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Uwolnijcie książki
TY CHYBA CZYTASZ? 
Pod TAkim hASłem, 

12 PAźdZiernikA roZPoCZnie Się 
w mieśCie AkCjA BookCroSSingu, 

CZYli BeZPłATnego 
PrZekAZYwAniA kSiążek, 

PoPrZeZ PoZoSTAwiAnie iCh 
w miejSCACh PuBliCZnYCh.

w Tychach książki będzie można zostawić na specjal-
nych, bookcrossingowych półkach, m.in. w Urzędzie 

Miasta, City Point, budynku w Wydziale zamiejscowym 
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
w Tychach, na Dworcu PKP czy Basenie Miejskim.

Co to jest?
Bookcrossing to niekonwencjonalna forma populary-

zowania książki i czytelnictwa – ruchoma biblioteka, bez 
własnej siedziby i kart bibliotecznych. Bookcrosserzy, czyli 
uczestnicy, tłumaczą swoją ideę tym, że książki nie lubią 
być więzione w domu na półkach, wolą krążyć z rąk do rąk 
i być czytane; stąd hasło „uwolnij książkę”.

Jak to działa?
Wystarczy książkę, którą chcemy przekazać innym, 

zostawić w wyznaczonym miejscu – w Tychach będą 
to półki bookcrossingowe jak ta na ilustracji obok. Zna-
lazca może taką książkę zabrać, przeczytać, a potem 
znów odłożyć na jedną z półek, by mogła trafić do no-
wego czytelnika.

Start
Miejska akcja bookrossingu rusza 12 października (so-

bota), a głównym miejscem wydarzeń będzie CH City Point. 
Dzień wcześniej – 11 października na ławkach w parkach miej-
skich można będzie znaleźć pierwsze „uwolnione” książki.

Na Facebooku
Miejska kampania bookcrossingu będzie miała swoją 

internetową odsłonę na miejskim profilu facebookowym. 
Miłośnicy książek będą mogli prowadzić kronikę swojej 
czytelniczej aktywności online za pomocą Cross Biblio-
teczki.  To aplikacja, w której każdy użytkownik może 
stworzyć bibliotekę przeczytanych przez siebie książek, 
dodać do nich autorską recenzję czy też skomentować re-
cenzję innych użytkowników. Mechanizm aplikacji opie-
ra się o „grywalizację” – czytelnicy poprzez poszczególne 
aktywności (dodawanie przeczytanych książek, dodawanie 
recenzji, ocenianie innych użytkowników) zbierają punkty 
i osiągają nowe statusy i odznaczenia oraz zdobywają na-
grody. CrossBiblioteczka stworzy internetową społeczność 
czytelników i pozwoli im znajdować innych ludzi którzy 
lubią czytać i mają podobny gust do nich. 

MarC

PrzesTrzeń miejska 
PrzYjazna dla kUlTUrY

daria szczepańska, zastępca pre-
zydenta ds. społecznych: kultura, 
sztuka, przeniesione w miejską 
przestrzeń, stają się dostępne dla 
szerszej grupy odbiorców, a miej-
ska przestrzeń – jest dla kultury 
bardziej przyjazna. Przykładem 
jest choćby cykl imprez organi-
zowanych na placu Baczyńskie-
go. w Tychach mamy 16 filii bi-
blioteki, czytelnictwo na dobrym 
poziomie, ale zależy nam, by książki były jeszcze 
bardziej dostępne – do wzięcia w autobusie, teatrze, 
domu kultury czy szkołach – wszędzie tam, gdzie 
znajdą się półki bookcrossingowe.
dzisiaj do książki nie trzeba się przywiązywać; faj-
nie jest mieć radość, że ktoś następny ją czyta. idea 
bookcrossingu nie jest nowa, ale w Tychach rozpo-
czynamy jej promocję w październiku, podczas „Ty-
skich dni literatury”.

Oddaj książkę

Akcję bookcrossingu organizuje wydział informacji, 
Promocji i współpracy z Zagranicą urzędu miasta 
Tychy. każdy, kto zechce „uwolnić” swą książkę, może 
ją przynieść do wydziału (iX piętro, p. 918, w go-
dzinach pracy urzędu). Przypominamy, że książki 
będzie można zostawiać od 12 października na bo-
okcrossingowych półkach.

sTarT – 12 Października w CiTY POinT

– Początek kampanii boocrossingu będzie miał miejsce 12 paździer-
nika w godz. 14–18 w City Point, zapraszamy wszystkich mieszkań-
ców – mówi iwona Ciepał, naczelnik wydziału informacji, Promocji 
i współpracy z Zagranicą um Tychy. – Atrakcji będzie wiele, m.in. 
konkursy, gra terenowa, atrakcyjne warsztaty dla dzieci. jeśli pogo-
da dopisze, mieszkańcy miasta, pod okiem artysty, stworzą mural 
nawiązujący tematycznie do akcji. City Point będzie także miejscem, 
w którym znajdzie się na stałe jedna z półek bookcrossingowych. 
12 października ruszy także strona: www.bookcrossing.umtychy.pl

POCząTki

idea wędrującej książki narodziła się w Stanach Zjed-
noczonych w 2001 roku, jej inicjatorem był programi-
sta komputerowy, ron hornbaker. To on swój pomysł 
nazwał bookcrossingiem, czyli wymianą książek, 
książko-krążeniem, książką w podróży. Szacuje się, 
że na świecie krąży 9 mln uwolnionych książek, 
a w akcji uczestniczy około miliona osób. w Polsce 
idea pojawiła się w 2003 roku. uruchomiono portal 
www.bookcrossing.pl, 20 czerwca obchodzone jest 
ogólnopolskie święto wolnych książek, podczas któ-
rego organizowane są marsze i happeningi. w obiegu 
jest około 177 tys. książek i można je znaleźć w po-
nad 20 tys. miejsc w kraju. ostatnie dwie liczby stale 
rosną, akcja staje się coraz popularniejsza.

TY CHYBA 
CZYTASZ?
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Miejsca wymiany książek:
1. Urząd Miasta Tychy
2. REAL
3. Centrum Handlowe City Point
4. Szpital Miejski
5. Basen Miejski
6. Dworzec PKP Tychy
7. Tesco, ul. Towarowa
8. Verona Cafe, pl. Baczyńskiego
9. Pub Underground, ryneczek os. K
10. Wydział Zamiejscowy Krakowskiej 

Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego w Tychach

Jeśli chcesz zostać partnerem akcji i mieć u siebie bookcrossingowy stojak lub półkę, 
skontaktuj się z Wydziałem Promocji UM Tychy, tel. 32/776 39 18, e-mail: promocja@umtychy.pl
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