
BOOKCROSSING  
w Bibliotece Pedagogicznej w Słupcy 

 

 
Opracowanie Hanka Kasperska-Stróżyk, 

CDN PBP w Koninie Filia w Słupcy 



Bookcrossing / Biblioteka Pedagogiczna – Słupca  
„Książki jak koty chodzą własnymi drogami” 

Zgłosiliśmy rejestrację na portalu Bookcrossing.pl 

15 czerwca 2014 roku  

Lista ogólnopolska nr 1269  

Lista wielkopolska nr 372 

 

Nasza półka 

Biblioteka Pedagogiczna - Słupca  

  

Uruchomiliśmy „Wolną wypożyczalnię” – pod hasłem  

„Książki jak koty chodzą własnymi drogami” 

 



Bookcrossing / Biblioteka Pedagogiczna – Słupca  
„Książki jak koty chodzą własnymi drogami” 

Logo akcji 



Bookcrossing / Biblioteka Pedagogiczna – Słupca  
„Książki jak koty chodzą własnymi drogami” 

 
• PRZYSTANEK. WYMIEŃ KSIĄŻKĘ 

 
• ZABIERZ I PRZECZYTAJ 
 
• PODARUJ KOMUŚ KSIĄŻKĘ 
 
• ZACHĘCAMY DO PRZYNOSZENIA KSIĄŻEK, 

DOŁĄCZYMY JE DO AKCJI 
 

 
 



Bookcrossing / Biblioteka Pedagogiczna – Słupca  
„Książki jak koty chodzą własnymi drogami” 

 

Akcja ma na celu: 

 

• popularyzację książki i czytelnictwa, 

• ułatwienie dostępu do literatury,  

• zbudowanie więzi między czytelnikami, 

• pokazanie, że wymienianie  się książkami jest równie 
dobre jak ich posiadanie,  

• poszerzanie kręgu miłośników literatury,  

• przede wszystkim – dobra zabawa. 

 

 

 

 



Bookcrossing wymyślił  
– Ron Hornbaker 

 
 
 
Ron Hornbaker 
– programista komputerowy 
ze Stanów Zjednoczonych 
wymyślił bookcrossing w 
2001 roku . 
 
 
 



 
Bookcrossing w USA 

 
 
W marcu 2001 roku Ron Hornbaker założył stronę 
internetową http://www.bookcrossing.com/.  
Następnym jego krokiem było rozszerzenie swojego 
projektu na cały świat.  
 
W 2004 roku wyrażenie "Bookcrossing" znalazło się w 
słowniku Oxfordu. 
 
 



 
http://www.bookcrossing.com 

 
 
„Dzięki platformie www.bookscrossing.com miłośnicy 
książek mogą nie tylko wymieniać się bezpłatnie książkami, 
umieszczając je w oznaczonych do tego celu punktach, ale 
mogą również śledzić drogę, jaką przebywa dana książka - 
dzięki naklejce z unikalnym numerem, który jest 
rejestrowany na powyższej stronie.” 
  
 
http://www.vancouver.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/przygotowania_do_drug
iej_edycji_bookcrossingu_polskiej_literatury__;jsessionid=B5C243313DC
40E0BCC435E58731B667D.cmsap1p 



 
Bookcrossing w Polsce  

Bookcrossing w Polsce pojawił się w 2003 roku.  
 
Równolegle uruchomiono dwa polskie portale 
boockrossingowe: 
 
• www.bookcrossing.pl – z inicjatywy  
     Macieja Ślużyńskiego  
     Lechosława Gawrońskiego  
 
• www.gazeta.pl/podajksiazke – za sprawą  
     Tomasza Brzozowskiego  
     wspieranego przez Gazetę Wyborczą 



 
Bookcrossing w Polsce  

 
 
Bookcrossing w Polsce zaistniał głównie dzięki założeniu 
portalu www.bookcrossing.pl  
i akcji uwalniania ponad 400 książek przez uczniów  
XXX LO im. Ignacego Krasickiego z Łodzi. 
 
Bookcrossing – po polsku jest:  
• bezpłatną wymianą książek,  
• krążeniem książek z rąk do rąk i czytaniem ich.  
 
