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Tramwaj wyruszy 23 kwietnia br. z przystanku Centrum 08 i wykona jeden kurs na trasie: 
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Radosława – Jana Pawła II – 
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Warszawa, 22

AudioKomunikacja 

m Dniu Ksi ążki spotkasz Lema w tramwaju 

wiatowego Dnia Ksi ążki  już jutro, 23 kwietnia 2013 roku, około 
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. Jest to zwie ńczenie trwaj ącej od 19 kwietnia 

organizowanej przez serwis Audioteka.pl  i Zarz

wiatowy Dzień Książki, po ulicach Warszawy będzie kursował specjalny 

Marta Kielczyk będzie czytać fragmenty powieści 

to punkt kulminacyjny akcji AudioKomunikacja

Spadek czytelnictwa w Polsce jest według mnie ważnym problemem społecznym. Akcja 

AudioKomunikacja ma zachęcić Polaków zarówno do czytania, jak i słuchania ksi

mówi Łukasz Kosman, dyrektor zarządzający Audioteki. Z okazji Światowego Dnia Ksi

23 kwietnia, przygotowaliśmy specjalną  atrakcję dla mieszka
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żywo. Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę na to, 

miejska jest idealnym miejscem do czytania książek i słuchania audiobooków 

Tramwaj wyruszy 23 kwietnia br. z przystanku Centrum 08 i wykona jeden kurs na trasie: 

Marszałkowska – pl. Bankowy – Andersa – Stawki – Jana Pawła II 

 Broniewskiego – Powstańców Śląskich – Radiowa 

Młynarska – al. Solidarności – Towarowa – rondo Daszy

Al. Jerozolimskie – Dw. Centralny – most Poniatowskiego – 

l. Waszyngtona – most Poniatowskiego – Al. Jerozolimskie 
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 kilkuminutowego wcze śniejszego lub pó źniejszego odjazdu tramwaju, 
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prosimy o wcze śniejsze przybycie na przystanek. 

wszystkich napotkanych na trasie przystankach.

 

60 proc. Polaków nie czyta  

Z raportu o stanie czytelnictwa*

Polaków nie przeczytało ani jednej ksi

jest z trybem i tempem życia. 

a wydłuża czas poświęcany m.in. na 

 

Dzięki wspólnej inicjatywie z portalem Audioteka.pl, chcemy zach

codziennego obcowania z kultur

Ruta, dyrektor Zarząd Transportu Miejskiego. 

 

Audiobooki w autobusach 

Od 19 do 23 kwietnia w wybranych liniach autobusowych

kolejny przystanek, można usłysze

autobusach przygotowane zostały przez serwis 

 

 

Kontakt dla mediów: 

Marta Wesołowska 
Livebrand Communications 
Tel. +48 692 460 290 
marta.wesolowska@livebrand.pl 
 

Tomasz Jaros 
Livebrand Communications 
tel.:+48 509 955 015 
tomasz.jaros@livebrand.pl 

 
Magdalena Potocka  
Zarząd Transportu Miejskiego 
tel. kom. +48 692 433 359 
m.potocka@ztm.waw.pl 
 

 
 
 
*/ Źródło: Raport „Społeczny zasięg książ
2013 r. Autor Roman Chymkowski we współpracy z

niejsze przybycie na przystanek. Tramwaj będzie zatrzymywał si

wszystkich napotkanych na trasie przystankach. 

 

Z raportu o stanie czytelnictwa*/ z marca br. wynika, że w 2012 roku 
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