
 
                          

 

                           „ Książka na Telefon” 

 
 

                               "Książka jest niczym ogród, który można włożyć do kieszeni" 

  

       Czytanie odbywać się będzie w ramach akcji „Książka na telefon” zorganizowanej przez 

Miejską Bibliotekę Publiczną w Turku z zaangażowaniem Wolontariuszy z Centrum Wolontariatu i 

Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku. 

       W pierwszym spotkaniu, które odbyło się w czwartek 19 marca w Centrum Wolontariatu, udział 

wzięły dwie klasy licealistów – a wśród nich grupa działających już wolontariuszy, jednak większość 

kontakt z wolontariatem miało pierwszy raz. Ma to swoje zalety, ponieważ dzięki akcji uda się 

włączyć nowe osoby w działania wolontarystyczne. Pani dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 

Wanda Grzeszkiewicz, wyjaśniła młodzieży na czym akcja polega i jednocześnie twierdząc - że, nie 

byłaby ona możliwa, gdyby nie pomoc i zaangażowanie wolontariuszy,  przy okazji dziękując 

wszystkim za przybycie na spotkanie. Pracownicy biblioteki i wolontariusze chcą pomóc 

mieszkańcom Turku, którzy nie mają możliwości wyjścia z domu, bo są to osoby starsze, 

schorowane lub niepełnosprawni.  Celem akcji jest zapewnienie godnego spędzenia wolnego czasu, 

a przy okazji rozwój czytelnictwa w Turku. To ważne, biorąc pod uwagę fakt, że w zeszłym roku 

połowa Polaków nie przeczytała żadnej książki. -Podejrzewamy, że wśród nich znalazły się właśnie 

te osoby, które mają utrudniony dostęp do nich, ale wiedzmy, że  "Czytanie rozwija rozum 

młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i 

pocieszenie w przeciwnościach." 

Akcja ma rozpocząć się w Tygodniu Bibliotek, który w tym roku przypadać będzie od 8 do 15 maja. 

Zachęcamy serdecznie wszystkich chętnych aby zgłaszali swoją chęć do dostarczenia ewentualnie 

czytania książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku, która mieści się przy ulicy Dworcowej 

tel. 278 51 34. Dzwonić można także do filii biblioteki przy ulicy Spółdzielców 4, tel. 63 280 35 49, 

przy Osiedlu Wyzwolenia 2 – 63 278 01 42, a chętnych do działania w akcji Wolontariuszy prosimy 

o kontakt do Centrum Wolontariatu ul. Kaliska 47. 

 



 

 



 


