
W czasach pandemii bibliotekarze usilnie starają się nie stracić kontaktu z czytelnikami. Pomagają im nowe technologie.

KATARZYNA KUCHARCZYK

W dziesiątej edycji rankingu 
bibliotek „Rzeczpospolitej”, 
którego współorganizatorem 
jest Instytut Książki, zaszły 
zmiany na podium. Na pierw-
szym miejscu uplasował się 
zeszłoroczny wicelider: Cen-
trum Kultury i Biblioteka Pu-
bliczna Gminy i Miasta Sianów. 
Tuż za nią mamy Gminną Bi-
bliotekę w Świątkach, która 
awansowała z 5. pozycji. Na 
podium znalazła się również 
placówka z Barcina, nasz ze-
szłoroczny zwycięzca. Jak co 
roku różnice pomiędzy czoło-
wymi bibliotekami są nieduże. 

Niepokojąca cisza

Tuż poza podium jest pla-
cówka z Oświęcimia. – W obli-
czu zupełnie innej, nowej rze-
czywistości, związanej z pande-
mią, musimy jeszcze bardziej 
intensyfikować nasze działania 
i dostosowywać usługi tak, aby 
zapewnić jak najszerszy dostęp 
do dóbr kultury – podkreśla 
Mariola Talewicz, z-ca dyr. pla-
cówki z Oświęcimia.

Pierwszą piątkę zamyka 
Biblioteka Publiczna Gminy 
Łomża w Podgórzu, zarządza-
na przez Wiesławę Kłosińską. 
– Okres pandemii jest bardzo 
trudny, bo biblioteka prze-
chodzi metamorfozę. Z tętnią-
cej życiem przemieniła się w 
miejsce ciche, bez czytelni-
ków i użytkowników. Są 
okresy, kiedy jest odwiedzana 
w ograniczony sposób, a 
wtedy personel biblioteczny 

pracuje tak, aby umożliwić 
użytkownikom bezpieczne 
uzyskanie potrzebnych pozy-
cji – podkreśla Wiesława Kło-
sińska. Dodaje, że wzrosło 
wirtualne korzystanie z zaso-
bów. 

Młodzież już cyfrowa 

Wtórują jej przedstawiciele 
innych bibliotek. Potwierdza 
się to, o czym mówili, komen-
tując poprzednie edycje ran-
kingu: cyfryzacja nie jest dla 
bibliotek problemem, wręcz 
przeciwnie – szansą. Pomaga 
utrzymać kontakt z czytelnika-

mi i przyciągnąć młodsze po-
kolenia. 

W dobie pandemii trudno 
sobie wyobrazić funkcjonowa-
nie placówek bez nowych 
technologii. – Korzystanie z 
dobrodziejstw literatury, kul-
tury, sztuki, zdobywanie wie-
dzy i informacji coraz częściej 
wymagają korzystania z no-
wych kanałów dostępu – po-
twierdza Dominika Wiśniew-
ska, p.o. dyr. Biblioteki Pu-
blicznej i Centrum Kultury im. 
K. Iłłakowiczówny w Trzciance. 

Placówka w rankingu zajęła 
szóste miejsce. Jej przedstawi-
ciele podkreślają, że dziś bi-
blioteki stoją w obliczu nowych 

wyzwań. Polegają one na uła-
twianiu społeczności lokalnej 
podążania za nowymi trenda-
mi, wspieraniu aktywnego 
uczestnictwa mieszkańców w 
kulturze i przeciwdziałaniu 
wykluczeniu cyfrowemu.

Łatwo o szczerość

Praktyka pokazuje, że biblio-
teka może stać się miejscem, w 
którym pomaga się mieszkań-
com odnaleźć się w nowej rze-
czywistości. – Udało nam się 
zorganizować pomoc przy za-
kładaniu profilu zaufanego, 
konta e-pacjenta, maila, kont w 

mediach społecznościowych. 
Zauważyliśmy, że biblioteka 
jest takim miejscem, w którym 
łatwiej niż gdzie indziej przy-
znać się, że się czegoś nie wie 
czy nie umie. To szansa dla nas, 
żeby stać się miejscem, gdzie 
uzyska się potrzebną pomoc – 
mówi Agnieszka Borkiewicz, 
dyr. Biblioteki Publicznej Mia-
sta i Gminy Jarocin, która 
awansowała o cztery pozycje, 
zajmując siódme miejsce. 

A upodobania czytelników? 
Na przestrzeni lat wcale się tak 
bardzo nie zmieniają. Zawsze 
znajdą się wielbiciele literatu-
ry lekkiej – kryminałów, tzw. 
obyczajówek, dla których 

książka ma być oderwaniem 
od rzeczywistości. Będą i tacy, 
którzy chcą czytać książki to-
powych, modnych pisarzy. Są 
czytelnicy, którzy sięgają po 
książki nagradzane. 

Ósma pozycja w tegorocz-
nym zestawieniu przypadła 
bibliotece w Rząśni. – Naszym 
kluczem do sukcesu jest wspa-
niała współpraca z lokalnym 
samorządem – twierdzi Joanna 
Konieczko, dyrektor placówki. 

Nie kryje, że 2020 r. jest 
bardzo trudny, a przyszłość 
będzie wyzwaniem. – Rok 
2021 to w zasadzie czarna 
magia. Nie wiemy, kiedy zosta-
niemy zamknięci, kiedy będą 
wprowadzane kolejne ograni-
czenia. To powoduje całkowity 
paraliż planowania – martwi 
się Joanna Konieczko. 

Znaczący awans

Tuż za Rząśnią uplasowała 
się biblioteka z miejscowości 
Biesiekierz, która odnotowała 
znaczący awans – z 18. pozycji 
na 9. Jeszcze większym sko-
kiem może pochwalić się Bi-
blioteka Publiczna Miasta i 
Gminy Kępice. Rok temu była 
43., teraz zamyka pierwszą 
dziesiątkę. 

