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Z
aczytane Ławki powstały 
z inicjatywy Fundacji Za-
czytani.org jako innowa-

cyjne narzędzie promocji czytel-
nictwa i wyższej kultury, a także 
wsparcie dla działań społecznych. 
Forma otwartej książki przycią-
ga wzrok i w sposób oczywisty 
nawiązuje do świata literatury. 
Jednak każda z Zaczytanych Ła-
wek to inny projekt – artystycz-
ny wyraz danego twórcy. W ten 
sposób eksponaty łączą świat li-
teratury ze światem sztuki. Każ-
da Zaczytana Ławka budzi inne 
emocje, inne refleksje, trafia do 
innej grupy przechodniów. Gra-
fiki nawiązują do świata literatu-
ry, ale też malarstwa, teatru, mu-
zyki czy postaci historycznych 
lub fikcyjnych. Wśród projektów 
można znaleźć m.in. Ławkę Peł-
ną Metafor, Ławkę z Miłości do 
Dzieci, Ławkę Mistrza i Małgo-
rzaty, Ławkę Spełnionego Twór-
cy, Ławkę Odwagi. Każda ma za 
zadanie zaintrygować, wzbudzić 
refleksję i zaprosić do zaczytane-
go świata. Jednocześnie eksponat 
jest w pełni funkcjonalnym me-
blem miejskim – na ławce można 
usiąść i… np. poczytać.

Zaczytane Ławki cieszą się 
szczególnym zainteresowaniem 
bibliotek. Przy placówkach zwią-
zanych z kulturą taki eksponat 
jest źródłem inspiracji dla odwie-
dzających. Warto dodać, że każ-

da Zaczytana Ławka daje dostęp 
do bezpłatnych audiobooków. 
Na tabliczce z opisem projektu 
umieszczonej obok ławki znajdu-
je się kod QR, który umożliwia 
pobranie książki – dla dzieci lub 
dla dorosłych – w wersji dźwię-
kowej. Propozycje książkowe 
zmieniają się co miesiąc.

Fundacja Zaczytani.org dyspo-
nuje kilkudziesięcioma projektami 
Zaczytanych Ławek do wyboru. 
Wśród nich są ławki skierowane 
do dzieci – baśniowe, nawiązujące 
do postaci z bajek – jak również te 
skierowane do dorosłych, osadzo-
ne w świecie poważnej literatury, 
muzyki lub historii. Fundacja 
może też stworzyć projekt zgod-
ny z potrzebami danej biblioteki 
– wówczas ławka zyskuje lokalny 
charakter. Takie eksponaty po-
wstały m.in. dla Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Czeladzi, która 
zdecydowała się na zakup dwóch 
Zaczytanych Ławek z projektami 
nawiązującymi do czeladzkich le-
gend. W ostatnim czasie Zaczyta-
ne Ławki stanęły też przy Biblio-

Zaczytane Ławki,
czyli promocja czytelnictwa w szczytnym celu

Zaczytane Ławki to artystyczne meble miejskie w kształcie otwartych książek. Można 

je spotkać na ulicach polskich miast, w obiektach handlowych, przy domach kultury lub 

bibliotekach. Te ostatnie mogą je wykupić bezterminowo i zaproponować własny projekt.

MARTA TITTENBRUN
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Ławka Wisławy Szymborskiej
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tece Publicznej Miasta i Gminy 
Łapy (Ławka Przytulaj Książki) 
oraz w Centrum Kultury i Biblio-
tece Publicznej Gminy Suchy Las 
(Ławka Wśród Magicznej Ziemi).

Zaczytane Ławki nie tylko 
promują czytelnictwo, ale także 
są symbolem zaangażowania da-
nej instytucji (biblioteki) w dzia-
łania społeczne. Misją Fundacji 
Zaczytani.org są promocja czy-
telnictwa, edukacja społeczna 
i zwiększanie dostępu do litera-
tury. Organizacja prowadzi co 
roku Wielką Zbiórkę Książek, 
otwiera Zaczytane Biblioteki 
w szpitalach i placówkach po-
mocowych oraz prowadzi bajko-
terapię w 13 polskich miastach. 
Wsparcie w postaci zakupu Za-
czytanej Ławki pozwala fundacji 
realizować te działania na rzecz 
lokalnych społeczności, które nie 
przynoszą zysku finansowego.

Każda biblioteka może zaku-
pić Zaczytaną Ławkę beztermi-
nowo, czyli na stałe. Eksponat 
może stać wewnątrz budynku 
lub na zewnątrz – jest odporny 
na warunki atmosferyczne. Bi-
blioteka może również we współ-
pracy z Fundacją Zaczytani.org 
opracować własny projekt ławki, 
odpowiadający aktualnym po-
trzebom placówki (np. z grafiką 
związana z patronem, z wybra-
nym dziełem literackim, z ważną 
rocznicą, z wydarzeniem histo-
rycznym lub postacią istotną dla 
lokalnej społeczności).

Jeśli chcesz zakupić Zaczyta-
ną Ławkę dla swojej biblioteki, 
skontaktuj się z Fundacją Zaczy-
tani.org pod adresem: biuro@
zaczytani.org.

Więcej informacji  

o fundacji i jej projektach: 

www.zaczytani.org.

MARTA TITTENBRUN

Ławka Stworzeń 
Zapomnianych

Ławka z Magicznym Ogrodem 

Ławka na Straganie
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