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bezpłatnie otrzymasz  
kartę biblioteczną

przeczytasz  
e-prasę

masz bezpłatny dostęp do 
tysięcy tytułów ebooków

złożysz zamówienia  
bez wychodzenia z domu 

skorzystasz  
z darmowego Internetu

wypożyczysz do domu  
audiobooki

zamówienia odbierzesz  
w paczkomacie 24/7

wypożyczysz  
grę planszową

W Książnicy stawiamy na innowacje.
Czy wiesz, że...
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Otwarcie 
Książnicy Miejskiej  

im. Kopernika 
przy ul. Wysokiej 16

100-lecie 
Książnicy

Modernizacja 
magazynu

Modernizacja 
Biblioteki

Wpisanie 
zbiorów Książnicy  
do Narodowego  

Zasobu Bibliotecznego

Książnica staje się 
kujawsko-pomorską 

biblioteką 
wojewódzką

Przeniesienie siedziby 
na ul. Słowackiego 8
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JAK SIĘ ZMIENIALIŚMY
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ZBIORY SPECJALNE 
Książnica posiada unikatową kolekcję 
zbiorów specjalnych sięgającą aż do  
XIII wieku. Wśród nich znajdują się 
niezwykle cenne stare druki  
z inkunabułami, rękopisy oraz  
zabytkowe zbiory kartograficzne.

Heliocentryczny  
model wszechświata  

wg Mikołaja Kopernika 
zamieszczony w dziele  

„O obrotach sfer 
niebieskich” z 1543 roku

 Globus nieba Merkatora z 1551 roku,

jeden z trzech znajdujących się w polskich zbiorach

Copernicana 
– spacer wirtualny 4



OCHRONA ZBIORÓW  
I CYFRYZACJA
Wieloletnie doświadczenie daje nam solidną 
wiedzę o ochronie zbiorów, ich digitalizacji  
oraz udostępniania w bibliotekach cyfrowych.

Winieta gazety  
„Thorner Wochenblatt”  
z 1844 roku

Nowoczesna pracownia 
konserwatorska Książnicy 
przeprowadza prace z zakresu 
konserwacji-restauracji obiektów 
bibliotecznych znajdujących się  
w naszych zbiorach
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REGIONALIA
Książnica gromadzi i udostępnia  
materiały oraz informacje na temat  
osób, miejsc, historii i wydarzeń  
związanych z Kujawami i Pomorzem.

„Żółty regał”  
w Informatorium 

Książnicy to specjalne  
miejsce dla książek, 

których fabuła została 
osadzona na Kujawach 

i Pomorzu

Księgozbiór regionalny
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CZASOPISMA
Książnica Kopernikańska posiada  
bardzo bogaty zbiór czasopism  
z XIX i XX wieku oraz najnowsze 
wydania prasy w wersji 
papierowej i elektronicznej. 

Książnica umożliwia 
dostęp do wydań 
elektronicznych

Czasopisma 
archiwalne
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UDOSTĘPNIANIE 
Rocznie Książnicę odwiedza

około 250 tysięcy 
użytkowników,  
którym wypożyczamy ponad 

400 tysięcy książek,  
audiobooków i gier planszowych.
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DZIAŁALNOŚĆ  
NAUKOWA  
I POPULARNO- 
-NAUKOWA
Książnica od 2000 roku wydaje jedno  
z cenionych czasopism naukowych w zakresie 
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej  
w Polsce. Periodyk „Folia Toruniensia”  
znajduje się na prestiżowej liście  
czasopism Ministerstwa Nauki i Edukacji. 
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W Książnicy odbywają się renomowane 
konferencje z zakresu nauki i kultury  
oraz autorskie spotkania dotyczące  
dziejów i dziedzictwa kulturowego Torunia.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I POPULARNO-NAUKOWA

Jeden z obiektów  
prezentowanych podczas  

III Ogólnopolskiej Konferencji 
Oprawoznawczej „Zbiory polskie"

