37. doroczna zbiórka na Bibliotekę
Polską w Montrealu
Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele Biblioteki
Polskiej w Montrealu,
Przystępujemy do kolejnej jesiennej zbiórki
pieniężnej, której celem jest zapewnienie dalszego
funkcjonowania naszej Biblioteki. Od 2016 roku
Biblioteka Polska prowadzi swą działalność w nowej
siedzibie przy 4220 rue Drolet. Po sześciu latach
użytkowania możemy powiedzieć, że obecny lokal
bardziej nadaje się na cele biblioteczne, niż
poprzedni budynek przy 3479 Peel.

bibliotekarza). Niestety obejmuje on w tym roku
tylko okres siedmiu miesięcy. Czy w przyszłym roku
będzie kontynuowany, wobec finansowych obciążeń
rządu polskiego spowodowanych inflacją i wojną na
Ukrainie, nie wiemy. Dlatego też musimy jak
dotychczas 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. Może ona istnieć i rozwijać się tylko
dzięki nieustannej pomocy finansowej polskiego
społeczeństwa w Kanadzie.
Bez odpowiedniego wsparcia Polonii dalsza
działalność Biblioteki Polskiej w obecnej
formie nie będzie możliwa.
Apelujemy do wszystkich o włączenie się w tegoroczną zbiórkę i rozpowszechnienie wiadomości o
niej w swoim środowisku. Wszelkie dary na
Bibliotekę są zwolnione od podatków.
Czeki prosimy wystawiać na The Polish Library /
La Bibliotheque Polonaise.

Biblioteka Polska nie jest położona jak poprzednio
w bezpośrednim sąsiedztwie Uniwersytetu McGill,
zachowała jednak status biblioteki afiliowanej z
Uniwersytetem. Z jej zbiorów korzysta w coraz
większym stopniu młodzież polska studiująca w
Montrealu.

Donacji można też dokonać drogą elektroniczną
wysyłając przekaz na office@polishinstitute.org
Akcje lub inne papiery wartościowe można
przekazać online za pośrednictwem platformy
www.canadahelps.org.

Nowa siedziba Biblioteki została wyremontowana
wspólnym wysiłkiem Polonii. Dziękujemy
wszystkim ofiarodawcom. Wspólnym wysiłkiem
musimy również i w tym roku zebrać odpowiednią
sumę na zapewnienie możliwości dalszego
funkcjonowania naszej biblioteki. Nowym
poważnym obciążeniem budżetu jest czynsz,
który wynosi 38.000 dolarów rocznie.
Programy pomocy rządowej związanej z panującą
pandemią, z których to Instytut korzystał zostały
zakończone. Zostaliśmy natomiast zakwalifikowani
do programu Wspieranie archiwów, bibliotek i
muzeów poza krajem, Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w Polsce. Program polega
na zwrocie niektórych poniesionych przez nas
wydatków (głównie opłata za czynsz, pensja

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych
zbiorów w Bibliotece lub na platformie internetowej
www.legimi.pl/montreal/
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