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Wielka Zbiórka Książek 2020

Szósta edycja ogólnopolskiej akcji społecznej Fundacji  
Zaczytani.org osiągnęła rekordowy zasięg. W zbieranie 
książek zaangażowały się instytucje, firmy, szkoły i inne 
placówki z 259 miejscowości! Ogólnodostępna  
i wewnętrzna zbiórka książek prowadziło łącznie 961  
placówek, dzięki którym zebraliśmy 294 000 książek!
 
Dziękujemy za ogromne zaangażowanie firm, instytucji  
i osób prywatnych – mimo trudnego czasu nasza akcja 
społeczna zmobilizowała dziesiątki tysięcy mieszkańców 
Polski do podzielenia się swoimi książkami.
 
Zapraszamy do zapoznania się z efektami Wielkiej Zbiórki 
Książek 2020.

Zespół Zaczytani.org

294 000
zebranych książek

8
wydarzeń promocyjnych

27
Zaczytanych Ławek

13
zaangażowanych ambasadorów

961
unktów zbiórki

259
zaangażowanych miejscowości



Zaczytane biblioteki

Książki przekazujemy szpitalom, domom dziecka, domom 
seniora, hospicjom, zakładom karnym, centrom aktywności 
lokalnej, ośrodkom dla osób w kryzysie bezdomności  
i innym placówkom pomocowym.

Książka pełni w tych placówkach funkcję terapeutyczną, 
wspiera proces oswajania emocji i budowania relacji  
ze sobą lub z drugim człowiekiem.

Zapraszamy do współpracy wszystkie instytucje, które 
chciałyby wspierać Fundację Zaczytani.org w tworzeniu 
Zaczytanych Bibliotek.



Punkty zbiórki książek
Książki były zbierane przez miesiąc w 961 punktach, które znajdowały się w aż 259 miejscowościach. Oznacza to, że Wielka Zbiórka Książek 
2020 objęła swoim zasięgiem niemal całą Polskę!

Duzi i mali czytelnicy mogli oddawać książki w punktach zbiórki, które dzieliły się na dwie grupy:
• placówki prowadzące wewnętrzną zbiórkę książek (to przede wszystkim placówki oświatowe: przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe),
• ogólnodostępne punkty zbiórki, do których każdy mógł przynosić książki w godzinach ich otwarcia (m.in. sklepy, kawiarnie, oddziały  

banków, hotele, instytucje publiczne, biblioteki, domy kultury, teatry, muzea).

• Opera Bałtycka w Gdańsku

• Gdański Teatr Szekspirowski

• Europejskie Centrum  
Solidarności w Gdańsku

• Teatr Miniatura w Gdańsku

• Prom Kultury w Warszawie

• Księgarnia Artystyczna  
Zachęta w Warszawie

• Teatr Nowy w Łodzi

• Muzeum Sztuki w Łodzi

• Teatr Powszechny w Łodzi

WYBRANE INSTYTUCJE, KTÓRE ZBIERAŁY KSIĄŻKI:

• Teatr Zagłębia w Sosnowcu

• Galeria Kazimierz  
w Krakowie

• Forum Gdańsk

• Silesia Business Park w 
Katowicach

• Galeria Leszno

• Sala Zabaw Fun Park -  
Galeria Nowy Rynek 

• Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego

• Ministerstwo Funduszy  
i Polityki Regionalnej

• Biuro Sportu i Rekreacji 
Urzędu m. St. Warszawy

• Biuro Rzecznika Praw  
Pacjenta

• Główny Urząd Statystyczny

• Urząd Miasta Poznania

• Akademia Pedagogiki  
Specjalnej w Warszawie

• Biblioteka Główna  
Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego

• Polskie Linie Lotnicze LOT

• CBRE Poland

• Ziaja

• Herbapol Lublin

• Canal+ Polska

• ITI NEOVISON

• ABB Bussines Services







Najlepszy wynik pod względem liczby  

książek zebranych przez jedną instytucję  

osiągnął Alior Bank, partner strategiczny 

Fundacji  Zaczytani.org, który w swoich 

158 oddziałach i placówkach partnerskich 

zebrał 57 000 książek!

WY SZAK ULTURA. BANK NOW CI.



Firma AVIVA, partner Wielkiej Zbiórki Książek 2020, 

zaangażowała w akcję wszystkie swoje oddziały –  

47 biur terenowych 

zebrało łącznie 14 250 książek.



