
Rozwój modelowego klastra lokalnych działań pro-czytelniczych. Projekt Polskiej Izby 

Książki współfinansowany przez Instytut Książki w ramach Programu Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki”.  

 

Raport z realizacji zadań w okresie 1.10 – 6.12.2018 r. 

Niniejszy dokument stanowi opis działań podjętych w ramach realizacji czwartego etapu projektu 

eksploracyjno-rewitalizacyjnego PIK w Parczewie. 

 

Wszystkie zmiany jakie mają zajść w księgarni oraz dokładny pomysł na to jaki kształt ma przybrać 

modelowy klaster lokalnych działań na rzecz czytelnictwa poprzedziły konsultacje społeczne, które 

zrealizowaliśmy pod koniec września w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w 

Parczewie. Wzięli w nich udział zarówno młodsi, jak i starsi mieszkańcy miasta. 

 

Wypełnianie oczekiwań mieszkańców 

Analiza potrzeb mieszkańców Parczewa, które zebraliśmy podczas konsultacji społecznych wykazała, 

że proces rewitalizacji STAREJ KSIEGARNI powinien opierać się na przemyślanej i dobrze 

zorganizowanej strategii promocyjnej. Istotne wydało się to aby właściciel księgarni dołożył 

wszelkich starań do utworzenia programów lojalnościowych i akcji zachęcających do kupienia więcej 

niż jednego egzemplarza książki.  

 

Oczekiwanie:  

 Stworzenie profilu Facebook STAREJ KSIĘGARNI, na którym prezentowane będą nowości, 

polecane będą książki oraz promowane organizowane w księgarni akcje, wydarzenia i 

inicjatywy. 

Podjęte działania: 

Odpowiadając na tę potrzebę założony został fanpage STAREJ KSIĘGARNI na Facebooku. Właściciel 

księgarni obiecał założyć konto na Facebooku i przejąć prowadzenie strony przy wsparciu syna. 



 

 

Oczekiwanie: 

 Rozpoczęcie minimum jednej akcji lub inicjatywy czytelniczej, np. spotkań z lokalnymi 

autorami, sesji wspólnego czytania, corocznego konkursu literackiego dla najmłodszych. 

Podjęte działania: 

Wydarzeniem, które ma zapoczątkować przemianę będzie „Świąteczne spotkanie czytelnicze”, 
podczas którego będzie można spotkać się z autorami książek i otrzymać unikatowe dedykacje. 
Książki będą dostępne po okazyjnej cenie – idealne na prezenty świąteczne! 
 
Plan spotkania: 
  
14:00 - spotkanie z autorkami książki dla dzieci „Ada, to wypada!” Zofią Karaszewską i Sylwią Stano, 
które promują czytelnictwo od lat i są założycielkami popularnego bloga książkowego „Książniczki 
mają zdanie”.  
 
16:00 - spotkanie z Małgorzatą Gutowską-Adamczyk, autorką bestsellerowego cyklu powieściowego 
„Cukiernia pod Amorem”.  
 
Pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami o idei lokalnych klastrów pro-czytelniczych opowie Prezes 
Zarządu Polskiej Izby Książki Włodzimierz Albin. 
 



 

 

Oczekiwanie: 

 stworzenie nowego szyldu (neonu) księgarni i remont elewacji. 

 Rewitalizacja wnętrza księgarni, które miałoby sprzyjać wygodnemu obcowaniu z książką i 

literaturą: kącik czytelniczy, kącik dla dzieci, duży stół na spotkania i warsztaty. 

Przystosowanie witryny wystawienniczej (dużej sali) do ekspozycji książek.  

Podjęte działania:  

Skontaktowaliśmy właściciela księgarni z architektem z Zamościa, który zajmie się remontem elewacji 

oraz zmianami wewnątrz księgarni. 

Oczekiwanie: 

 Utworzenie programów lojalnościowych (np. zniżki urodzinowe, 10 książka gratis) i akcji 

zachęcających do kupienia więcej niż jednego egzemplarza książki (np. im więcej kupisz, tym 

mniej zapłacisz).  

Podjęte działania: 

Na spotkaniu świątecznym można będzie kupić książkę z rabatem oraz dostać unikatowy autograf. 

 

 



Oczekiwanie: 

 Powrót do zwyczajowej nazwy księgarni: STARA KSIĘGARNIA. 

Podjęte działania: 

Właściciel księgarni obiecał wrócić do zwyczajowej nazwy księgarni. Zależy mu, żeby jego księgarnia 

kojarzyła się na nowo z książkami, a nie artykułami papierniczymi i zabawkami. 

 

LOKALNY BIZNES 

Celem projektu jest z jednej strony przywrócenie dawnej roli księgarni, a z drugiej -przystosowanie 
ich do wyzwań jakie niesie nowoczesność i zmieniające się podejście do czytania. Ponieważ klaster 
działań pro-czytelniczych może działać wyłącznie przy wsparciu lokalnego biznesu - stąd współpraca z 
lokalnymi przedsiębiorcami. 
 
Z kilkunastu dużych firm wskazanych przez samorząd na maile i telefony zareagowała jedna. 
 
Na spotkaniu we wrześniu dyrektor fabryki octu i musztardy “Parczew” obiecał wsparcie klastra i 
zakup bonów dla pracowników, które przy wsparciu logistycznym Fundacji Powszechnego Czytania 
miały być później wymieniane w księgarni na nowości czytelnicze. Mimo wielokrotnych maili i 
rozmów telefonicznych nie udało się zrealizować tego zamierzenia. Dyrektor fabryki spotkał się z 
odmową pracowników, którzy nie życzyli sobie książek na święta ani dla siebie, ani dla swoich dzieci. 
Zaplanowano rozeznanie problemu i ewentualne spotkanie przedstawicieli Polskiej Izby Książki z 
pracownikami tego jak i innych przedsiębiorstw w Parczewie.    
 
PROMOCJA PROJEKTU W REGIONIE 

O spotkaniu świątecznym zostały poinformowane lokalne media. Informacja prasowa została wysłana 

do: 

- Radia Lublin 
- Agory - oddział w Lublinie 
- Wspólnoty parczewskiej 
- Dziennika Wschodniego 
 
https://www.dziennikwschodni.pl/parczew/parczew-stara-ksiegarnia-w-nowej-
odslonie,n,1000232577.html 
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