
Ełccy seniorzy lubią czytać książki 

W odpowiedzi na tę potrzebę Stowarzyszenie „Plejada” zrealizowało grant, który umożliwił stworzenie 

bezpłatnej, wędrownej biblioteczki liczącej 134 woluminy. 

Dzięki finansowemu wsparciu Miasta Ełku udało się zakupić 91 książek, w tym 44 egzemplarze wydane 

dużym drukiem – bardzo czytelną czcionką. To książki dla tych, którzy chcą dać odpocząć oczom nie 

rezygnując z przyjemności czytania.  

Różnorodność tytułów gwarantuje zaspokojenie rozmaitych preferencji czytelniczych, począwszy 

od literatury współczesnej (np. Grace i Grace, Dom tysiąca nocy, Dwie rodziny, Kobiety Kaddafiego, Głos 

serca, cykl: Kobiety z ulicy Grodzkiej), romansu (cykl: Burzliwa epoka), biografii (Maria Piłsudska. 

Zapomniana żona), historii (np. Ostatnie dni Stalina, cykle: Eleonora Akwitańska, Saga moskiewska) 

poprzez  thrillery (np. Rzeka tajemnic, Echa i śmierć), kryminały (np. Święto Świateł) czy literaturę faktu 

(np. Wybranki fortuny. Niezwykłe Polki, które podbiły świat; Żony, kochanki, damy, intrygantki, Miasto 

kłamstw. Cała prawda o Teheranie, Wojny Putina, Tsunami). Książki z dużym drukiem zostały 

wydrukowane przez Wydawnictwo Prószyński i S-ka specjalnie dla ełckich seniorów. 

Blisko 50 pozycji stanowią zakupione w ramach grantu klasyczne wydania książek Wiktora Suworowa, 

Oriany Fallaci, Eleny Ferrante, Donny Tatt, Marii Ulatowskiej i innych rozchwytywanych pisarzy. 

Dodatkowo Stowarzyszenie „Plejada” realizując grant „Ełk, tu czytam – wędrowne książki” wzbogaciło 

księgozbiór ponad 40 tytułami popularnych autorów zgromadzonymi w ostatnich latach, m.in.: Jaume 

Cabré, Wojciecha Kuczoka, Henninga Mankella, Philipa Rotha, Joanny Bator. 

Pełną listę książek dostępnych w ramach grantu można odnaleźć na stronie internetowej biblioteki 

Zespołu Szkół nr 5 w Ełku (siedziba stowarzyszenia) pod adresem: www.bibliotekazs5elk.pl  w zakładce 

nowości =>> „Ełk, tu czytam – wędrowne książki” oraz na facebooku: facebook.com/ekonomiakczyta, jak 

również w instytucjach, w których zostały założone półki z „wędrownymi książkami” czyli: w Klubie 

Seniora „Senior+” w Ełku przy ul. Piłsudskiego 10 oraz w siedzibie Stowarzyszenia Byłych Nauczycieli i 

Pracowników Oświaty "Bakałarz" w Ełku, przy ul. Małeckich 3. 

Dostarczamy książki na telefon – zamówienie można zgłosić pod numerem: 87 6102331 (prosić 

bibliotekę) oraz elektronicznie na email: biblioteka@zs5.elk.pl. Zamówione książki zostaną doręczone 

przez młodego wolontariusza posiadającego identyfikator z informacjami: logo miasta, pieczątka 

Stowarzyszenia „Plejada” oraz formuła w brzmieniu:  wolontariusz realizujący grant „Ełk, tu czytam – 

wędrowne książki”. 

Książki wydane dużym drukiem cieszą się ogromnym zainteresowaniem i rosnącą popularnością wśród 

miłośników czytania. Zachęcamy do korzystania z naszej darmowej biblioteczki. Chcemy, by czytanie w 

Ełku było modne, dlatego ułatwiamy dostęp do książek różnym grupom społecznym. 

Równolegle z tymi działaniami młodzież przeprowadziła akcję bookcrossingową. Książki, które otrzymały 

„drugie życie” powędrowały do Schroniska dla Osób Bezdomnych MARKOT w  Ełku (100 egz.) oraz do 

Schroniska im. Św. Ojca Pio (100 egz.) 

Zadanie pt.: „Ełk, tu czytam – wędrowne książki” zrealizowane przez Stowarzyszenie „PLEJADA”  
było współfinansowane z budżetu Miasta Ełk. 
 

 


