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Jadwiga Tryzno 

 
Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi 

 

 
Republika Książki i Muzeum Książki Artystycznej 

 
Streszczenie: 

 

Autorka pisze o nowej inicjatywie MKiDN oraz BN „Republika Książki” i zwraca uwagę 
na brak zainteresowania ze strony Republiki innymi instytucjami – wyspecjalizowanymi miejscami 
kultu książki, które mogłyby wspomóc biblioteki w upowszechnianiu czytelnictwa i wesprzeć je swoją 
wiedzą, organizacją, energią społeczną, zasobami książkowymi. Muzeum Książki Artystycznej ma 
szansę, przy odpowiednim wsparciu, realizować programy edukacyjne, wykłady, warsztaty, ćwiczenia 
odwołujące się do sztuki i historii książki, wykorzystując w tym celu zgromadzone w muzeum 
urządzenia, materiały, fachowe publikacje i zdobyte przez lata doświadczenie. Jeśli wsparcie 
nadejdzie — Muzeum stanie się miejscem unikalnego kultu książki, które będzie oddziaływało na 
wiele innych jednostek w jego zasięgu. 

 
Słowa kluczowe: czytelnictwo, modernizacja bibliotek, kultura, Muzeum Książki Artystycznej. 

 

 
Wstęp 

Wielka koalicja na rzecz rozwoju czytelnictwa i bibliotek — Republika Książki 
www.republikaksiazki.pl powołana została podczas kongresu „Czytanie włącza”, 
który odbył się 8 grudnia 2010 r. w Bibliotece Narodowej. Kongres zorganizowała 
książnica narodowa we współpracy z Instytutem Książki. W skład koalicji weszli 
twórcy kultury wysokiej i popularnej, działacze organizacji pozarządowych, czołowi 
dziennikarze, wydawcy, księgarze, naukowcy, przedstawiciele świata mediów 
i biznesu. Patronat nad Republiką Książki objęła małżonka Prezydenta RP Anna 
Komorowska. Cel, jaki postawili przed Republiką Książki jej członkowie, skupia się na 
stałym i intensywnym wspieraniu i koordynacji wszystkich działań na rzecz rozwoju 
czytelnictwa i bibliotek, tak aby dostęp do kultury i wiedzy był jak najszerszy. 
Zatrważający, obecny stan czytelnictwa powinien zmusić do działania wszystkich, 
którym nie jest obojętny rozwój polskiego społeczeństwa. Powinien połączyć 
przedstawicieli różnych środowisk — nauczycieli, bibliotekarzy, uczonych, ludzi pióra, 
przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, wydawców, księgarzy 
i organizacji pozarządowych
 

. 

 

Akt założycielski Republiki Książki wskazuje na biblioteki publiczne (szczególnie w 
małych miejscowościach) jako podstawowe jednostki, które ze względu na swą 
funkcję — upowszechnianie czytelnictwa – powinny podlegać modernizacji, 
polegającej przede wszystkim na rozszerzeniu oferty usługowej. Oferta ta ma 
obejmować, oprócz książek, czasopism i gazet, elektroniczne formy kształtujące 
potrzebę czytania (Internet, e-booki, multimedia) zwłaszcza dla celów 
ogólnorozwojowych i edukacyjnych. Dodatkowo zakłada się powstawanie 
„bibliotek+”, które powinny być lokalnymi ośrodkami aktywności – „bramami do 
wiedzy i kultury”. 

http://www.republikaksiazki.pl/�
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Republika Książki, stawiając na czytelnictwo, zdaniem autorki, nie dość docenia 
dotychczasową rolę bibliotek jako miejsc kultu książki. Więcej uwagi należy się 
zawartości „+”, czyli „bramom do wiedzy, a zwłaszcza kultury”. 