 – Trzeba słuchać ludzi, wciąż 
się zmieniać, dostosowywać do 
różnych sytuacji, wypatrywać 
nowych trendów. I się tego nie 
bać. Bo świat się wciąż zmienia, 
mentalność się zmienia, moda 
się zmienia i biblioteka też 
musi się zmieniać – podsumo-
wuje Marta Borodziuk, dyr. 
Biblioteki Publicznej Miasta i 
Gminy Kępice.

JAK SIĘ ODNALEŹĆ W TRUDNYCH CZASACH? „TRZEBA SŁUCHAĆ LUDZI, WCIĄŻ SIĘ ZMIENIAĆ, WYPATRYWAĆ NOWYCH TRENDÓW. I SIĘ TEGO NIE BAĆ”.

Cyfrowy świat szansą dla książek 
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INSTYTUT KSIĄŻKI / logo 2017 / MANUAL
■ historia ■ budowa ■ pole ochronne ■ zastosowania ■ kolorystyka ■ typografia ■

1 2 Sianów gmw zachodniopo-
morskie 333,86 288 13,80 123 3 634 58 153 3,18

2 5 Świątki gw warmińsko-ma-
zurskie 329,83 181 23,90 174 6 047 42 278 2,10

3 1 Barcin gmw kujawsko-po-
morskie 322,18 318 20,50 77 7 032 30 227 1,50

4 4 Oświęcim gm małopolskie 319,10 357 17,30 137 3 448 55 190 1,70

5 3 Łomża gw podlaskie 316,58 157 22,60 121 10 406 26 217 1,21

6 6 Trzcianka gmw wielkopolskie 313,65 210 22,50 43 3 833 16 183 2,20

7 11 Jarocin gmw wielkopolskie 313,18 193 22,20 54 2 729 62 105 1,18

8 9 Rząśnia gw łódzkie 309,44 163 13,70 77 9 250 46 274 1,19

9 18 Biesiekierz gw zachodniopo-
morskie 308,94 172 19,30 47 4 695 82 262 1,62

10 43 Kępice gmw pomorskie 305,47 115 21,90 230 2 826 39 331 1,79

11 7 Cieszyn gm śląskie 304,78 222 19,90 38 2 866 48 137 0,72

12 Czechowice-
-Dziedzice gmw śląskie 302,65 246 20,20 44 5 025 30 175 1,30

13 42 Piaseczno gmw mazowieckie 302,39 210 11,60 48 2 081 42 135 0,68

14 25 Polanica-Zdrój gm dolnośląskie 302,10 262 19,00 111 6 857 71 408 1,09

15 26 Morąg gmw warmińsko-ma-
zurskie 301,07 191 14,90 51 2 580 40 134 1,79

16 22 Działdowo gm warmińsko-ma-
zurskie 300,98 225 15,70 23 1 729 68 98 0,90

17 8 Krasocin gw świętokrzyskie 299,64 225 12,20 113 4 885 43 228 1,40

18 31 Korsze gmw warmińsko-ma-
zurskie 298,84 119 28,20 62 2 768 42 157 1,49

19 10 Borów gw dolnośląskie 297,80 224 29,80 161 7 902 34 251 2,00
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>RANKING BIBLIOTEK 

Wśród bibliotek, które nadesłały ankiety  
w tegorocznej edycji rankingu, 70 proc. 
posiada filie. Ponad 58 proc. placówek 
bibliotecznych jest przystosowanych dla 
osób niepełnosprawnych, przeważnie są to 
nowe biblioteki lub powstające filie. W 
ponad 65 proc. placówek znajdują się zbiory dla 
osób niewidzących lub słabowidzących, na 
przykład książki z dużą czcionką czy mówione. 
Niemal we wszystkich placówkach można 
skorzystać z internetu, a w 76 proc. także z 
wi-fi. W ponad 90 proc. bibliotek znajdują się 
stanowiska komputerowe dla czytelników.  
80 proc. bibliotek deklaruje, że ma swoją stronę 
internetową, a 88 proc., że można je znaleźć  
w mediach społecznościowych. Prawie 83 proc. 
bibliotek deklaruje posiadanie katalogu 
internetowego. 
100 proc. katalogu dostępnego online ma już 
ponad 50 proc. wziętych pod uwagę bibliotek, 
średnio dostępne w internecie jest ponad 73 
proc. katalogu. W 73 proc. bibliotek można 
wypożyczyć książkę na telefon, a 20 proc. 
dowozi książki do domu. 
Biblioteki to nie tylko wypożyczalnie, w 59 proc. 
z nich działają kluby i koła czytelnicze. Prawie 
44 proc. bibliotek organizuje inne koła, na 
przykład teatralne, muzyczne czy filmowe. 
Biblioteki chętnie współpracują z różnymi 
organizacjami pozarządowymi: aktywną 
współpracę deklaruje ponad 81 proc. z nich, 
jeszcze częściej włączają się w wydarzenia 
promujące czytelnictwo (88 proc.). 
Średni tygodniowy czas otwarcia biblioteki 
głównej wynosi 44 godziny, filie są przeciętnie 
otwarte 24 godziny w tygodniu. Aż 48,4 proc. 

