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Księgarnia Elephas: W niewielu miejscach w Wilnie można
dostać polską literaturę

Polska księgarnia “Elephas” działa w Wilnie już od kilkunastu lat. Jak wyglądały początki Waszej
działalności?

Zaczynaliśmy wspólnie w pierwszej połowie lat 90. od kramików z książkami, które mieściły się w kilku wileńskich
szkołach: Szkole Średniej im. Władysława Syrokomli, Gimnazjum im. Adama Mickiewicza, a także w szkole
średniej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Nowej Wilejce. Poza książkami można tam było również kupić
inne produkty, takie jak długopisy, zeszyty, a także słodycze i napoje.

A kiedy przenieśli się Państwo do obecnej siedziby, na ul. Holenderskiej 11 (Olandų g. 11)?

Szesnaście lat temu otworzyliśmy naszą pierwszą placówkę. Było to jednak inne miejsce. Mieściło się w tym
samym budynku, ale bliżej ronda. Wkrótce przenieśliśmy się jednak do obecnej siedziby, w której zostaliśmy do
dzisiaj.

Jakie książki można znaleźć w „Elephasie”?

Mamy bardzo duży wybór książek z różnych gatunków. Znaleźć u nas można słowniki, pomoce naukowe, gry
edukacyjne, bajki dla dzieci, a także wszystkie najważniejsze lektury szkolne. Poza tym mamy duży dział
poświęcony Wileńszczyźnie oraz samemu Wilnu. Mamy w swojej ofercie literaturę science-fiction i fantastyczną,
książki historyczne, podróżnicze, kulinarne, religijne, czy ogólnie rzecz biorąc literaturę współczesną. Mamy
również mapy i przewodniki oraz kalendarze, w tym popularny „Kalendarz Rodziny Wileńskiej”. Staramy się, by w
naszej ofercie każdy mógł znaleźć u nas coś dla siebie.

A czy poza książkami można znaleźć w Państwa księgarni coś jeszcze?

Tak. Mamy duży wybór gier edukacyjnych dla dzieci, o czym już wspomniałam wcześniej. Można także u nas
znaleźć polską prasę, zarówno starsze numery, jak i te aktualne, których prenumeratę można u nas zamówić. W
księgarni można również nabyć przybory szkolne i papiernicze, kartki z życzeniami i pocztówki z Wilna. W
sezonie szczególnie dużą popularnością cieszą się kartki świąteczne i komunijne, zaproszenia na śluby i chrzest,
komunie. A także same prezenty na komunię.

Jak wygląda u państwa prenumerata? Dotyczy ona tylko czasopism, czy można też zamawiać książki?

Oczywiście, można u nas też zamówić książki. Średnio dwa razy w miesiącu jeździmy do Polski po dostawę.
Później wszystkich zamawiających informujemy, że zamówiony towar jest już do odbioru w księgarni.

Domyślam się, że jako właścicielka księgarni, jest Pani miłośniczką książek i ma swoje ulubionych
autorów. Kto się do nich zalicza?

Jednym z moich ulubionych gatunków literackich są kryminały. Bardzo lubię książki autorstwa Jo Nesbo i z
niecierpliwością oczekuję na polską premierę „Syna”, która będzie miała miejsce za kilka dni.
Godna polecenia jest też „Czarna Seria” kryminałów z Wydawnictwa „Czarna Owca”, w której wyróżnić można
takich autorów jak Hakan Nesser, Lizę Marklund czy Camillę Lackberg.

Wielu mieszkańców naszego miasta, a także turystów, może być zainteresowanych publikacjami
dotyczącymi Wilna i Wileńszczyzny. Jakie książki poświęcone tej tematyce możemy znaleźć w
„Elephasie”?

Takich książek jest bardzo dużo i zależy, o jakim gatunku literackim mówimy. Popularne są książki autorstwa
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Tomasa Venclovy, zarówno przewodnik po Wilnie, jak i inne jego prace, takie jak „Wilno. Przewodnik
biograficzny”. Miłośnicy historii znajdą u nas literaturę poświęconą polskiemu podziemiu niepodległościowemu,
ze szczególnym uwzględnieniem postaci majora Zygmunta Szendzielorza ps. „Łupaszka”. Dla wilniuków
interesująca będzie historia szkoły średniej im. Joachima Lelewela pt. „Zawsze wierni „Piątce” autorstwa
wileńskiej dziennikarki i absolwentki tej placówki, Krystyny Adamowicz. Potężna biografia Cmentarza
Bernardyńskiego pokazuje, jak wiele o historii miasta dowiedzieć się można spacerując po miejscowych
nekropoliach. To oczywiście nie wszystko. Książek o Wilnie i Wileńszczyźnie jest dużo i każdy może znaleźć coś
dla siebie.

A jak prezentuje się oferta dla najmłodszych?

Mamy szeroką ofertę książek dla najmłodszych dzieci, także tych w wieku 3 lat. Znaleźć można
u nas malowanki z naklejkami, ćwiczenia, w których można uczyć się pisać, zarówno literek
i cyferek, jak i szlaczków. Seria bajek o żółwiu „Franklinie” jest bardzo popularna wśród rodziców dzieci, które
dopiero uczą się czytać.

Co w przypadku dzieci trochę starszych?

Bardzo dużą popularnością cieszą się publikacje autorstwa Holly Webb, a także seria „Kroniki Archeo” Agnieszki
Stelmaszyk, która przyjeżdżała w przeszłości do Wilna promując swoje książki, cykl książek Rafała Kosika „Felix,
Net i Nika i „Magiczne drzewo” Andrzeja Maleszki.

Czy współpracują Państwo w jakiś sposób z polskimi szkołami i bibliotekami?

Tak. Kiedy szkoły i biblioteki mają dodatkowe finanse na zakup książek wtedy zamawiają u nas zarówno pomoce
metodyczne, takie jak scenariusze lekcji, podręczniki czy też słowniki, literaturę dla najmłodszych i dla
nastolatków.

Dobrze, zmieńmy teraz temat i spójrzmy trochę szerzej na sytuację małych księgarni w dzisiejszych
czasach. Czy „Elephas” może w ogóle konkurować z dużymi graczami na rynku książek, takimi jak
„Vaga” czy „Pegasas”?

Księgarnia „Elephas” znajduje się w pewnej niszy. W niewielu miejscach w Wilnie można dostać polską literaturę,
księgarnie litewskie raczej ich nie sprzedają. Tak więc osoby zainteresowane publikacjami w języku polskim
szukają ich u nas. Mamy nadzieję, że papierowa, tradycyjna książka przetrwa ciężkie czasy i mimo konkurencji w
postaci książek elektronicznych nadal będzie chętnie kupowana.

Księgarnia „Elephas” znajduje się na ul. Holenderskiej 11 (Olandų g. 11). Jest otwarta
od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 19:00 oraz w soboty od 10:00 do 16:00.
Oficjalna strona internetowa księgarni: www.elephas.lt
Profil na Facebooku: https://pl-pl.facebook.com/pages/Księgarnia-ELEPHAS/137897626234139
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