżka obok 
drogi (1939), w tomach wierszy Słowik litewski. Poezja (1936) i Wiersze o Marszałku Piłsudskim. 1912-1935 (1936). Należała do 
najwybitniejszych postaci życia literackiego Warszawy w dwudziestoleciu międzywojennym. Wyrazista osobowość, żywa inteligencja, 
siła woli, elegancja, także pewna kapryśność i nieprzewidywalność w kontaktach z ludźmi czyniły z niej osobę fascynującą towarzysko 
i nieco ekscentryczną. Iłłakowiczówna miała rozległy krąg przyjaciół, wśród których byli Maria Dąbrowska, Stanisław I. Witkiewicz, Julian 
Tuwim. Autorka licznych tomików wierszy, m. in.: Ikarowe loty (1911), Trzy struny (1917), Śmierć Feniksa (1922), Połów (1926), Płaczący ptak 
(1927), Popiół i perły (1930), Ballady bohaterskie (1934), Lekkomyślne serce (1959), Szeptem (1966), Odejście w tło (1976). W 1939 roku 
ewakuowana do Rumunii, gdzie spędziła wojnę. Wróciła do Polski w 1947 roku i zamieszkała w Poznaniu. Pozbawiona pracy etatowej, 
utrzymywała się z przekładów literatury europejskiej i nauczania języka angielskiego. Iłłakowiczówna dała piśmiennictwu polskiemu 
bezcenne dzieła przekładowe. Przed wszystkim Annę Kareninę Lwa Tołstoja (od 1952 roku wielokrotnie wznawianą). Przetłumaczyła 
dramat Fryderyka Schillera Don Karlos, infant hiszpański (1932), Egmonta J.W. Goethego, Rabina z Bacharach H. Heinego (1956), ponadto 
prozę Heinricha Bölla Chleb najwcześniejszych lat (1957), Friedricha Dürrenmatta Obietnica (1960). Odkryła i przetłumaczyła dla poezji 
polskiej poezję Węgra Andre Adyego (1943) i Amerykanki Emily Dickinson Poezje (1965). W ostatnich latach życia, po nieudanej operacji 
jaskry, była ociemniała. Zmarła 16 lutego 1983 roku w Poznaniu.

Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny oddział Biblioteki Raczyńskich to niewielkie muzeum utworzone w mieszkaniu 
poetki – w pierwszą rocznicę jej śmierci – 16 lutego 1984 r. By zachować cząstkę jej świata, pozostawiono na swoim miejscu sprzęty, 
książki, przedmioty codziennego użytku i obrazy wypełniające wnętrze. Przybyła tylko ekspozycja biograficzno-literacka. W gablotach 
znajdują się m.in.: fotokopia świadectwa ukończenia studium języka angielskiego dla cudzoziemek w Oxfordzie, pierwsze wydanie 
Ikarowych lotów z 1911 roku – debiutu książkowego Iłłakowiczówny, emblematy uzyskane przez poetkę pracującą jako siostra 
miłosierdzia podczas I wojny światowej. Lata międzywojenne obrazują fotografie i fotokopie dokumentów, ukazujące jej pracę 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Ministerstwie Spraw Wojskowych. Oddzielne miejsce przeznaczono na odznaczenia i nagrody 
poetki, a wśród nich dyplom doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Nie zabrakło także fotokopii fragmentów 
przemówień, listów poetki pisanych m.in. do Jerzego Putramenta i Jarosława Iwaszkiewicza. Znajduje się tu również gablota z maską 
pośmiertną Iłłakowiczówny, wykonaną przez Józefa Petruka oraz jej portret namalowany przez Jadwigę Łubowską. W przedpokoju 
urządzona została ekspozycja części dorobku wydawniczego poetki. Tutaj również eksponowana jest jej rzeźba portretowa, będąca 
pracą dyplomową Włodzimierza Tadyszaka w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Na ścianie frontowej kamienicy widnieje tablica 
pamiątkowa zaprojektowana przez artystę-plastyka Józefa Stasińskiego. To jedyne biograficzno-literackie  muzeum w autentycznym 
mieszkaniu twórcy.
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Oprowadzanie tematyczne

Przeznaczone dla: uczniów wszystkich typów szkół, studentów, seniorów 
Koszt: zajęcia bezpłatne  
Czas trwania: ok. 40 minut
Zapisy: obowiązkowa rezerwacja terminu
Prowadzenie: Elżbieta Andrzejewska

Opis zajęć:
Zwiedzaniu muzeum towarzyszy opowieść o życiu, pracy i twórczości poetki, o jej poznańskich latach a także o powstaniu i działalności 
muzeum.