 

Wielowiekowy kult książki rozwijał czytanie, ale wykraczał też poza ogólnie przyjęte 
ramy, pełniąc funkcje magiczne, estetyczne, prestiżowe, rozrywkowe, tezauryzacyjne 
itp. Biblioteki w ostatnim okresie straciły na atrakcyjności jako miejsca kultu książki 
na rzecz Internetu, który wydaje się wiedzę serwować lepiej i szybciej. Pytanie, czy 
dotyczy to też pozostałych wyżej wymienionych funkcji, a zatem czy wyposażenie 
bibliotek w dostęp do Internetu wystarczy? Czy wystarczy zagospodarowanie czasu 
przejściowego — przestawienia czytania z kart książki na ekran komputera? Jakie 
funkcje pełnić będą biblioteki, gdy Internet będzie dostępny wszędzie?  

 

Z obserwacji wynika, że duże, a szczególnie nowe biblioteki przekształcają się już w 
centra kultury (przykładem Biblioteka Aleksandryjska), które organizują kongresy, 
festiwale, targi, wystawy sztuki, spotkania z twórcami, warsztaty artystyczne, giełdy 
kolekcjonerskie. Książka przenosi się w rejony sztuki i jako przedmiot sztuki może 
pełnić dalej kultowe funkcje zachęcania do czytelnictwa, kupowania i gromadzenia 
prywatnych księgozbiorów, wydawania własnych książek w czasie wolnym, wreszcie 
wspomagania procesu edukacji i kształcenia itp.  

Republika Książki powinna zadbać, aby działające od lat i nowo tworzone 
„biblioteki+” (http://www.bibliotekaplus.pl/

 

) były nadal miejscami kultu książki. 
Przekształcenie bibliotek tylko w komputerowe czytelnie, salony gier, multimedialne 
wypożyczalnie, galerie sztuki czy miejsca spotkań kół zainteresowań itp. wiąże się 
z ograniczeniem szeroko pojętej przestrzeni książkowej, powoduje przesunięcie na 
dalszy plan kultury korzystania z druku, a tym samym grozi bezpowrotną utratą 
wartości z tym związanych. Aby biblioteki mogły nadal pełnić funkcje kulturowe 
(oprócz zwykłych czytelniczych), potrzebna jest współpraca z wyspecjalizowanymi 
miejscami kultu książki, które mogą je wesprzeć wiedzą, organizacją, energią 
społeczną, zasobami książkowymi. 

 
„Biblioteki +” – miejsca kultu książki w Republice Książki 

 

Podstawowym zadaniem wartości dodanej „+” powinno być ocalenie dotychczaso-
wego materialnego, a zwłaszcza zabytkowego dziedzictwa bibliotek: księgozbioru, 
sprzętu (szaf, półek, stołów itd.), narzędzi pracy (sprzętu drukarsko-introligatorski). 
Biblioteki zlokalizowane w zabytkowych budynkach często wymagają konserwacji 
pomieszczeń, które po remoncie powinny zachować swój dawny styl i magiczną 
atmosferę sprzed lat. Wprowadzenie sprzętu komputerowego do takich bibliotek 
powinno być dyskretne. Niedopuszczalne jest zastępowanie unikalnego starego 
wystroju, nowym, typowym dla stylu high-tech. Magia dawnych bibliotek powinna być 
upowszechniana choćby na zdjęciach i filmach. 

Magiczne funkcje książek wskazywane są w odniesieniu do bardzo starych 
malowideł ściennych, tabliczek, zwojów, rękopisów, inkunabułów. Książki młodsze 
nabierają wartości, gdy stają się rzadkie (rare books), a przez to wyjątkowe ze 
względu na treść, formę, nakład. Przełom, jaki niesie ze sobą świat elektronicznych 
mediów może wyprzeć książki z masowego użytku również w bibliotekach, dlatego 

http://www.bibliotekaplus.pl/�
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szczególnego znaczenia nabiera dbałość o koncepcję funkcjonowania „bibliotek+”, 
w których księgozbiór nie powinien ulegać zniszczeniu w piwnicach i magazynach po 
wprowadzeniu w jego miejsce komputerów. Trzeba znaleźć nowe funkcje i sposoby 
wykorzystania książek, dając im drugie życie przede wszystkim w bibliotece.  
 

