
 
UWOLNIJ SWOJE KSIĄŻKI! 

 

BOOKCROSSING W PBP W KONINIE 
 

FILII W TURKU 
 
 
 Bookcrossing ( inaczej uwalnianie książek) to idea nieodpłatnego 
przekazywania książek, najczęściej poprzez zostawianie ich w specjalnie 
oznaczonych miejscach, by ktoś mógł je zabrać, przeczytać i znów zostawić w 
tym samym lub innym wyznaczonym do tego miejscu. Książki mogą być 
zostawiane także w każdym dowolnym miejscu takim, jak: kino, kawiarnia, 
park, autobus, ulica czy szkoła. 
 Idea bookcrossingu tłumaczona jest tym, że książki nie lubią być więzione w 
domu na półkach, wolą krążyć z rąk do rąk i być czytane. 
  Cele akcji są proste: chodzi o podnoszenie poziomu czytelnictwa oraz 
popularyzowanie samego czytania. To również szansa na zdobycie ciekawych 
pozycji książkowych oraz na dzielenie się z innymi radością ich czytania. 
 

 Pomysł uwalniania książek narodził się w 2001 roku w Stanach Zjednoczonych 
i bardzo szybko swoim zasięgiem obiegł cały świat. W 2009 roku na świecie 
krążyło ponad 5 600 000 uwolnionych książek. Do Polski idea bookcrossingu 
dotarła w 2003 roku i zaangażowało się w nią bardzo wielu ludzi. Powstała 
również oficjalna strona akcji www.bookcrossing.pl  
 Od 2004 roku polscy bookcrosserzy obchodzą co roku Ogólnopolskie Święto 
Wolnych Książek. Jest ono okazją do organizowania wielu rozmaitych akcji: 
wystaw, marszy, happeningów, spotkań autorskich, konkursów literackich czy 
zbiórek książek.  
 
 Jak zostać bookcrosserem? 
 

1. Być może masz w domu książkę (książki), którą kiedyś przeczytałeś, a 
teraz leży ona bezużytecznie na półce. Może właśnie nadszedł czas, aby ją 
„uwolnić”, czyli dać jej szansę na znalezienie nowego czytelnika. 

2. Zarejestruj się na stronie www.bookcrossing.pl. 
3. Wybierz zakładkę Uwolnij książkę, wpisz dane książki: tytuł, autor, 

ISBN. Możesz także dodać swój komentarz. 
4. Każda książka w momencie uwalniania otrzymuje unikalny numer 

identyfikacyjny BIP. Trzeba go wpisać do książki lub wkleić etykietkę 
(można ją wydrukować ze strony). 

5. Uwolnij książkę, czyli przekaż ją dalej.  Możesz podarować ją 
znajomemu, zostawić na oficjalnej półce lub w jakimś przypadkowym 
miejscu, np.: na ławce w parku, w kawiarni, na dworcu. 

 



UWAGA!  UWALNIAMY KSIĄŻKI 
 

teraz także w PBP w Koninie Filii w Turku 
  

 Nasza Filia przyłączyła się do społecznego ruchu uwalniania książek. We 
wrześniu 2010 roku utworzyliśmy półkę, na której można uwalniać swoje 
książki. Półka została zarejestrowana na stronie bookcrossingu i otrzymała 
status oficjalnej. 
  Półka znajduje się w wypożyczalni tuż przy oknie i jest dostępna dla 
wszystkich odwiedzających naszą Bibliotekę. Tutaj można zostawić swoje 
książki po to, aby inni również mogli je przeczytać. Można także zabrać 
dowolną książkę z półki, przeczytać ją a potem ponownie uwolnić. 
  Zanim przyniesiesz do nas książkę, uwolnij ją na stronie www.bookcrossing.pl. 
Rejestracja książek jest możliwa również na miejscu w Bibliotece przy 
stanowiskach komputerowych. Jeśli chcesz, zarejestrujemy ją za Ciebie. W razie 
pytań czy wątpliwości służymy naszą pomocą. 
 
 
 
 
                                                                       
                                                                       Zapraszamy wszystkich do 
                                                            czytania i uwalniania książek! 
  
 
                                                                   
                                                                                          

 
                                                            Zachęcamy do włączenia się w   
                                                                     akcję bookcrossingu. 
 
                                                              

 
 
 

                                                          Dajmy naszym książkom szansę   
                                                                         na nowe życie! 