Tematy zajęć:
1) Kazimiera Iłłakowiczówna i Wilno – tęsknota za miastem rodzinnym
2) Marszałek Józef Piłsudski – wspomnienia Kazimiery Iłłakowiczówny, osobistego sekretarza Marszałka
3) Poznańskie lata Kazimiery Iłłakowiczówny
4) Kazimiera Iłłakowiczówna wobec wydarzeń Poznańskiego Czerwca 1956 r.

SPOTKANIA OTWARTE

Oprowadzanie specjalne w ramach Dni otwartych
Przeznaczone dla: uczniów wszystkich typów szkół, studentów, seniorów 
Koszt: zajęcia bezpłatne  
Czas trwania: ok. 40 minut

Opis zajęć:
W lutym 2019 r. mija 35. rocznica istnienia Mieszkania-Pracowni Kazimiery Iłłakowiczówny. Zapraszamy do uczestnictwa w trwających 
tydzień tzw. Dniach otwartych. Będzie wówczas możliwość zwiedzania muzeum i uczestniczenia w wykładach o poznańskich latach 
poetki oraz o działalności muzeum, a także wysłuchania  koncertu okolicznościowego.

wrzesień 2018
„60+ Kultura. Weekend Seniora z Kulturą” – zwiedzanie z oprowadzaniem po ekspozycji
Termin: piątek 28 września i sobota 29 września, godz. 10.00-16.00 
Wstęp bezpłatny

listopad 2018
W stulecie odzyskania niepodległości Polski  śpiewanie pieśni harcerskich i patriotycznych z akompaniamentem Stanisława Horbika 
przy współpracy z Towarzystwem Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej
Wstęp bezpłatny

grudzień 2018
Bóg się rodzi, Moc truchleje... – spotkanie z okazji Bożego Narodzenia – śpiewanie kolęd, pieśni kresowych i patriotycznych 
z Towarzystwem Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej
Wstęp bezpłatny

luty 2019
Kresowa płynie pieśń... – spotkanie karnawałowe śpiewanie pieśni z akompaniamentem Stanisława Horbika przy współpracy  
z Towarzystwem Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej
Wstęp bezpłatny

marzec 2019 
Imieniny Kazimiery organizowane we współpracy z Towarzystwem Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej 
Wstęp bezpłatny

maj 2019 
Noc Muzeów – oprowadzanie tematyczne 
Wstęp bezpłatny
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Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu przekazuje Państwu ofertę edukacyjną na rok szkolny 
2018/2019. Nasze propozycje skierowane do młodzieży umożliwiają wprowadzanie uczniów 
w świat literatury, kultury i historii, pogłębiając jednocześnie wiedzę o Poznaniu i Wielkopolsce. 
Tegoroczna oferta umożliwia wzbogacenie zajęć szkolnych o atrakcyjne zajęcia, pomocne 
w realizowaniu programu przedmiotów humanistycznych oraz poszerzaniu wiedzy o regionie 
w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w przedszkolach. Proponujemy także 
różnorodne formy edukacji pozaszkolnej, którymi są zajęcia otwarte oraz wystawy czasowe 
skierowane do wszystkich miłośników humanistyki – niezależnie od wieku. 

Dziś Biblioteka Raczyńskich to prężna instytucja kultury obejmująca swoim zasięgiem niemal cały 
Poznań. To przede wszystkim zabytkowy gmach przy placu Wolności, nowy gmach przy Alejach 
Karola Marcinkowskiego (mieszczący czytelnie, wypożyczalnię, Bibliotekę dla dzieci, zbiory dla 
niewidomych i niedowidzących, zbiory specjalne oraz galerię Atanazego), filie rozmieszczone 
we wszystkich dzielnicach miasta oraz muzea (Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza, 
Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny, Pracownia-Muzeum Józefa Ignacego 
Kraszewskiego, Ośrodek Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego).

lekcje biblioteczne 

warsztaty muzealne

wykłady

oprowadzania tematyczne

wystawy

spotkania otwarte

dyskusje i konferencje

Większość działań edukacyjnych odbywających się w  Bibliotece Raczyńskich jest bezpłatna.

Pełna oferta znajduje się na naszej stronie internetowej 

www.bracz.edu.pl