 
 
 
 



Jak uwolnić książkę? 
SPONTANICZNIE 

 
 
 
Książkę można zostawić w wyznaczonych miejscach 
publicznych po to, żeby znalazca mógł je przeczytać  
i przekazać dalej. 
 
Książki można też zostawiać w dowolnych miejscach:  
w pociągu, na przystanku, na parapecie, w przychodni... 
 
 
 
 
 



Jak uwolnić książkę? 
PROFESJONALNIE 

 
1. Wejdź na stronę www.bookcrossing.pl 
2. Otwórz link REJESTRACJA i zarejestruj się (trzeba 

podać Nick, hasło, województwo, miejscowość). 
3. Otwórz link UWOLNIJ KSIĄŻKĘ. 
4. Wpisz dane książki, którą chcesz uwolnić: ISBN, tytuł, 

autor, kilka słów zachęty do przeczytania i gdzie ją 
umieszczasz. 

5. Wydrukuj naklejkę i wpisz nadany książce numer BIP – 
można też tylko wpisać do książki numer BIP bez 
naklejki. 
 



 
Jak uwolnić książkę? 
PROFESJONALNIE 

 
 

 

 

• Listę półek, czyli miejsc gdzie można zostawić albo skąd 
można wziąć książkę, znajdziecie na stronie 
bookcrossing. pl  

 

 

 

 



Jolanta Niwińska  
– koordynator bookcrossingu w Polsce 

Funkcję tę pełni od 2003 roku.   
Jest nauczycielem bibliotekarzem. 
 



 
Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek 

 

• Pierwsze Święto Wolnych Książek odbyło się 6 kwietnia 
2004 roku, w dniu urodzin jednego z inicjatorów 
bookcrossingu w Polsce. Obchody związane są z 
organizacją marszy i happeningów. 

 

• W późniejszych latach data ta została zmieniona pod 
wpływem sugestii nauczycieli na 17 czerwca. 



Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek 
17 czerwca 

Akcje w szkołach 

• reklamowanie wśród uczniów bookcrossingu – akcja 
informacyjna,  

• zakładanie półek bookcrossingowych, 

• głośne czytanie uwolnionych książek, włączenie uczniów, 
nauczycieli, dyrekcji szkoły, 

• wystawy,  

• montaże słowno-muzyczne poświęcone książce i 
czytaniu, 

• konkursy literackie, plastyczne poświęcone idei 
bookcrossingu, książce i czytaniu. 

http://www.bookcrossing.pl/swieto-wolnych-ksiazek 

 



Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek 
17 czerwca 

Akcje osiedlowe 

 

• przekazanie uwalnianych książek instytucjom (szpitale, 
przedszkola, przychodnie zdrowia, noclegownie), 

• głośne czytanie uwolnionych książek w instytucjach, 

• stoisko bookcrossingowe dla mieszkańców osiedla 
połączone z akcją informacyjną. 

 
http://www.bookcrossing.pl/swieto-wolnych-ksiazek 

 



Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek 
17 czerwca 

Akcje miejskie 

 

• włączenie się w akcje miejskie np.: przemarsze połączone 
z uwalnianiem książek mieszkańcom, 

• happeningi, mitingi poświęcone książce. 

 
http://www.bookcrossing.pl/swieto-wolnych-ksiazek 

 



Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek 
17 czerwca 

Propozycje dla mieszkańców 
 
• książki zostawiamy w miejscu uczęszczanym np.: 

autobus, tramwaj, pociąg, przychodnia, pub, kawiarnia, 
teatr, kino, galeria itp., 

• książki dostarczamy na regały, półki bookcrossingowe, 
• książki przekazujemy instytucjom (szkoły, szpitale, 

przedszkola, przychodnie zdrowia, noclegownie), 
• książki uwalniamy w zakładzie pracy, 
• książki przekazujemy przyjaciołom, znajomym 

informując o celu ich uwolnienia. 
 
http://www.bookcrossing.pl/swieto-wolnych-ksiazek 

 



Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek 
17 czerwca 

Propozycje dla instytucji 

 

• zakładanie półek bookcrossingowych. 