bibliotek deklaruje, że można odwiedzić je w 
sobotę, a 1 proc. placówek otwartych jest w 
niedziele. 
Pierwszy ranking bibliotek opublikowaliśmy w 
2011 r. Średnia powierzchnia biblioteki 
wynosiła wtedy ponad 180 mkw. (obecnie 294), 
a filii 56 mkw. (obecnie 70). Biblioteki 
zatrudniały mniej osób na etatach – 3 w 
bibliotece głównej i 0,8 w filiach, obecnie jest to 
odpowiednio 3,3 oraz 0,9. 
O ponad godzinę wzrósł średni, tygodniowy 
czas otwarcia biblioteki głównej, a filie są 
otwarte o dwie godziny dłużej. Średnia dotacja 
dla biblioteki utrzymuje się na podobnym 
poziomie: oscyluje w okolicach 1 proc. budżetu 
gminy.
Dziesięć lat temu nieco ponad 50 proc. 
placówek bibliotecznych było przystosowanych 
dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik ten 
wzrósł więc o 8 pkt proc. Odsetek placówek, w 
których znajdują się zbiory dla osób niewidzą-
cych lub słabowidzących, poszedł w górę o 5 
pkt proc. do wspomnianych już 65 proc. 
Obecnie średni księgozbiór biblioteki to ponad 
41 tys. książek, w 2011 r. było to niespełna 40 
tys. Wtedy średnio do jednej biblioteki trafiło 
860 nowych książek, a obecnie – 1514. W 
2011 r. na 1000 mieszkańców 149 było 
czytelnikami biblioteki, a w 2019 r, – 137. 
Jedna osoba w 2011 r. średnio wypożyczała 20 
książek rocznie, obecnie – dwie mniej. W 2011 
r. w 45 proc. analizowanych bibliotek działały 
kluby i koła czytelnicze, a ponad 40 proc. 
bibliotek organizowało inne koła. Z najnowszych 
danych wynika, że odsetek ten poszedł w górę 
odpowiednio o 14 pkt proc. i 4 pkt proc.  —kmk

JAK JEST, JAK BYŁO

/ ©℗
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Ranking bibliotek

20 17 Boguchwała gmw podkarpackie 296,79 230 15,10 41 4 213 35 163 0,85

21 Złotów gm wielkopolskie 293,86 190 18,40 45 3 691 56 150 1,00

22 49 Przyłęk gw mazowieckie 292,62 223 24,60 163 8 006 34 305 1,50

23 15 Chrzanów gmw małopolskie 292,32 262 19,20 81 1 140 9 112 1,56

24 12 Słubice gmw lubuskie 290,80 149 16,10 38 2 876 56 137 2,38

25 16 Włodawa gm lubelskie 290,66 213 20,50 88 3 518 31 99 1,32

26 45 Jasło gw podkarpackie 288,10 80 22,70 34 2 422 30 74 1,30

27 33 Dębno gmw zachodniopo-
morskie 287,98 192 16,00 78 4 669 37 158 1,46

28 46 Kazimierza 
Wielka gmw świętokrzyskie 287,45 153 23,50 43 2 470 56 99 0,60

29 54 Łańcut gm podkarpackie 286,95 285 21,40 70 6 791 18 147 1,20

30 23 Stalowa Wola gm podkarpackie 286,71 207 17,10 33 4 048 39 124 1,00

31 67 Szczuczyn gmw podlaskie 286,59 115 14,40 128 4 783 30 144 3,21

32 51 Międzyzdroje gmw zachodniopo-
morskie 284,88 328 33,10 48 7 223 38 190 1,16