 

Wartości estetyczne pielęgnowane w bibliotekach dotyczą zbiorów specjalnych, 
starodruków, pięknych książek, opraw, rycin, map, dzieł sztuki i rzemiosła. Obecnie 
do tej kategorii dołączają wysokiej jakości albumy fotograficzne, książki artystów 
i designerów, bibliofilskie tomiki poetyckie, wydawnictwa literackie, instalacje 
o tematyce książkowej, elektroniczne formy poezji wizualnej. Internet 
rozpowszechnia jedynie informacje o istnieniu tego rodzaju książek — „biblioteki+” 
powinny je udostępniać, a także promować podczas wystaw i stałych ekspozycji. 

 

Z „piękną i rzadką książką” wiąże się bibliofilstwo — koła „papierolubów” 
i „czcionkoczcicieli”, kolekcjonerów „pierwszych wydań”, zbieraczy różnego typu 
wyjątkowych książek, lokujących w książkach potrzeby zagospodarowania wolnego 
czasu, prestiżu, materialnego zabezpieczenia. „Biblioteki+” powinny rozwijać 
bibliofilstwo, tworząc sprzyjające warunki: aukcje, wystawy, spotkania, wycieczki. 
„Biblioteki+”, otwierając się na wiedzę i kulturę, powinny wykorzystać dobrodziejstwo 
technologii komputerowych, w jakie zostaną wyposażone, dla wspierania lokalnej 
twórczości literackiej i artystycznej. Technika umożliwia wydawanie książek 
autorskich, w małych nakładach, „na życzenie” odbiorców — tanich i efektownych, 
które mają szanse zaistnieć na wirtualnych i realnych forach kultury. Uruchomienie 
różnorodnych warsztatów jest w stanie uczynić „bibliotekę+” także lokalną jednostką 
produkcji i dystrybucji książek wydawanych przez i dla jej „czytelników”. „Biblioteki+” 
powinny zapobiec szybkiemu i nieodwracalnemu wytrzebieniu książek w ich 
dotychczasowym azylu z powodu efektywniejszego szukania wiedzy w Internecie 
oraz łatwiejszego czytania z ekranu.  

 
Wyspecjalizowane miejsca kultu książki (WMKK) w Republice Książki 

 

Wyspecjalizowanymi miejscami kultu książki są bibliotekoznawcze wydziały i kierunki 
uczelni, specjalistyczne biblioteki i specjalne zbiory tworzone w wielu instytucjach, 
muzea literatury, drukarstwa itd., instytucje organizujące targi, festiwale, konkursy, 
księgarnie i antykwariaty, wydawnictwa i pracownie artystów zajmujących się 
książkami. Produkty specjalnych miejsc kultu książki są szczególnie ważne dla 
zainteresowania nimi potencjalnych czytelników i bywalców bibliotek w ramach 
funkcji „+”. Republika Książki powinna koncentrować się na zasilaniu „bibliotek+” 
wszystkim, co „książkowe”, aby uchronić je przed przekształceniem w typowe 
pracownie komputerowe, wzbogacone o klubo-kawiarnie. 

o 

Podstawowym zadaniem jest stworzenie sieci powiązań, programów, pozyskanie 
środków na współpracę wyspecjalizowanych miejsc kultu książki i „bibliotek+”. 
Współpraca oznacza między innymi: 

o 

przyjmowanie do „bibliotek+” produktów WMKK: wystaw, prezentacji, prelekcji, 
konkursów, praktykantów itp., 
otwarcie personelu „bibliotek+” na oferty edukacyjne serwowane przez 
WMKK, 
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o 

o 

wykorzystanie nowych internetowych technik komunikacyjnych (strony WWW, 
Facebook, newsletter itp.) do promocji funkcji „+” w bibliotekach,  

o 
kontakty personalne między WMKK i „bibliotekami+” (wycieczki, wizyty, staże), 

o 
patronaty, mecenaty, promocje nad „bibliotekami +” ze strony WMKK, 

 

pomoc techniczną, organizacyjną, rzeczową ze strony WMKK dla inicjatyw 
bibliotek, szczególnie w zakresie funkcji „+”. 