Cykle spotkań  
o kulturze i historii 
Torunia prowadzi 
Katarzyna Kluczwajd
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W Książnicy odbyła 
się publiczna obrona 
pracy doktorskiej 
poświęconej technikom 
metaloplastycznym 
w restauracji dzieł  
sztuki z metali na 
przykładzie szabli  
hetmana Stanisława 
Żółkiewskiego

Wieczory Toruńskie  
organizowane wspólnie  
z TOMITO są okazją do 
spoktań, np. z rodziną 
mennonitów

Zafascynowanych kosmosem 
przyciągają prelekcje  
Toruńskiego Oddziału  
Polskiego Towarzystwa  
Miłośników Astronomii
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Rękopis „Satyr” Juwenalisa 
z XV wieku na wystawie 
zbiorów Książnicy, która 
towarzyszyła jubileuszowi 
450-lecia I LO w Toruniu

Częścią wystawy 
poświęconej baloniarzom 
toruńskiego garnizonu 
były niezwykłe witraże

WYSTAWY
OKOLICZNOŚCIOWE
W Książnicy Kopernikańskiej prezentowanych 
jest wiele wystaw towarzyszących ważnym 
rocznicom i wyjątkowym wydarzeniom. 
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Życie Wandy Błeńskiej przybliżała 
plenerowa wystawa przed siedzibą 
Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy 

Wystawa o życiu i pracy  
Wiktora Kulerskiego miała  
swój wernisaż w Senacie RP 

Miejscem ekspozycji jest nie tylko 
Książnica – mobilne wystawy plenerowe 
zobaczyć można w przestrzeni miasta,  
a okazjonalnie także poza Toruniem. 
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SPOTKANIA AUTORSKIE
W ciągu ostatnich lat w Książnicy odbyło się ponad

50 spotkań autorskich, w których 

udział brało blisko 3500 uczestników,  
w większości zorganizowanych w ramach  
Dyskusyjnych Klubów Książek.

Robert Makłowicz 
zgromadził rekordową  
350-osobową publiczność

Magiczne dwie godziny  
z Szymonem Hołownią  
spędziło prawie 250 osób
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Na zaproszenie Książnicy 
przyjeżdżali najbardziej 
poczytni autorzy.

Krzesimir Dębski 
opowiadał o trudnych 
kresowych dziejach  
swojej rodziny
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Z Ałbeną Grabowską  
rozmawialiśmy o jej 
drodze od neurologii  
do pisarstwa
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Literackim patronom 
roku 2021 poświęcony 
był koncert „Poezja żyje!” 
projektu 3. Piętro 

Świętem poezji  
był finał konkursu  

Rynna Poetycka WYDARZENIA 
PROMUJĄCE 
KULTURĘ 
LITERACKĄ
Książnica Kopernikańska  
to nie tylko książki  
– to także niezwykłe 
wydarzenia nawiązujące 
do literatury, angażujące 
młodych i starszych.
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Dla wielbicieli filmów Książnica organizuje 
cykliczne spotkania: popołudniowe  
„P-olskie A-nimowane B-ajki” połączone 
z grami i zabawami oraz wieczory  
z polskimi filmami fabularnymi  
„KI-nematografia w N-owej O-dsłonie”

Kinomani mogli obejrzeć w Książnicy 
m.in. nakręcony w Toruniu polski 
western „Prawo i pięść”

Spotkania 
z bajkami  

są okazją do 
poznania klasyki  
polskiej animacji
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Książnica organizuje niezwykłe 
wydarzenia nawiązujące do literatury, 
angażujące młodszych i starszych.

Uczestnicy  
rajdu rowerowego  
„Śladami Lindego”

Fotobudka Książnicy 
biła rekordy popularności  
w trakcie Europejskich 
Dni Dziedzictwa

WYDARZENIA PROMUJĄCE KULTURĘ LITERACKĄ
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„Dzień japoński” jest okazją 
do czytania baśni, poznania 
origami, obejrzenia pokazu  
sztuk walki oraz wysłuchania 
gry na tradycyjnym koto

Książnica bierze udział  
w ogólnopolskiej akcji 
promującej czytelnictwo 
„Noc bibliotek” 
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GRY TERENOWE
Książnica tworzy terenowe gry miejskie  
dla całych rodzin, które pozwalają na 
poznanie historii miasta i jego bohaterów,  
a przy tym uczą współzawodnictwa  
i dostarczają świetnej zabawy.