33 41 Krapkowice gmw opolskie 283,95 284 13,60 76 4 413 44 183 2,45

34 30 Kłodzko gw dolnośląskie 283,37 135 19,00 51 5 529 24 98 1,22

35 57 Wisła gm śląskie 283,29 164 17,10 94 4 149 45 226 1,00

36 14 Lubaczów gm podkarpackie 282,39 324 18,90 67 4 425 30 217 2,48

37 79 Stoczek 
Łukowski gw lubelskie 282,02 147 7,80 89 2 202 63 352 1,65

38 63 Tuchów gmw małopolskie 281,76 195 15,40 30 4 477 39 218 0,76

39 37 Świeradów-
-Zdrój gm dolnośląskie 281,12 219 61,50 60 6 393 38 310 0,70

40 83 Cegłów gw mazowieckie 281,01 191 17,30 200 5 032 36 199 1,43

41 76 Grodzisk 
Mazowiecki gmw mazowieckie 280,62 246 10,50 62 1 512 62 143 0,76

42 39 Szczawno-
-Zdrój gm dolnośląskie 280,10 268 12,50 120 5 924 38 162 1,22

43 Tereszpol gw lubelskie 280,07 190 13,80 60 3 625 57 222 1,20

44 213 Radłów gmw małopolskie 280,06 163 18,20 84 4 703 35 297 0,59

45 244 Lubliniec gm śląskie 279,33 214 17,30 99 3 902 35 220 1,50

46 38 Michałowice gw małopolskie 278,98 284 12,30 66 3 935 40 226 1,25

47 27 Przasnysz gm mazowieckie 278,41 189 12,00 40 3 334 33 131 1,10

48 Radzyń 
Podlaski gm lubelskie 278,39 307 21,70 71 5 574 23 126 0,94

49 13 Mokrsko gw łódzkie 277,62 264 19,70 65 7 030 19 241 1,60

50 86 Jaraczewo gmw wielkopolskie 277,59 180 23,50 78 3 549 47 236 1,01

51 60 Dzierżoniów gw dolnośląskie 275,20 147 16,10 106 5 013 30 108 2,37

52 20 Kolbuszowa gmw podkarpackie 274,39 198 18,70 57 5 883 33 205 1,39

53 Chodzież gm wielkopolskie 274,36 217 19,10 49 4 263 25 142 1,60

54 40 Serokomla gw lubelskie 274,25 114 15,10 212 3 816 45 198 1,55

54 131 Wodzisław 
Śląski gm śląskie 274,25 204 19,60 39 3 540 38 135 0,60

55 29 Żabno gmw małopolskie 274,19 139 16,50 24 3 588 44 244 0,71

56 72 Stare Miasto gw wielkopolskie 273,99 117 27,20 65 3 536 35 144 1,01

57 73 Jasło gm podkarpackie 273,82 222 22,10 19 3 246 40 134 1,00

58 65 Inowrocław gm kujawsko-po-
morskie 273,72 139 22,10 45 3 529 33 138 0,86

59 47 Bestwina gw śląskie 273,34 351 14,90 42 9 982 23 125 1,35

60 50 Brzesko gmw małopolskie 271,91 199 18,00 57 3 602 43 124 1,04

61 Ryglice gmw małopolskie 271,53 201 31,60 26 4 133 40 123 0,60

62 Nowe Miasto 
Lubawskie gm warmińsko-ma-

zurskie 270,97 239 14,50 52 3 697 45 124 0,90

63 161 Bolesławiec gm dolnośląskie 270,06 224 13,70 37 2 839 44 1 173 0,89

64 177 Andrzejewo gw mazowieckie 269,48 125 22,80 98 5 052 51 252 0,90

65 24 Sępólno 
Krajeńskie gmw kujawsko-po-

morskie 269,26 106 16,40 39 3 283 38 103 0,78

66 214 Stare 
Bogaczowice gw dolnośląskie 269,18 132 16,60 122 5 507 39 182 3,90

67 95 Adamów gw lubelskie 268,92 129 13,90 129 3 230 45 120 0,96

68 Mielec gm podkarpackie 268,18 241 21,00 44 3 475 55 181 1,20

69 36 Łeba gm pomorskie 268,15 236 26,30 207 9 488 30 509 0,25

70 19 Cieszanów gmw podkarpackie 268,14 222 12,80 124 5 268 44 259 1,07

71 Gostyń gmw wielkopolskie 267,53 141 18,40 51 3 047 50 105 0,90

72 114 Turek gm wielkopolskie 266,98 152 22,70 19 2 391 37 86 0,75

73 Oleśnica gm dolnośląskie 266,59 237 12,10 37 1 860 65 114 0,95

74 Czeladź gm śląskie 265,29 177 27,60 46 5 273 23 94 1,50

75 92 Stary Sącz gmw małopolskie 265,04 206 15,80 88 4 270 25 127 1,00

76 Luzino gw pomorskie 264,95 112 13,80 26 2 785 48 137 0,64

77 56 Trzebielino gw pomorskie 263,87 165 18,10 156 7 804 27 228 3,57

78 64 Braniewo gm warmińsko-ma-
zurskie 263,84 159 18,50 37 2 839 27 98 1,10

79 94 Lidzbark 
Warmiński gm warmińsko-ma-

zurskie 263,76 183 21,70 40 2 623 39 117 1,19

80 58 Szprotawa gmw lubuskie 263,68 168 19,10 44 3 913 49 108 0,98

81 Grodzisko 
Dolne gw podkarpackie 263,28 160 18,30 52 4 653 43 189 1,41

81 75 Józefów gmw lubelskie 263,28 174 22,20 46 3 097 70 148 0,80

82 Świdnik gm lubelskie 263,22 230 17,70 21 2 037 70 170 0,88

83 34 Racibórz gm śląskie 263,11 211 23,00 27 2 235 62 111 0,81

84 169 Ożarów gmw świętokrzyskie 262,58 218 16,20 48 7 466 19 168 1,60

85 62 Tarnów 
Opolski gw opolskie 262,34 264 12,50 41 5 717 31 150 1,20

86 81 Kętrzyn gm warmińsko-ma-
zurskie 262,26 199 17,00 35 2 769 39 120 0,68

87 Kozienice gmw mazowieckie 262,19 222 14,80 35 2 808 45 97 0,86

88 Włoszczowa gmw świętokrzyskie 262,13 207 12,00 65 2 852 42 147 1,00

89 146 Hażlach gw śląskie 261,10 125 18,30 105 4 242 50 219 0,61

90 111 Brzeg gm opolskie 260,94 217 14,60 36 2 845 70 132 0,76

91 226 Czudec gw podkarpackie 259,53 177 22,30 56 6 348 38 230 1,25

92 70 Łazy gmw śląskie 259,43 187 33,60 34 5 345 24 136 1,17

93 173 Gogolin gmw opolskie 258,65 179 14,80 41 4 121 46 199 0,80
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Pandemia dotknęła w ciągu ostatnich 
miesięcy także czytelnictwa i bibliotek. 
Jak wpłynął Covid-19 na ranking bibliotek  
w roku 2020?

Wpłynął na pewno, choć nieznacznie. 
Potwierdzają to kosmetyczne zmiany wśród 
tegorocznych liderów rankingu względem 
2019 roku. Zresztą sam kwestionariusz ankiety 
zawiera dość uniwersalne pytania dotyczące 
trwałych zasobów bibliotecznych, alternatyw-
nych form wypożyczeń, stopnia cyfryzacji 
katalogu czy dostępności (budynków i 
księgozbioru) dla osób ze szczególnymi 
potrzebami. Pandemia nie pozwoliła nam 
jedynie na tradycyjne spotkanie w Warszawie 
podsumowujące tegoroczną edycję tego 
wydarzenia.

Czy były pomysły, aby zmienić sposób 
przyznawania punktów z powodu nowych 
warunków sanitarnych?

Nie było takiej potrzeby, bo pytania o 
kluczowe obszary z punktu widzenia 
pandemicznych wyzwań zostały tak napraw-
dę wprowadzone już przed laty, na przykład 
dostępność katalogu online, aktywna 
obecność biblioteki w internecie i mediach 
społecznościowych, udostępnianie 
e-booków, podejmowanie inicjatyw 
rozwijających czytelnictwo w różnych 
formach, ze szczególnym naciskiem na te 
aktywizujące lokalną społeczność i zachęca-
jące do korzystania z szerokiej oferty 
kulturalnej.

Atuty bibliotek, które do tej pory wydawały 
się najcenniejsze – duża przestrzeń, 
zasobność księgozbioru, liczba stanowisk 
komputerowych, infrastruktura dla osób 
niepełnosprawnych fizycznie – przestały mieć 
aż tak wielkie znaczenie ze względu na nowe 
warunki. Cenne stały się za to takie elementy, 

Trudne czasy,  
ciekawe 
wyzwania

DARIUSZ JAWORSKI
Część bibliotek, które powstały w ostatnich latach,  
była na pandemię niejako mimochodem przygotowana.  
Bo to nie tylko nowoczesne obiekty, ale i obiekty nowocześnie 
funkcjonujące – przekonuje dyrektor Instytutu Książki.
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W 2020 r. dobiega końca 
rozpisany na pięć lat 
Narodowy Program  
Rozwoju Czytelnictwa, 
finansowany ze środków 
budżetu państwa  
w wysokości 455 mln zł.

