
 

8 maja -Dzień Bibliotekarza i Bibliotek  

   

  

Kto zainicjował Tydzień Bibliotek?  

Tydzień Bibliotek to inicjatywa Stowarzyszenia Bibliotek Polskich, która trwa 

 od 8 do 15 maja. 

 Ma on na celu: 

 popularyzację wiedzy o roli bibliotek i ośrodków informacji w systemie kultury, edukacji, nauki 

i gospodarki, 

  podnoszenie prestiżu bibliotek i zawodu bibliotekarza w świadomości społecznej,  

 promocję czytelnictwa i zainteresowania książką oraz nowymi mediami komunikacji społecznej 

w szerokich kręgach polskiego społeczeństwa, 

 upowszechnianie w społeczeństwie świadomości o znaczeniu wiedzy i informacji oraz 

swobodnego dostępu do nich poprzez biblioteki i ośrodki informacji. 

 

Najbardziej zasłużonymi dla rozwoju bibliotekarstwa polskiego w XIX byli m.in.Joachim 

Lelewel – autor pierwszego polskiego podręcznika bibliotekarstwa „Bibliograficznych ksiąg 

dwoje” oraz Karol J.Estreicher – zwany „ojcem bibliografii polskiej”. 

 

 

 

 W 1917 r. - powstaje Związek Bibliotekarzy Polskich. opracowano przepisy dotyczące zbiorów 

bibliotecznych, powstaje prasa fachowa oraz literatura fachowa. 

 

 

https://www.kalbi.pl/dzien-bibliotekarza-i-bibliotek


Przedstawiamy osoby, które na chwilę i na całe życie związały się z biblioteką. 
 

Zbigniew Herbert 
(1924- 1998) 

 
 

 

Wielki poeta, eseista, dramatopisarz, autor słuchowisk.  

 Z wykształcenia ekonomista, prawnik i filozof. 

Swego czasu zarabiał na życie sporządzając za pieniądze 

bibliografie i kwerendy biblioteczne. 

 

Czesław Miłosz 
(1911-2004) 

 

 

 

Polski poeta, historyk literatury, tłumacz, laureat literackiej 

Nagrody Nobla w 1980 r. 

W 1940 r. pracował jako woźny w Bibliotece Uniwersytetu 

Warszawskiego. 

 

 

Julian Przyboś 
(1901- 1970) 

 

 

Poeta, eseista i tłumacz, był jednym z najwybitniejszych poetów 

Awangardy Krakowskiej. W grudniu 1939 r. otrzymał posadę 

bibliotekarza w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich  

we Lwowie. 

 

Adam Mickiewicz 
 (1798 – 1855) 

 

 

Poeta, publicysta, wybitny przedstawiciel polskiego 

romantyzmu, pracował jako bibliotekarz w Paryskiej Bibliotece 

Arsenału w latach 1852 - 1855. 

 

 

 

Maria Kownacka 
(1894 – 1982) 

 

 

 Polska pisarka, autorka popularnych utworów dla dzieci, 

laureatka Orderu Uśmiechu. Autorka „Plastusiowego 

pamiętnika” 

W latach1919-1939 bibliotekarka w Ministerstwie Reform 

Rolnych. 

 

 



 

Stefan Żeromski 
(1864 – 1925) 

 

 

Polski pisarz, publicysta, dramaturg, był pomocnikiem 

bibliotekarza w Bibliotece Ordynacji Zamojskich w Warszawie. 

W Szwajcarii w latach 1892-1896  pracował jako bibliotekarz  

w Muzeum Narodowym Polskim w Raperswilu. 

 

 

 

 

 

Helena Radlińska 
(1879 - 1954) 

 

 

Znana szerokim kręgom nauczycieli oraz pracowników 

społecznych i oświatowych przede wszystkim jako twórca 

najbardziej wszechstronnej polskiej szkoły pedagogicznej - 

szkoły pedagogiki społecznej. Ma ogromne zasługi dla rozwoju 

oświaty. 

Była organizatorką i teoretykiem bibliotekarstwa i badaczem 

czytelnictwa. 

 

 
Jarosław Kaczyński 

(ur.1949) 

 

 

Polityk, doktor nauk prawnych. Doskonale znany nam jako prezes 

Prawa i Sprawiedliwości.  

W latach 1982–1983 był zatrudniony w Bibliotece 

Uniwersyteckiej w Warszawie na etacie starszego 

bibliotekarza. 

Uwielbia czytać książki i o nich rozmawiać. 

 

 

Paweł Wimmer 
(ur.1954) 

 

 

Dziennikarz, ekonomista, entuzjalista internetowej edukacji, 

twórca  znanego internetowego Kursu języka HTML. 

