
Z inicjatywy organizacji zrzeszających bibliotekarzy, księgarzy, wydawców i drukarzy 
Rok 2014 ogłoszono Rokiem Czytelnictwa. 

12 maja 1364 roku akt fundacyjny powołał do życia Studium Generale, późniejszy 
Uniwersytet Jagielloński. Wśród pracowników uczelni wymieniał on stacjonariusza, którego 
współczesne środowisko ludzi książki uznaje za protoplastę dzisiejszych zawodów 
związanych ze służbą książce w Polsce. Stacjonariusz organizował wytwarzanie, 
udostępnianie i rozprowadzanie kopii ksiąg, a zatem pełnił funkcje wydawcy, księgarza i 
bibliotekarza.  

Dla upamiętnienia tej ważnej dla nauki i kultury polskiej rocznicy ogłoszono Rok 
Czytelnictwa, który stał się czasem wzmożonych działań na rzecz popularyzacji czytelnictwa 
oraz poszerzania wiedzy społecznej o książce. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski objął Jubileusz 
Honorowym Patronatem. 

Rok Czytelnictwa był jednym z wiodących tematów 2014 roku w naszej bibliotece i 
już od stycznia promowałyśmy go na terenie biblioteki.  

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na terenie biblioteki zorganizowałyśmy dwie tradycyjne wystawki,  w  kwietniu: 
Czytanie rozwija wyobraźnię, a w październiku: Kto czyta książki,  ten żyje podwójnie, a na 
stronę internetową biblioteki przygotowałyśmy e-wystawy nt.: Rok Szkoły Zawodowców i 95. 
rocznica urodzin i 25. rocznica  śmierci Stanisławy Fleszarowej-Muskat (1919-1989). 

W ciągu roku podjęłyśmy wiele działań związanych z promocją i popularyzacją 
czytelnictwa, tym bardziej, że są one stałym elementem naszej pracy. Wiele działań 
realizowałyśmy we współpracy z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Kole i 
szkołami. 

Do najciekawszych zaliczyć możemy m. in. Narodowe Czytanie Trylogii Henryka 
Sienkiewicza.  

W ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom kierowniczka Filii czytała dla 
pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Kole podczas Pasowania na czytelnika. 

          

 

 

 

 

 

 

 

Głośnym czytaniem na dworcu kolejowym w Kole uhonorowałyśmy Stanisławę 
Fleszarową-Muskat, pisarkę z kolskim rodowodem. 

 

 

 



28 listopada kierowniczka Filii była członkiem jury konkursu recytatorskiego 
Najpiękniejsze wiersze o jesieni w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisław Konarskiego w 
Kole. 

 

     

 

Promowałyśmy, popularyzowałyśmy i uczestniczyłyśmy w comiesięcznych   
spotkaniach Dyskusyjnego Klubu Książki oraz w wielu spotkaniach autorskich, m. in. z: 
Romanem Pankiewiczem, Bronisławem Cieślakiem, Dariuszem Matysiakiem. Arkadym 
Radosławem Fiedlerem, Dariuszem Rekoszem, Małgorzatą Grzanką, Krzysztofem 
Witkowskim, Katarzyną Pisarzewską, Januszem Kapustą i Piotrem Gołdynem. Dzięki temu 
pozyskałyśmy do biblioteki 20 nowych, ciekawych pozycji książkowych z autografami 
autorów. Wszystkie są już włączone do naszych zbiorów. Zatem serdeczne zapraszamy 
naszych Czytelników do lektury. 

 

 

 