Jednym z kluczowych ele-
mentów programu jest Prio-
rytet 2 „Infrastruktura biblio-
tek 2016–2020”, którego 
operatorem jest Instytut 
Książki. Cel tego priorytetu to 
przede wszystkim przekształ-
cenie – nierzadko zaniedba-
nych – obiektów w nowocze-
sne centra dostępu do wiedzy 

i kultury oraz w ośrodki życia 
społecznego, a także budowa 
nowoczesnych obiektów, 
które są w stanie przyciągnąć 
nowych użytkowników.

Dzięki priorytetowi można 
było uzyskać dofinansowa-
nie w kwocie aż do 2 mln zł 
na remont, przebudowę, 
rozbudowę i budowę biblio-
tek wraz z wyposażeniem. 

Działania te pozwoliły na 
dostosowanie bibliotek do 
dynamicznie zmieniających 
się potrzeb i standardów, a 
także m.in. do podnoszenia 
kompetencji cyfrowych 
mieszkańców czy wzmac-
niania partnerstwa na rzecz 

czytelnictwa. Dofinansowa-
nie było przyznawane bi-
bliotekom publicznym z 
gmin wiejskich, miejsko-
-wiejskich i miejskich do 50 
tys. mieszkańców. Szczegól-
nym wsparciem objęte były 
m.in. zabytkowe obiekty 
biblioteczne oraz placówki 
znajdujące się w nieodpo-
wiednim stanie technicz-
nym.

W latach 2016–2020 prze-
prowadzono pięć naborów, 
podczas których złożono im-
ponującą liczbę niemal 1000 
wniosków na łączną kwotę 
dofinansowania niemal mi-
liarda złotych. 

WSPARCIE CZYTELNICTWA

        Miliony na infrastrukturę,        nowości i zachęcanie młodych 
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Ranking bibliotek

94 68 Zwierzyn gw lubuskie 258,45 140 18,80 148 4 379 57 165 0,43

95 93 Mielnik gw podlaskie 258,15 140 37,80 82 10 151 41 324 1,70

96 144 Zwoleń gmw mazowieckie 257,80 235 15,40 27 3 187 30 105 1,10

97 165 Kostrzyn 
nad Odrą gm lubuskie 257,08 161 44,50 32 2 719 66 159 1,00

98 87 Mikołajki gmw warmińsko-
-mazurskie 256,25 201 22,40 70 3 932 40 128 0,76

99 97 Kędzierzyn-
-Koźle gm opolskie 255,31 158 26,40 41 2 599 42 182 1,20

100 71 Świdnica gm dolnośląskie 255,25 207 14,20 39 2 500 57 136 1,20

101 107 Bukowno gm małopolskie 255,24 328 12,60 57 8 610 23 174 1,43

102 91 Modliborzy-
ce gmw lubelskie 255,12 301 19,00 130 4 623 60 189 1,47

103 120 Pawłowice gw śląskie 254,74 195 32,00 34 4 439 37 153 0,86

104 98 Radomyśl 
nad Sanem gw podkarpackie 254,66 147 16,30 23 5 292 29 147 2,46

104 119 Zawiercie gm śląskie 254,66 217 13,20 20 3 609 26 108 0,75

105 74 Brok gmw mazowieckie 254,65 163 12,80 72 5 244 40 242 2,00

106 53 Olesno gmw opolskie 254,12 240 20,60 65 5 427 26 150 0,70

107 154 Jawor gm dolnośląskie 253,57 139 16,10 53 4 240 21 85 1,06

108 99 Inowrocław gw kujawsko-po-
morskie 253,47 99 19,30 218 2 756 41 99 0,90

109 135 Gorlice gm małopolskie 253,02 268 12,10 38 3 494 25 126 0,93

109 126 Trzebinia gmw małopolskie 253,02 216 19,40 38 5 761 29 137 1,20

110 102 Sadowne gw mazowieckie 252,87 222 34,70 70 8 553 26 276 0,98

111 Markusy gw warmińsko-
-mazurskie 252,73 196 20,00 81 9 674 19 173 1,40

112 100 Trąbki 
Wielkie gw pomorskie 252,43 244 20,20 47 2 661 49 75 0,70

113 185 Twardogóra gmw dolnośląskie 252,40 142 16,70 30 3 644 38 111 1,15

114 118 Padew 
Narodowa gw podkarpackie 252,36 200 16,20 81 9 700 34 320 1,20

115 Krosno 
Odrzańskie gmw lubuskie 252,09 153 20,30 47 3 101 54 67 0,92

116 96 Myślenice gmw małopolskie 252,05 193 17,30 28 2 637 47 107 0,60

117 139 Miejsce 
Piastowe gw podkarpackie 251,31 158 25,60 41 5 376 30 261 0,90

118 Sędziejowi-
ce gw łódzkie 250,70 158 25,40 46 3 843 59 306 1,00

119 112 Wiązów gmw dolnośląskie 250,35 154 12,20 119 4 922 27 190 2,14

120 110 Goleniów gmw zachodniopo-
morskie 249,49 124 29,90 30 1 855 68 144 1,23

121 129 Psary gw śląskie 249,27 210 9,30 50 4 885 37 214 2,00

122 236 Bojanowo gmw wielkopolskie 248,29 148 25,90 16 4 078 37 221 1,00

123 78 Morzesz-
czyn gw pomorskie 248,28 98 11,30 41 2 713 91 158 1,10

124 84 Żary gm lubuskie 248,23 141 17,50 23 2 609 29 52 0,80

125 143 Gryfice gmw zachodniopo-
morskie 248,22 135 16,00 71 2 734 34 57 0,85

126 Staszów gmw świętokrzyskie 248,00 145 22,70 54 5 301 13 82 0,76

127 Biłgoraj gm lubelskie 247,68 144 23,80 18 1 752 41 72 1,00

128 108 Śrem gmw wielkopolskie 247,23 139 20,80 53 2 667 35 129 1,00

129 103 Świecie gmw kujawsko-po-
morskie 246,61 190 13,70 38 3 346 40 121 0,87

130 203 Ostroróg gmw wielkopolskie 246,59 153 15,40 55 3 647 39 195 1,53
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>NAJLEPSZE BIBLIOTEKI W REGIONACH – PIERWSZA TRÓJKA