Przez pewien okres swojej kariery zawodowej pracował w Dziale 

Gromadzenia Zborów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 

 

 

 

Reni Jusis 
(ur.1974) 

 
 

 

Polska piosenkarka, autorka tekstów, kompozytorka 

i producentka nagrań. Zajmowała się bibliotekarstwem, 

mieszkając w Mielnie. 



 

 

Iwona Pavlovic 
(ur.1962) 

 

 

Polska tancerka, wielokrotna mistrzyni Polski w tańcu, trenerka 

wielu par tanecznych, posiada uprawnienia  sędziowskie.  

Z wykształcenie jest bibliotekarzem. Studiowała Informację 

Naukową i Bibliotekoznawstwo  WSP w Olsztynie. 

Nie pracowała w bibliotece. 

 

 

 

 

 

Piotr Machalica 
(ur.1955) 

 

 

Aktor teatralny i filmowy. 

W czasach licealnych dorabiał m.in. jako pomocnik bibliotekarza. 

 

 

 

Małgorzata Tusk 
(ur.1957) 

 

 

Z wykształcenia historyk, pracowała w bibliotece na Wydziale 

Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego. 

Znana jako żona byłego premiera Polski, Donalda Tuska. 

 

 

 

Władysław Bartoszewski 
(1922-2015) 

 

 

 Znany , zasłużony polityk Więzień Auschwitz, żołnierz Armii 

Krajowej, uczestnik powstania warszawskiego, były Minister 

spraw zagranicznych. Pracował w Stowarzyszeniu 

Bibliotekarzy Polskich 

 

 

 



 

 

Stanisław Dobrzański 
(ur.1949) 

 

 

Polski polityk, historyk, członek Polskiego Stronnictwa 

Ludowego. 

Minister Obrony Narodowej od 1996-1997r. 

W latach 1982-1985 sprawował funkcję wicedyrektora 

Biblioteki Narodowej w Warszawie. 

 

 

Jan Malicki 
(ur.1948) 

 

Historyk literatury, profesor, wykładowca akademicki  

m.in. na Uniwersytecie Śląskim. 

Od 1999r. dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach.  

Członek Rady Naukowej i Krajowej Rady Bibliotecznej. 

Przewodniczący Forum Dyrektorów bibliotek Samorządowych 

Województwa Śląskiego. 

 

 

 

Tomasz Makowski 
(ur.1970) 

 

 

Bibliotekarz, historyk. Specjalizuje się w historii bibliotek  

i historiografii. 

Przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej i Rady ds. 

Narodowego Zasobu Bibliotecznego przy Ministrze Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego. 

Od 2007 roku pełni funkcję dyrektora Biblioteki Narodowej w 

Warszawie, w której pracuje od 1994r. 

 

 

 

Michał Jagiełło 
(1941- 2016) 

 

 

Tatarnik, alpinista, ratownik TOPR-u, pisarz, poeta, eseista, 

publicysta. 

W latach 1989-1997 pełni funkcję wiceministra kultury i sztuki. 

Od 1998-2006 dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie. 

Przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej  

 

 

 



 

Jan Chrzciciel Albertrandi 
(173-1808) 

 

 

Polski biskup rzymskokatolicki, jezuita. Historyk, tłumacz, 

publicysta, poeta i bibliotekarz. Pracował w Bibliotece Załuskich. 

 

 

Jerzy Ratajewski 
(1928-1999) 

 

 

Profesor, wykładowca akademicki. Dyrektor Biblioteki 

Uniwersytetu Śląskiego w latach 1973- 1975. 

Przeprowadził reorganizację Biblioteki Głównej Uniwersytetu 

Śląskiej, tak aby mogła spełniać funkcję biblioteki uczelnianej. 
 

 

 

Jerzy Ratajczyk 
(1890- 1954) 

 

 

Autor podręczników i skryptów dla bibliotekarzy oraz przepisów 

katalogowania. Pracował w Bibliotece Jagiellońskiej, Bibliotece 

Kórnickiej oraz Bibliotece Narodowej. 

W 1927r. Współzałożyciel ”Przeglądu Bibliotecznego”- 

 organu naukowego Związku Bibliotekarzy Polskich. 

 

 

Bolesław Olszewski 
(1893-1972) 

 

 

Współzałożyciel Związku Bibliotekarzy Polskich. 

Pracownik Biblioteki Wyższej Szkoły w Poznaniu i Biblioteki 

Narodowej. 

W latach 1933-1939 był kustoszem Biblioteki Uniwersytetu 

Warszawskiego. 

 

       
 
  
 