Gra miejska 
„Modern(izm) Talking” 
z wykorzystaniem 
smartfonów została  
wyróżniona przez 
Narodowy Instytut 
Dziedzictwa

„Lekkostrawna” 
edukacja w formie 
spaceru połączona 
jest z plenerowymi 
animacjami
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Niezwykłym przedsięwzięciem Książnicy 
była gra terenowa śladami Wandy Błeńskiej 
zorganizowana jednocześnie w Bydgoszczy, 
Grudziądzu, Inowrocławiu, Toruniu  
i we Włocławku

Gry rodzinne organizowane są też  
we współpracy z innymi miastami 
prezydenckimi województwa  
kujawsko-pomorskiego.
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WYDARZENIA  
Z GRAMI PLANSZOWYMI
W Książnicy w ostatnich latach odbyło się  
ponad 100 imprez dedykowanych 
nowoczesnym grom planszowym.

„Granie na trawie”  
i „Noc gier planszowych” 
to spotkania dla wielbicieli 
planszówek i gier karcianych 

Książnica organizuje 
popularny kiermasz 
używanych gier 
planszowych 22



Promujemy bardzo różnorodne gry  
– od nieskomplikowanych tytułów 
familijnych po wymagające  
i złożone gry dla „geeków”.

„Staropolski wokabularz”  
to gra planszowa  
stworzona w Książnicy 
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KONKURSY
Książnica przygotowuje wiele 
interesujących konkursów: literackich, 
recytatorskich, plastycznych  
i sprawdzających wiedzę. 

Efekty konkursów 
literackich „Mroczne 
Pomorze 1920”  
i „Nowa legenda 
toruńska” zostały 
wydane w formie 
książkowej

Z okazji 100-lecia  
urodzin Stanisława Lema  

w Książnicy odbyło się 
Dyktando Lemowskie
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OŚRODEK 
CZYTELNICTWA 
CHORYCH  
I NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Dbając o potrzeby osób  
z niepełnosprawnościami,  
Ośrodek udostępnia materiały  
dostosowane do ich możliwości  
i potrzeb oraz organizuje  
wydarzenia kulturalne  
i edukacyjne.

Ośrodek mieści się w centrum  
Starówki w bezbarierowej kamienicy 
przy ul. Szczytnej 13, w oknach  
której siedzą czytające anioły
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NASZE FILIE Książnica Kopernikańska to nie tylko  
Biblioteka Główna – to także 12 filii  
w niemal każdej dzielnicy Torunia. 

Wisł
a

Chełmińskie

Mokre

Podgórz

Rudak

Skarpa
Rubinkowo

Jakubskie

Bydgoskie

Stare Miasto

4

7

1
BG

OC
CiN

16
10

3

12

11

6 2

14

5
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z oddziałem dla dzieci

  ul. Jęczmienna 23

  f-1@ksiaznica.torun.pl

   tel. 56 621 08 69

z oddziałem dla dzieci

  ul. Mickiewicza 61

  f-3@ksiaznica.torun.pl

   tel. 56 622 56 68

z oddziałem dla dzieci

  ul. Kościuszki 47

  f-2@ksiaznica.torun.pl

   tel. 56 655 98 04

z oddziałem dla dzieci

  ul. Poznańska 52

  f-4@ksiaznica.torun.pl

   tel. 56 651 36 85

filia nr
1 

filia nr
3 

filia nr
2 

filia nr
4 

Filie szczególną uwagę poświęcają rozwojowi czytelniczemu 
najmłodszych – współpracują ze szkołami i przedszkolami, 
realizując edukacyjne zajęcia promujące czytelnictwo.
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NASZE FILIE

  ul. Lubicka 45C

  f-5@ksiaznica.torun.pl

   tel. 56 655 31 82

  ul. Okólna 169

  f-7@ksiaznica.torun.pl

   tel. 56 654 78 52

dla pacjentów WSZ  
– Szpitala Specjalistycznego 
dla Dzieci i Dorosłych  
w Toruniu

  ul. Konstytucji 3 Maja 42

  f-10@ksiaznica.torun.pl

   tel. 56 679 46 89

z oddziałem dla dzieci

  ul. Lelewela 3

  f-6@ksiaznica.torun.pl

   tel. 56 651 36 85

filia nr
5

filia nr
7

filia nr
6

filia nr
10

Od kilku lat Filie uczestniczą w kampanii społecznej Instytutu 
Książki „Mała książka – wielki człowiek”. To tu maluszki 
otrzymują wyprawkę rozpoczynającą ich czytelniczą podróż.