* – proc. do całego księgozbioru; ** – procent, jaki stanowi dotacja podmiotowa dla biblioteki w budżecie gminy w 2019 r. 
gm – gmina miejska, gw – gmina wiejska, gmw – gmina miejsko-wiejska; Źródło: ankieta, GUS  oprac. anna.ogonowska@rp.pl

Wysłaliśmy ponad 2300 ankiet do wszyst-
kich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz 
miast. Uzyskaliśmy 835 odpowiedzi. Ankieta 
zawierała 26 pytań. Ocenialiśmy m.in. powierzch-
nię biblioteki i filii w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców oraz średnie zatrudnienie w 
placówce. Uwzględniliśmy liczbę godzin otwarcia, 
wielkość księgozbioru w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców, książki kupione w ciągu dziesięciu 

lat jako procent całego zbioru i zakupione nowe 
książki. Przyznawaliśmy punkty m.in. za dostępne 
dla czytelników tytuły prasowe, dostęp do nowych 
mediów, udogodnienia dla osób niepełnospraw-
nych. Punkty można było uzyskać za działające 
przy bibliotece kółka czytelnicze, artystyczne i 
literackie.  
Opracowując ranking, wykorzystaliśmy – oprócz 
uzyskanych odpowiedzi – dane GUS.

>METODOLOGIA

o których pan wspomniał, czyli katalog 
internetowy, możliwość wypożyczania 
e-książek, możliwość zdalnego zamawiania 
książek, a nawet dowóz książek do 
czytelników. Czy to wpłynie trwale na trend 
rozwoju bibliotek w Polsce?

Z pewnością tak, zresztą spora część 
bibliotek, zwłaszcza tych, które powstały w 
ostatnich dziesięciu latach dzięki Narodo-
wemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa, 
była na taką sytuację – niejako mimocho-
dem – przygotowana, bo to nie tylko 
nowoczesne obiekty, ale i obiekty nowocze-
śnie funkcjonujące. Mówiąc w skrócie, 
powstała sieć bardzo nowoczesnych 
obiektów bibliotecznych, które wpisują się 
w koncepcję tak zwanej biblioteki otwartej. 
A także dają użytkownikom nieograniczony 
dostęp do wiedzy i kultury.

Co pan słyszy odwiedzając w ostatnim czasie 
małe biblioteki w różnych regionach? Czy 
zmieniły się potrzeby ich pracowników i 
użytkowników w czasie pandemii? Jeśli tak, 
to jak można te potrzeby zaspokoić?

Epidemia jest dla wielu impulsem do 
działania. A trzeba było działać szybko, aby 
w sytuacji narodowej izolacji nie odizolować 
społeczeństwa od kultury. W lipcu gościłem 
na Ogólnopolskim Forum Bibliotek 
Mobilnych w Gostyniu, gdzie zaczął 
funkcjonować – jako jeden z pierwszy w 
Polsce – nowoczesny bibliobus. Teraz do 
kilkudziesięciu wiejskich miejscowości 
dojeżdża biblioteka na kółkach, oferująca 
książki, filmy, gry wideo, muzykę, komiksy i 
gazety. Istnieje darmowy dostęp do książek 
i multimediów, organizowane są warsztaty 
dla dzieci i młodzieży promujące czytelnic-
two na terenach wsi. Z przysyłanych do nas 
raportów wynika, że funkcjonuje to bardzo 
dobrze. Podobne rozwiązania wdrożone 
zostały m.in. w Opolu i Warszawie, a kolejne 
już są przygotowywane.

W 2020 r. Główny Urząd Statystyczny 
odnotował wzrost liczby osób 
korzystających z bibliotek o 0,5 proc.  
a więc nie tak mało, bo aż ok. 200 tys. ludzi. 
Czy według pana jest to efekt pandemii  
i przesiadywania ludzi w domach,  
czy może ten wzrost nastąpiłby  
i bez tego wyjątkowego wydarzenia,  
które zmieniło sposób spędzania  
przez nas czasu?

Decyduje kilka czynników. Z jednej strony 
pandemia na pewno przyczyniła się do 
tego, że ludzie częściej sięgają po książki. Z 
drugiej strony sądzę, iż efekty przynosi też 
działalność długofalowa – w tym Instytutu 
Książki i Ministerstwa Kultury – począwszy 
od dyskusyjnych klubów książki, przez dofi-
nansowywanie zakupów bibliotecznych i 
infrastrukturę bibliotek, po kampanię „Mała 
książka – wielki człowiek”, która trafia do 
niemowlaków czy raczej ich rodziców, ale 
też do przedszkolaków, którzy zapisują się 
przy tej okazji masowo do bibliotek, a od 
tego roku także do pierwszoklasistów. W 
tym samym opracowaniu GUS moją uwagę 
zwrócił rosnący odsetek udziału w grupie 
czytelniczej dzieci do 12. roku życia: w 2017 
roku stanowiły 18,06 proc. wszystkich 
czytelników, w 2018 roku – 19,01 proc., a w 
2019 roku – już 20,04 proc.