  

Nadrzędną rolą Republiki Książki jest inicjowanie integracyjnych przedsięwzięć na 
poziomie kraju (np. powołanie struktur Republiki Książki), reagowanie na akty prawne 
i zmienność procesów życia społecznego, które mają znaczenie dla bytu książki, 
przenoszenie i wspieranie dobrych praktyk zagranicznych (np. sieć book towns), 
wspieranie wyspecjalizowanych miejsc kultu książki (np. Muzeum Książki 
Artystycznej), realizowanie idei „biblioteka+” w opozycji do jedynie kompleksowej 
informatyzacji biblioteki, kierowanie środków w miejsca strategiczne dla ratowania 
materialnego dziedzictwa bibliotek, skupianie społecznej uwagi (np. poprzez media) 
na problemach książek i bibliotek. Republika Książki, aby zasługiwać na swą nazwę, 
powinna bronić książki jak niepodległości w każdym przypadku zagrożenia: 
fizycznego, ideologicznego, formalnego, jednostkowego i zmasowanego, obecnie 
i w przyszłości.  

 
Muzeum Książki Artystycznej – specjalne miejsce kultu książki 

Muzeum powołano w 1993 r. Ulokowano je w pofabrycznej willi Henryka Grohmana 
na Księżym Młynie w Łodzi. Jego powstanie było możliwe dzięki rewolucji politycznej 
w kraju (wolność słowa), w związku z przełomem w technologii druku (komputery, 
offset) oraz przemianami w społecznej organizacji (w 1990 r. utworzono Fundację 
Correspondance des Arts

o 

 – CdA jako instytucję pożytku publicznego, pozarządową i 
non profit). Rozwój muzeum charakteryzuje interdyscyplinarność podejścia do 
książki, wynikająca z samodzielnej 30-letniej nauki od podstaw. W rezultacie w MKA 
powstały: 

o 

Kolekcja maszyn i urządzeń – celowo skompletowany zestaw wyrzuconych na 
śmietnik starych maszyn i urządzeń drukarskich i papierniczych. Jest 
unikalnym, bo czynnym warsztatem umożliwiającym pracę w różnych 
technikach. Kolekcja obejmuje sprzęt do odbijania grafik, produkcji czcionek 
drewnianych i metalowych, składu i druku typograficznego, ręcznego 
czerpania papieru, prac introligatorskich. MKA dysponuje ponadto technikami 
druku komputerowego i trójwymiarowego (3D).  
Kolekcja książek artystycznych – jej trzon stanowią książki i druki CdA oraz 
otrzymane w drodze wymiany książki innych artystów, także zagranicznych. 
W roku 2009 dzięki wsparciu MKiDN powstała kolekcja ok. 150 dzieł „Polska 
Książka Artystyczna z przełomu XX/XXI wieku”, która była prezentowana 
w największych polskich bibliotekach (www.bookart.pl), a

o 

 obecnie 
przygotowywana jest do pokazów zagranicznych w ramach promocji polskiej 
prezydencji w UE).  
Biblioteka „książek o książkach” — muzeum otrzymało propozycję przyjęcia 
daru profesora bibliotekoznawcy A. Świerka z Mainz w postaci jego polsko-
niemieckiej biblioteki książek o książkach liczącej ponad 1000 tytułów. 
Księgozbiór ten został wysoko oceniony przez specjalistów z Uniwersytetu 
Łódzkiego, którzy zaoferowali pomoc w jego opracowaniu i udostępnieniu. 
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Kreatywność i inspiracja wynika z zastosowania idei „korespondencji sztuk” 
(wykorzystania elementów różnych sztuk w jednym dziele)

 

 do realizacji książek 
artystycznych. Muzeum od początku wymagało kreatywnych rozwiązań, aby znaleźć 
sposób i środki na niekomercyjną i oryginalną twórczość książkową, aby zdobyć 
urządzenia i środki na niekonwencjonalne pomysły, aby zachęcić innych artystów 
i fachowców do współpracy. Trudności organizacyjne były wyzwaniem i inspiracją, 
które prowadziły do realizacji projektów w rodzaju: „Skryptorium”, „Weź, wydaj 
wiersz”, „Wiersz Multimedialny”, „Studnia”, „Book Dome” lub przygotowania wydań 
kolejnych książek artystycznych: „Orfeusz i Eurydyka”, „Gilgamesh”, „My/Oni”.  