28



z oddziałem dla dzieci

  ul. Żwirki i Wigury 39/41

  f-11@ksiaznica.torun.pl

   tel. 56 652 90 82

z oddziałem dla dzieci

  ul. Fałata 35

  f-12@ksiaznica.torun.pl

   tel. 56 652 09 80

z oddziałem dla dzieci

  ul. Łyskowskiego 29/35

  f-14@ksiaznica.torun.pl

   tel. 56 648 18 96

z oddziałem dla dzieci

  ul. Raszei 1

  f-16@ksiaznica.torun.pl

   tel. 56 610 67 59

filia nr
11

filia nr
14

filia nr
12

filia nr
16

Filie współdziałają z wieloma instytucjami, a także  
ze środowiskiem lokalnym. Włączają się w inicjatywy  
i przekazują przestrzeń do społecznego działania.

29



DZIAŁALNOŚĆ FILII
Filie Książnicy Kopernikańskiej są dla wielu 
mieszkańców Torunia miejscem „pierwszego 
kontaktu” z kulturą. Wychodząc zatem 
naprzeciw wciąż zmieniającym się  
potrzebom mieszkańców, filie oferują  
szeroki wachlarz aktywności dostosowanej  
do użytkowników w każdym wieku.

W filiach Książnicy  
odbywają się zajęcia  
edukacyjne dla dzieci  
i młodzieży
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W filiach Książnicy 
można otrzymać 
wyprawkę czytelniczą  
z projektu „Mała książka 
– wielki człowiek” 

W funkcjonowaniu filii  
kluczowa jest współpraca  
ze środowiskiem lokalnym
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MEDIATEKI
Mediateki Książnicy to miejsca  
przyjazne dzieciom i dorosłym. 

W mediatece na Skarpie 
rozwijamy zainteresowania 
maluchów w „Akademii 
Twórczych Pomysłów”, 
„Klubie Kreatywnego 
Malucha” oraz  
na zajęciach  
„Tato, a po co,  
tato, a dlaczego?”
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Biblioteka Multimedialna pod Bażantem  
to miejsce na spotkania dla osób  
pozytywnie zakręconych na punkcie 
rękodzieła, recyklingu, ekologii i przyrody.
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BIBLIOTEKARZE
Nasi bibliotekarze są wielozadaniowi 
– wykazują się kreatywnością, 
funkcjonując w sferze tradycyjnej  
i wirtualnej biblioteki. 

Kreujemy nową ofertę biblioteki,  
zachęcamy do sięgnięcia po książki  
w jej różnych formach, organizujemy 
warsztaty i spotkania rozwijające 
zainteresowania konkretnych osób.
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SZKOLENIA
Bierzemy udział w systematycznych 
szkoleniach zewnętrznych oraz 
organizowanych przez Książnicę.  
Rozwijamy się dzięki udziałowi w wielu 
projektach i poprzez samokształcenie.
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WSPARCIE  
MERYTORYCZNE  
GMINNYCH BIBLIOTEK 
PUBLICZNYCH 

Książnica organizuje wiele 
szkoleń i wyjazdów studyjnych 
dla pracowników bibliotek 
podregionu, dodatkowo 
zainicjowała sieci biblioteczne  
i „Biblioteczne Fora Pomysłów”. 

Szkolenie „FRIS – poznaj swój styl 
myślenia i działania” w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Lubiczu

Czytelnia dla dzieci  
w Miejskiej i Powiatowej 

Bibliotece Publicznej 
w Radziejowie
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