
Nowa siedziba Biblioteki Polskiej w Montrealu. 

Doszły do Państwa wiadomości  o konieczności znalezienia nowej siedziby dla Biblioteki 

Polskiej. Uniwersytet McGill, który od ponad 70 latu szczodrze użyczał nam siedziby pod 

adresem  3479 Peel, poinformował, że stan strukturalny naszego budynku nie pozwala na 

dalsze jego użytkowanie.  Zgodził się na przedłużenie użytkowania do końca sierpnia 2016 

r.  

Podczas spotkania Zarządu Instytutu z dyrekcją Bibliotek McGillu, potwierdzono, że 

akademicka część  księgozbioru Biblioteki mimo przeniesienia jej poza campus 

uniwersytetu, nadal utrzyma status „affiliated collection”. Wprowadzanie opisów polskich 

książek  do  katalogu biblioteki  McGillu będzie nadal kontynuowane.  

W  ostatnich tygodni zarząd prowadził intensywne poszukiwania lokalu do którego 

możemy przenieść naszą Bibliotekę. Wybraliśmy lokalizację w dzielnicy Plateau, pod 

adresem 4220 Drolet/ skrzyżowanie z ulicą Rachel. Metro Mont Royal  znajduje się w 

odległosci 550 metrów (pieszo  8 min.), a od przystanku autobusu "30" Saint-Denis / 

Rachel 200 m (pieszo 3 min.) Wynajęta sala to powierzchnia ponad 250 metrów 

kwadratowych. 

Obecnie stoimy przez ogromnym zadaniem  spakowania Biblioteki;  organizacji 

przeprowadzki, oraz dostosowania wynajętej sali do potrzeb  Biblioteki. 

W okresie najbliższych 3 miesięcy potrzebujemy pomocy przy pakowaniu książek, 

rozebraniu i ponownym złożeniu regałów bibliotecznych, porządkowaniu, przy prostych 

pracach wykończeniowych, podłączeniu komputerów etc. 

W tej sprawie zwracamy  się do organizacji polonijnych o propagowanie naszego apelu 

wsród swoich członków, oraz o pomoc finansową na pokrycie kosztów przeprowadzki i 

adaptacji lokalu, kosztów które przekraczają możliwości finansowe Biblioteki. 

**** 

Założona w czasach II wojny światowej przez emigrację polityczną, Biblioteka Polska 

przez ponad 70 lat wypracowała sobie miejsce  wsród czołowych osrodków kulturalnych 

Polonii na świecie. Jest wizytówka Polonii montrealskiej. Z usług Biblioteki korzystają 

członkowie wszystkich organizacji polonijnych.  

Liczymy, że obecnie w trudnych dla nas chwilach spotkamy sie z poparciem organizacji 

polonijnych i osób prywatnych. Wierzymy, że wspólnymi siłami uda nam się zapewnić 

przyszłość największej w Kanadzie polskiej bibliotece, o której Kardynał Karol Wojtyła 

powiedział, że posiada szczególne znaczenie dla ducha polskiego w Kanadzie.  



Wszelka okazana pomoc odnotowana będzie na łamach Biuletynu Polonijnego i stronie 

internetowej Biblioteki. 

 
Ostatni dzień wypożyczalni przed wakacjami to 
poniedziałek, 20 czerwca w godz.10.00 - 19.30 
 
W czasie lata Biblioteka bedzie czynna w dniu 
1 sierpnia ( poniedziałek) w godz.10.00 - 19.30 
 
Po wakacyjnej przerwie otwarcie w czwartek 
8 wrzesnia  w gdz.10.00 - 19.30 
pod nowym adresem 
4220 Drolet.  Zapraszamy 

 

Osoby chcące pomóc proszone są o kontakt 
pomocbibliotece@biulpol.net 

tel. 514 398 6978 
 

 

Stefan Władysiuk 
bibliotekarz 
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