 

Kultowość muzeum jest w znacznej mierze przejawem jego nieuregulowanego 
statusu formalnego. Niepewność losu, zagrożenie eksmisją od kilkunastu lat, brak 
określonej przyszłości czynią z muzeum kuriozum i obiekt współczucia albo 
zdumienia i gniewu. Emocje te w ostatecznym rachunku nie działają dla dobra 
książki. Pozytywne dla muzeum rozwiązanie tego problemu pozwoliłoby w pełnym 
zakresie służyć Republice Książki zgromadzoną wiedzą, doświadczeniem, 
dorobkiem artystycznym, warsztatem, radą, przykładem itd.  

 
Muzeum Książki Artystycznej dla Republiki Książki 

 

Powołanie Republiki Książki jest doniosłym wydarzeniem dla MKA z powodu rangi, 
jaką obecnie nadano modernizacji bibliotek, szczególnie w wersji „biblioteka+”. 
Muzeum Książki Artystycznej było i pozostaje nadal obiektem zainteresowania 
bibliotekarzy, bibliofilów, kół czytelników i organizatorów spotkań środowisk 
bibliotecznych. Zwykle zainteresowanie to ma charakter bezinteresowny, jest 
ciekawością dla kuriozum, nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, nie wiąże się 
ze zmianami w bibliotekach pod wpływem wizyt w muzeum. Teraz jest szansa, by 
zainteresowanie, jakie budzi MKA, ująć w ramy programu edukacyjnego. 

 

Koncepcja „biblioteka+” otwiera pole do przekazywania wiedzy i doświadczeń MKA, 
które można i trzeba stosować w praktyce, aby biblioteka była „bramą do wiedzy 
i kultury”. Dzięki współpracy z MKA, która może przyjąć formę organizacji wykładów, 
warsztatów, ćwiczeń odwołujących się do sztuki i historii książki oraz dzięki 
zgromadzonym w muzeum urządzeniom, materiałom i fachowym publikacjom 
możliwe będzie wypełnienie treścią owego „+”. 

 

Obecnie twórcy muzeum starają się, aby ich doświadczenia pomagały innym tworzyć 
własne warsztaty, muzea, wydawnictwa, książki autorskie itp. W porównaniu z innymi 
krajami Polska ma niewiele zachowanego materialnego dziedzictwa kultury 
związanego z książką. W Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi udało się trochę tego 
sprzętu ocalić, ale główna inspiracja bierze się (jak twierdzą goście) z magii miejsca 
— niezwykłości starej willi, autentycznych pasji, potencji sztuki książki. W ciągu 
siedemnastu lat istnienia wykrystalizowała się koncepcja Muzeum Książki 
Artystycznej jako miejsca styku wszystkich aspektów książki – teoretycznych 
i praktycznych, koncepcyjnych i technicznych, historycznych i futurystycznych, 
artystycznych i użytkowych, edukacyjnych i produkcyjnych. Styku zarówno 
spontanicznego, jak i ujętego w ramy projektów i planów. 
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Aby spożytkować różnorodne osiągnięcia MKA, potrzebne jest wsparcie dla 
uregulowania statusu siedziby, dla jej konserwatorskiego remontu, dla urządzenia 
stałej ekspozycji kolekcji książek artystycznych, dla rekonstrukcji biblioteki w stylu art-
deco, dla starych pracowni o charakterze warsztatowym, dla nowej przestrzeni do 
multimedialnych eksperymentów, dla przygotowania pokoi gościnnych i dla 
zrealizowania projektu zagospodarowania przyległego parku. Jeśli wsparcie 
nadejdzie — Republika Książki zyska trwałe miejsce unikalnego kultu książki, które 
będzie oddziaływać na wiele innych jednostek w jej zasięgu. 


