Wszystkie zamierzone w ramach projektu
działania mają na celu odkrywanie wielkości
historycznej dziejów Torunia i regionu oraz
umacnianie miłości do „małej ojczyzny”.

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Wojewódzka Biblioteka Publiczna -

Zasób zdigitalizowany w ramach projektu
„Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920”
można czytać w Kujawsko-Pomorskiej
Bibliotece Cyfrowej, pod adresem:
https://kpbc.umk.pl/dlibra.
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