Inna zmiana – na gorsze niestety – dokonuje 
się na rynku książki. Najmocniej dotknięty 
został rynek księgarski – małe księgarnie 
zamykają się, aktywne pozostają tzw. 
sieciówki, wzmacniają się silne księgarnie 

internetowe, zyskują księgarnie 
poszczególnych wydawnictw, które potrafiły 
skupić wokół siebie czytelników. Czy rynek 
książki wyjdzie z pandemii słabszy?

Na pewno będzie inny. Przede wszystkim 
zmieni się model sprzedaży. Ale oczywiście 
o tzw. księgarnie niezależne musimy dbać, 
bo pełnią one istotną rolę kulturotwórczą. 
Mam nadzieję, że pomoże im nowy 
program, który właśnie przygotowujemy.

Bibliotekarze i członkowie Dyskusyjnych 
Klubów Książki to wbrew pozorom duża 
społeczność. Jak Instytut Książki pomaga 
im zorganizować środowiskowe życie?

Społeczność klubowiczów DKK jest 
budowana przez Instytut Książki w ścisłej 
współpracy z bibliotekami wojewódzkimi 
już od 14 lat. Najnowsze dane wskazują, że 
obejmuje ona obecnie ponad 17 tys. 
stałych członków, nie licząc oczywiście 
tych osób, które okazjonalnie uczestniczą 
w spotkaniach klubowych bądź spotka-
niach autorskich organizowanych w 
ramach programu. Niestety, pandemia 
uderzyła w samo sedno projektu, czyli 
bezpośrednie spotkania czytelników ze 
sobą oraz czytelników z autorami i 
ekspertami. Dlatego też w mijającym roku 
zwróciliśmy się do MKiDN z prośbą o 
wprowadzenie licznych zmian w regula-
minie programu dotacyjnego. Dzięki nim 
zadania realizowane przez beneficjentów, 
ze szczególnym uwzględnieniem spotkań 
autorskich, wykładów, szkoleń, warszta-
tów itd., mogły być realizowane w formie 
online.

W czasie pandemii musi wystarczyć kontakt 
przez sieć...

Dla samych klubowiczów, którym brakuje 
bezpośrednich spotkań, utworzyliśmy 
oficjalną, moderowaną i ogólnopolską 
grupę na Facebooku, gdzie mogą podysku-
tować na tematy literackie. Liczba członków 
grupy powiększa się każdego dnia.

Niektóre pomysły Instytutu Książki 
spotykają się z gwałtowną krytyką. Czy 
uważa pan, że głośny w ostatnim czasie spot 
„New Books From Poland 2020”, promujący 
polską literaturę na świecie, mógł zostać 
wymyślony i zrealizowany lepiej?

Reakcje były różne, ale w większości 
pozytywne.

Mam wrażenie jednak, że najbardziej się 
przebiły te krytyczne.

Odnoszę wrażenie – i mam na to empirycz-
ne dowody – że są środowiska, osoby i media, 
które każdą działalność Instytutu Książki 
skrytykują albo w najlepszym wypadku 
przemilczą. W tym roku targi na całym 
świecie zostały odwołane, a tam właśnie 
przede wszystkim promujemy polską 
literaturę. Wobec tego stworzyliśmy stronę 
dedykowaną katalogowi „New Books from 
Poland”, a także cykl 11 filmowych wizytówek 
wybranych książek, który ma dotrzeć przede 
wszystkim do zagranicznego odbiorcy.

Czyli, jak rozumiem, agentów literackich, 
wydawców, tłumaczy etc.

Akcję reklamujemy w czołowych 
zagranicznych pismach literackich i 
serwisach branżowych, na najważniejszych 
rynkach. Kontynuujemy w tym samym 
czasie naszą stałą działalność – w tym roku 
udało nam się wesprzeć ponad 200 
przekładów polskiej literatury. ©℗

 —rozmawiał Marcin Kube
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Całkowity budżet Priorytetu 

2 wyniósł 170 mln zł. Dzięki 
temu udało się dofinansować 
ponad 190 zadań, obejmują-
cych ponad 220 obiektów bi-
bliotecznych w całej Polsce, 
głównie z gmin wiejskich i 
miejsko-wiejskich. Tym samym 
powstała sieć nowoczesnych 
obiektów bibliotecznych, które 
w sposób kompleksowy speł-
niają m.in. wymogi dostępności 
dla osób ze szczególnymi po-
trzebami, są ergonomicznie 
wyposażone, wpisują się w 
koncepcję tzw. biblioteki otwar-
tej oraz dają użytkownikom 
nieograniczony dostęp do wie-
dzy i kultury. 

Na Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa składa-
ją się również: 

Priorytet 1 – „Zakup nowo-
ści wydawniczych do bibliotek 
publicznych” obsługiwany 
przez Bibliotekę Narodową, 

Priorytet 3 – „Rozwijanie 
zainteresowań uczniów po-
przez promowanie i wspiera-
nie rozwoju czytelnictwa 
wśród dzieci i młodzieży, w 
tym zakup nowości wydawni-
czych”, którego operatorem 
jest Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. 

W ramach tych priorytetów 
tylko w latach 2016–2019 do 
bibliotek publicznych, szkol-

nych i pedagogicznych zostało 
zakupionych ponad 20,5 mln 
nowości wydawniczych.

W 2020 r. w związku z ko-
niecznością zapewnienia w 
czasie epidemii jak najszersze-
go dostępu do zbiorów biblio-
tecznych, powołano Priorytet 
4 – „Udostępnienie publikacji 
w formatach cyfrowych”, któ-
rego operatorem została Bi-
blioteka Narodowa. Realizo-
wane są zadania w obszarze 
wzrostu dostępności zasobów 
nauki i kultury poprzez zwięk-
szenie liczby publikacji online 
dostępnych w różnych forma-
tach. Budżet Priorytetu 4 to 
13,5 mln zł. ©℗ —oprac. kmk 



PIERWSZE MIEJSCE
Biblioteka z Sianowa  
od lat zajmuje czołowe 
miejsca w rankingu. 
Skutecznie łączy tradycję  
z nowoczesnością.

