
 

 

Gliwice, 22 czerwca 2020 r. 

JUBILEUSZ BIBLIOTEKI W CH FORUM GLIWICE 

BIBLIOFORUM ŚWIĘTUJE 5-LECIE 

Blisko 21 000 zarejestrowanych czytelników korzysta od pięciu lat z zasobów BIBLIOFORUM – jedy-

nej na południu Polski biblioteki w centrum handlowym. Liczba wypożyczeń w tym okresie wyniosła 

już prawie 200 000 egz. Te liczby dowodzą, że uruchomienie 22 czerwca 2015 r. placówki było przy-

słowiowym strzałem w dziesiątkę. 

– Zarazem modelowym i unikalnym przykładem współpracy biznesu z władzami samorządowymi  

w zakresie animowania życia społecznego w mieście. To także doskonała lekcja funkcjonowania kultury  

w przestrzeni komercyjnej – dodaje Patrycja Duczmal, dyrektor CH FORUM z ramienia MVGM, firmy 

zarządzającej gliwickim centrum. 

BIBLIOFORUM – Punkt Biblioteczny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach – bardzo szybko zyska-

ło popularność wśród gliwiczan i stało się często odwiedzanym przystankiem kulturalno-czytelniczym. 

To uniwersalna wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci, dysponująca ciekawymi i różnorodnymi zbiorami. 

Przygotowana i łatwo dostępna także dla osób niepełnosprawnych. Wyposażona w stanowiska kompu-

terowe i konsolę PS 4. 

– To przede wszystkim jednak miejsce, w którym w ciągu tych minionych pięciu lat wykreowaliśmy oko-

ło 650 niezapomnianych - większych lub mniejszych - wydarzeń kulturalno-oświatowych – mówi Bogna 

Dobrakowska, dyrektor MBP w Gliwicach. 

Były wśród liczne spotkania autorskie, projekty realizowane przy współpracy innych instytucji miej-

skich, warsztaty plastyczne, edukacyjne i komputerowe przeprowadzone dla gliwickich uczniów  

i przedszkolaków. Niezapomniane wystawy, wymiany książkowe, żywa biblioteka, spontaniczne wizyty 

wycieczek zaintrygowanych tym, co kryje przestrzeń na najwyższym poziomie CH FORUM.  

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach przygotowała we współpracy z CH FORUM urodzinowy quiz 

wiedzy o BIBLIOFORUM. Jest on dostępny na Facebookowym profilu MBP i można w nim wygrać karty 

podarunkowe CH FORUM o wartości 100 i 50 zł. 

 



 

 

O CENTRUM HANDLOWYM FORUM W GLIWICACH 

FORUM: centrum handlowo-rozrywkowe o pow. handlowej 43.000 m kw., położone w ścisłym centrum Gliwic.  
W 2017 roku obiekt przeszedł gruntowną modernizację części wspólnych i pasażu, pojawiły się także nowe ciągi 
komunikacyjne i rozwiązania funkcjonalne. 

Wśród około 120 najemców CH FORUM są renomowane marki modowe i z sektora „zdrowie i uroda”, w tym 
m.in.: C&A, CCC, Deichmann, Douglas, H&M, KappAhl, New Yorker, Reserved, Rossmann, Sephora,  SuperPharm. 
Inne branże także reprezentowane są przez wiodące marki: RTV Euro AGD, Pepco, Empik, Martes Sport, Smyk, 
TEDi, DUKA, Home&You. Część rozrywkowa FORUM to m.in. 13-ekranowe kino Cinema City – jedyny multipleks 
w Gliwicach. Ofertę gastronomiczną, m.in. w strefie restauracyjnej o oryginalnej architekturze i stylistyce, tworzy 
12 najemców reprezentujących kuchnie całego świata. W centrum pod nazwą Biblioforum działa  także jedyna w 
swoim rodzaju filia miejskiej biblioteki publicznej. 

Właścicielem CH FORUM w Gliwicach jest DEKA Immobilien GmbH; zarządcą: MVGM, jedna z czołowych w Euro-
pie firm w obszarze zarządzania nieruchomościami. 


