
Lekcja biblioteczna nr 14: Najbardziej niesamowite biblioteki świata. 

Biblioteka to jedno z ulubionych miejsc każdego miłośnika książek. Można tam nie tylko 

znaleźć upragnione lektury, ale i spędzić czas w wyjątkowej atmosferze. 

Na dzisiejszej lekcji będziemy kontynuować tematykę związaną ze Świętem Bibliotek           

i Bibliotekarzy. Naukowego dorobku i szeroko pojętego dziedzictwa narodowego strzegą 

mury bibliotek na całym świecie. Która z nich mieści najwięcej intelektualnych skarbów? 

1. Biblioteka Kongresu USA 

Siedziba największej biblioteki na świecie zlokalizowana jest w Waszyngtonie. Jej zbiory 

sięgają 160 mln. Rocznie to miejsce odwiedza blisko 1.75 mln ludzi, a zatrudnienie znajduje 

tutaj przeszło 3,5 tys. osób. Do jej najciekawszych okazów należą między innymi: Biblia 

Gutenberga, pierwsza książka wydana w Stanach Zjednoczonych – The Bay Psalm 

Book, książka sznurkowa, najmniejsza książka świata – Old King Cole, czy kolekcja 

kieszonkowych globusów. 

 

 

 

2. Biblioteka Brytyjska 

Drugą pod względem liczby zbiorów bibliotekę na świecie możemy znaleźć na jednej z ulic 

Londynu. Ma ona nie mniej odwiedzających niż poprzednia. Ta skarbnica wiedzy 

gromadzi 150 mln zbiorów i zatrudnia prawie 2 tys. bibliotekarzy. Powstała w wyniku 

połączenia biblioteki Muzeum Brytyjskiego i kilku innych znaczących zbiorów książkowych 

decyzją parlamentu w 1972 roku. W XX wieku  została wzbogacona w stare buddyjskie 

teksty z Dunhuang, Kodeks Synajski, rękopisy hebrajskie, syryjskie, koptyjskie i wiele 

innych. 
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3. Biblioteka i Archiwum Kanady 

W malowniczej Ottawie, stolicy Kanady, znajduje się trzecia największa biblioteka na 

świecie. Ma znacznie mniej zbiorów w porównaniu z powyższymi instytucjami, bo tylko (czy 

raczej aż) 54 mln. Pracuje tam ok. 900 osób. Jak wskazuje sama nazwa, instytucja ta łączy w 

sobie bibliotekę narodową i archiwum państwowe. Jej centralny system zarządzania zasobami 

ma swoje początki w 1872 roku. 
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4. Nowojorska Biblioteka Publiczna 

Druga najbardziej znana tego typu instytucja w Ameryce mieści 53.1 mln jednostek 

bibliotecznych. Jej zasoby mają niebywałe znaczenie jeśli chodzi o badania naukowe. System 

publicznych wypożyczalni i czytelni jest tutaj skonfigurowany z  systemem zbiorów 

naukowych, które nie są udostępnione do powszechnego wypożyczania. Biblioteka działa na 

zasadach organizacji non-profi i , co ciekawe, jest zarządzana prywatnie choć pełni tzw. misję 

publiczną.flickr.com 
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5. Rosyjska Biblioteka Państwowa 

U progu Biblioteki Państwowej w Moskwie, niczym duch, czuwa Fiodor Dostojewski. Mieści 

się tam 44.4 mln rozmaitych zbiorów. Rocznie biblioteka gości około 1.17 mln czytelników… 

 



Jednak dla Was Drodzy Uczniowie, biblioteka, w której najczęściej wypożyczacie książki jest 

zdecydowanie z Waszej perspektywy jedną z najważniejszych na świecie. Jeśli wypożyczacie 

w niej też inne książki niż lektury szkolne, z pewnością w jakimś stopniu zmienia Wasze 

życie, pomaga  zdobyć wykształcenie, wiedzę lub po prostu spędzić wiele pięknych chwil ze 

świetnymi książkami. 

 


