32 DOROCZNA ZBIÓRKA NA BIBLIOTEKĘ POLSKĄ W MONTREALU
Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele Biblioteki Polskiej,
Przystępujemy do kolejnej jesiennej zbiórki pieniężnej, której celem jest zapewnienie dalszego
funkcjonowania Biblioteki Polskiej w Montrealu. Ubiegły rok był rokiem dramatycznym dla
naszej instytucji; ze względu na zły stan techniczny budynku przy 3479 Peel na Uniwersytecie
McGill, musieliśmy znaleźć nowe locum. Przeprowadziliśmy się pod nowy adres - 4220 rue
Drolet w dzielnicy Plateau.
Przeprowadzka Biblioteki oraz adaptacja nowego lokalu była dla nas ogromnym wyzwaniem.
Przyszedł nam z pomocą wieloletni przyjaciel Biblioteki Polskiej, pan Andrzej Chełmiński, który
pokierował kampanią finansową i zebrał dla Biblioteki konieczne na ten cel fundusze. Bezcenny
był również wkład pracy grupy wolontariuszy, którzy pomogli nam przystosować nowy lokal do
potrzeb Biblioteki.
Nasza nowa, przestronna, profesjonalnie urządzona Biblioteka zapewnia czytelnikom swobodny
dostęp do półek. Gustownie urządzona czytelnia przyciąga swoim wnętrzem. Nowe lokum
Biblioteki podoba się zarówno naszym czytelnikom, jak i odwiedzającym nas gościom.
Utrzymujemy dotychczasowe relacje z Uniwersytetem McGill, nasze książki są nadal włączane
do katalogu biblioteki uniwersyteckiej.
Dzięki lokalizacji Biblioteki w samym sercu dzielnicy Plateau mamy możliwość zaakcentowania
naszej obecności w środowisku frankofońskim.
Od ubiegłegocznej przeprowadzki koszty utrzymania naszej placówki znacznie wzrosły. Nowym
poważnym obciążeniem jest czynsz za wynajem lokalu, który wynosi 35 000 dolarów rocznie.
Zwróciliśmy się do rządu polskiego, aby zapewnił nam wsparcie finansowe, podobnie jak czyni
to w stosunku do innych kluczowych emigracyjnych instytucji kulturalnych. Do chwili uzyskania
pozytywnej decyzji rządu musimy liczyć na pomoc Polonii.
Biblioteka Polska przy Polskim Instytucie Naukowym w Kanadzie powstała w roku 1943
staraniem emigracji niepodległościowej i stała się ważnym ośrodkiem kultury polskiej na
kontynencie amerykańskim. Wspólnym obowiązkiem Polonii jest zapewnienie jej dalszej

działalności. Nasza Biblioteka może istnieć i rozwijać się tylko dzięki nieustannej pomocy
finansowej polskiego społeczeństwa w Kanadzie.
Apelujemy do wszystkich o włączenie się w tegoroczną zbiórkę i rozpowszechnienie wiadomości
o niej w swoim środowisku.
Czeki wystawione na The Polish Library prosimy kierować na adres:
The Polish Library
4220 rue Drolet
Montréal, QC
H2W 2L6
Wszyscy ofiarodawcy otrzymają pokwitowania podatkowe. Nazwiska ofiarodawców będą
wymienione w Biuletynie Polonijnym. Nazwiska osób, które wpłacą powyżej 500 dolarów będą
umieszczone na tablicy patronów Biblioteki Polskiej.
Mamy nadzieję, że wspólnym wysiłkiem uda nam się zapewnić przyszłość naszej Biblioteki.
Serdecznie wszystkich zapraszamy do korzystania z jej zbiorów.
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