 
http://www.bookcrossing.pl/swieto-wolnych-ksiazek 



Bookcrossing na świecie 

Kraje w których bookcrosing zyskał największą popularność : 

 

• USA  

• Niemcy  

• Wielka Brytania 

• Holandia 

• Finlandia 
 

http://www.lustrobiblioteki.pl/2012/06/bookcrossing_16.html 



 
W parku - Francja 2012 



 
Na drzewach – Milano Włochy 



 
W budce telefonicznej - London 



 
W drzewie - Berlin 



 
Przy drodze - Reykjavík 



 
W parku (Kolumbia) 



 
Rosja 2011 



 
Włochy 2012 



 
Hiszpania 2013 



Bookcrossing  
– Uniwersytet Warszawski (2013) 

 

8 kwietnia 2013 roku z inicjatywy Zrzeszenia Studentów 
Polskich akcja bookcrossingowa ruszyła na Uniwersytecie 
Warszawskim. W pierwszym dniu akcji udało się uwolnić 
200 książek pozyskanych dzięki uczynności instytucji 
kulturalno-oświatowych. 



Bookcrossing  
– Uniwersytet Śląski w Katowicach (2014) 

 

 

13 stycznia 2014 roku Uniwersytet Śląski w Katowicach 
rozpoczął akcję „Wolna książka – bookcrossing na UŚ”, 
zmierzającą do uruchomienia „Wolnych wypożyczalni” w 
wybranych przez studentów miejscach publicznych na 
terenie Katowic i Cieszyna. W tym celu zbierano książki we 
wszystkich budynkach Uniwersytetu Śląskiego oraz w 
Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej.  



Akcja „Uwolnij książkę dla Malucha” 
(2013, 2014)  

 
 
Półka bookcrossingowa dla dzieci, pacjentów  
Szpitala Powiatowego w Busku-Zdroju. 
Książki pochodzą ze społecznej zbiórki. 
 
Akcja pod patronatem fundacji bookcrossing.pl  
i krajowego koordynatora bookcrossingu. 



Akcja „Książka w podróży”(2013)  

Na siedmiu polskich dworcach kolejowych pojawią się półki 
bookcrossingowe. Książki można będzie zabrać ze sobą w podróż, 
lub poczytać na miejscu.  
 
• Warszawa Centralna,  
• Warszawa Wschodnia,  
• Wrocław Główny,  
• Gdańsk Główny,  
• Gdynia Główna,  
• Katowice,  
• Poznań Główny. 
 
Książek należy szukać w tzw. Nowych Biurach Dworca, czynnych 
codziennie w godz. 7:00 – 21:00 



Akcja „Bookcrossing Polskiej Literatury”  
Vancouver (2013, 2014) 

Akcji organizowana przez Konsulat we współpracy z Panią Pauliną Pietrykiewicz 
oraz polonijną młodzieżą. Anglojęzyczne wersje dzieł literatury polskiej są 
udostępniane w różnorodnych miejscach publicznych w Vancouver. 
 
Wkładki w książkach oraz informacje internetowe przypominają także, że w 2014 
roku Polacy świętują trzy radosne rocznice współczesnej historii: 
 
• 25 rocznicę odzyskania wolności – wybory parlamentarne  

(4 czerwca 1989 r.) 
• 15 rocznicę przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego  

(12 marca 1999 r.) 
• 10 rocznicę wstąpienia do Unii Europejskiej  

(1 maja 2004 r.) 
 

http://www.vancouver.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/przygotowania_do_drugiej_e
dycji_bookcrossingu_polskiej_literatury__;jsessionid=B5C243313DC40E0BCC
435E58731B667D.cmsap1p 
 



Korzyści z uczestniczenia w akcji 
BOOKCROSSINGU 

• zapewnia uczestnictwo w międzynarodowym ruchu 
czytelniczym,  

• pozwala wymieniać się książkami, 

• pozwala śledzić wędrówkę książek dzięki internetowemu 
systemowi monitoringu, 

• daje możliwość aktywnego  uczestnictwa w Święcie 
Wolnych Książek, 

• SŁUŻY PROMOCJI PLACÓWKI EDUKACYJNEJ. 



dziękuję za uwagę  



koniec 