Fundacja KPMG, która również była  

partnerem Wielkiej Zbiórki Książek 2020,  

prowadziła wewnętrzną zbiórkę książek 

w 7 biurach, osiągając wynik 

1 063 zebranych książek.



W Wielką Zbiórkę Książek 
2020 zaangażowali  
się znani artyści, aktorzy  
i inne osoby publiczne,  

które wsparły komunikację akcji oraz uczestniczyły  
w towarzyszących  jej wydarzeniach.

Ambasadorzy zaangażowani w Wielką Zbiórkę Książek 2020:

• Artur Barciś

• Katarzyna Błażejewska-Stuhr

• Mateusz Damięcki

• Paulina Holtz

• Kabaret HRABI

• Bartek Jędrzejak

• Joanna Jabłczyńska

• Marcin Kalisz

• Katarzyna Pakosińska

• Joanna Moro

• Damian Michałowski

• Monika Mrozowska

• Piotr Witkowski





Wydarzenia promocyjne

W czasie Wielkiej Zbiórki Książek zorganizowaliśmy  
8 wydarzeń promocyjnych, dzięki którym zwiększyliśmy 
świadomość na temat prowadzonej akcji społecznej.

ZORGANIZOWALIŚMY:

• konferencję prasową inaugurującą Wielką Zbiórkę 
Książek (Warszawa) z udziałem Kasi Pakosińskiej  
i Mateusza Damięckiego; 

• 3 wystawy Zaczytanych Ławek (Warszawa – PKiN, 
Gdańsk – Forum Gdańsk, Kraków – Galeria Kazimierz); 

• 3 wydarzenia czytelnicze z udziałem Artura Barcisia, 
Joanny Moro, Piotra Witkowskiego, Marcina Kalisza 
(Warszawa, Gdańsk, Kraków); 

• konferencję prasową on-line  
podsumowującą Wielką Zbiórkę Książek.







Nowy program edukacyjny

Podczas Wielkiej Zbiórki Książek zainaugurowaliśmy program  
dla dzieci i dorosłych, w ramach którego wspólnie z Alior Bankiem 
stworzyliśmy trzy bajki edukacyjne z zakresu nowych technologii. 
Oprócz zabawnych historii napisanych przez Bogusia Janiszewskiego 
i zilustrowanych przez Maxa Skorwidera (kolektyw autorski Kata-
strofa) przygotowaliśmy też materiał merytoryczny dla rodziców, 
nauczycieli i opiekunów, który wspiera budowanie relacji i naukę 
identyfikacji emocji u dziecka.
 
Każda bajka miała premierę podczas jednego z trzech wyda-
rzeń czytelniczych towarzyszących Wielkiej Zbiórce Książek.  
Materiały w wersji elektronicznej zostały rozesłane do wszystkich 
szkół podstawowych w Polsce, a także do wybranych placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, szkół specjalnych i ośrodków kultury 
pracujących z dziećmi.
 
Dzieci mogły posłuchać bajek na antenie Polskiego Radia  
Dzieciom, w wieczornych audycjach „Książka do poduszki”.  
Jedną z nich nagrała Joanna Jabłczyńska – ambasadorka Fundacji 
Zaczytani.org.
 
Bajki edukacyjne można bezpłatnie pobrać pod adresem:  
www.bajki.zaczytani.org





Kampania promocyjna

Działania promocyjne Fundacji Zaczytani.org prowadzone 
były wielokanałowo, obejmując kanały digitalowe, media 
tradycyjne, nośniki OOH, a także media własne.

Komunikacja była prowadzona m.in. za pomocą  
następujących kanałów:

• prasa,
• telewizja,
• radio,
• portale internetowe,
• social media,
• nośniki OOH (billboardy, kampania w Metrze Warszawskim),
• kanały komunikacji ambasadorów fundacji,
• komunikacja lokalna prowadzona przez punkty zbiórki 

książek.













Partner WZK: Partner strategiczny: 

WYŻSZA KULTURA. BANK NOWOŚCI.

Organizator: Partner WZK:

Wspierają nas: Patronat honorowy:

Patronat medialny:



DZIĘKUJEMY 
ZA TEN ROK!
Zapraszamy do współpracy:  

biuro@zaczytani.org
www.zaczytani.org