„Pasja do wykonywanej pracy 
i sympatia do czytelników” – 
tak przedstawiciele biblioteki 
odpowiadają na pytanie o re-
ceptę na sukces.

Placówka w Sianowie ma 
bogatą historię. Jej uroczyste 
otwarcie nastąpiło w 1948 r. W 
1951 r. siedzibę przeniesiono z 
placu Pod Lipami do centrum, 
naprzeciwko ratusza. W kolej-
nych latach wielokrotnie 
zmieniano lokalizację placów-
ki, w 2014 r. otrzymała ona 
ostateczną, nowoczesną sie-
dzibę przy placu Pod Lipami. 
Powstała dzięki środkom po-
chodzącym z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. W tym wielofunkcyjnym 
obiekcie siedzibę znalazła nie 

tylko biblioteka, ale też cen-
trum kultury.

Biblioteka w Sianowie wy-
posażona jest w nowoczesny 
sprzęt multimedialny – znaj-
dziemy tam czytelnię interne-
tową, stanowiska dla dzieci i 
dorosłych do odsłuchu e-bo-
oków, infokioski oraz stanowi-
ska z iPadami. 

Placówka podkreśla, że 
dialog z mieszkańcami i wsłu-
chiwanie się w ich potrzeby 
jest fundamentem dobrze 
działającej biblioteki. Jak 
działa to w praktyce? Na przy-
kład gdy tylko pojawiają się 
środki na zakup książek (np. z 
dotacji od Biblioteki Narodo-
wej), placówka informuje o 

tym swoich czytelników. Ko-
rzysta wtedy z portali społecz-
nościowych i spisuje wszystkie 
pojawiające się propozycje. 
Czytelnik jest informowany 
wiadomością elektroniczną, że 
książka jest już w bibliotece 
gotowa do wypożyczenia. 

Biblioteka podkreśla, że 
władze Sianowa cały czas po-
zwalają jej utrzymać siedem 
filii. To zaś pozwala dotrzeć do 
jak największej liczby czytelni-
ków na terenie gminy i miasta.

Centrum Kultury w Siano-
wie swoją ofertę kieruje za-
równo do najmłodszych 
uczestników kultury, jak i tych 
starszych. W ostatnich miesią-
cach z powodu pandemii nie 
było wprawdzie w stanie orga-
nizować tradycyjnych imprez, 
ale dostosowało ofertę do 
oczekiwań czytelników w tym 
trudnym okresie. 

Placówka przyjmuje telefo-
nicznie zamówienia na książki, 
przygotowała też miejsce do 
ich odbioru. Co ciekawe, tam-

tejsi kinooperatorzy (kino 
Zorza znajduje się w centrum 
Sianowa, z siedzibą obok bu-
dynku Centrum Kultury) 
przebranżowili się i rozwożą 
książki do czytelników. Zamó-
wienia na dowóz przyjmowa-
ne są od osób powyżej 60. 
roku życia lub tych, które nie 
mogą samodzielnie opuszczać 
swojego domu. Zamówienia 
można składać telefonicznie 
lub mailowo.

Prowadzone są też konkur-
sy dla czytelników – między 
innymi literackie i plastyczne. 
Placówka prowadzi również 
spotkania online z publicysta-
mi i pisarzami. 

Obecna sytuacja wymaga od 
bibliotek ogromnej kreatyw-
ności.

 – Staramy się sprostać no-
wym wyzwaniom, kierując się 
naszym celem „Czytelnictwo 
przetrwa pandemię!” – pod-
kreślają pracownicy zwycię-
skiej placówki. 

 —kmk

Czytelnictwo przetrwa pandemię
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Biblioteki dzielnie sobie radzą w covidowej rzeczywistości 

DRUGIE MIEJSCE 
Biblioteka w Świątkach 
awansowała i znalazła się  
w tym roku na podium. 
Deklaruje, że nie spocznie  
na laurach.

Hasłem przewodnim działal-
ności placówki jest „Biblioteka 
na rozdrożu kultur, tradycji i 
nowoczesności”. To idea, któ-
rej można przypisać wiele 
znaczeń. Biblioteka mieści się 
przy skrzyżowaniu głównych 
dróg, przez tamtejszą gminę 
przebiega granica historyczna 
Warmii i Mazur. Placówka 
podtrzymuje regionalne tra-
dycje, a jednocześnie skutecz-
nie wdraża nowoczesne tech-
nologie. 

Historia placówki sięga 
1949 r. Podobnie jak wiele 
bibliotek na tych ziemiach, 
była organizowana od pod-
staw. Księgozbiór w dniu 
otwarcia liczył 500 wolumi-
nów otrzymanych z Biblioteki 

Powiatowej w Lidzbarku 
Warmińskim. W miarę upływu 
lat ranga biblioteki w Świąt-
kach rosła, sukcesywnie po-
większał się księgozbiór i 
liczba użytkowników. We 
wrześniu 1978 r. do grona 
pracowników dołączyła Hali-
na Kirjew, która pracuje do 
chwili obecnej i pełni funkcję 
kierownika placówki.

Od 2003 r. biblioteka w 
Świątkach pełni również rolę 
ośrodka kultury. Ważną datą w 
historii placówki był 4 lutego 
2019 r. kiedy to oficjalnie otwo-
rzono nową siedzibę. Było to 
duże przedsięwzięcie: całkowi-
ty koszt inwestycji wyniósł 3,3 
mln zł, na co składały się wkład 
finansowy MKiDN (2 mln zł) i 
gminy Świątki (1,3 mln zł). 

Placówka idzie z duchem 
czasu. Podkreśla, że cyfryzacja 
to szansa, a nie zagrożenie. 
Dzięki cyfryzacji biblioteka jest 
bardziej otwarta na potrzeby 
współczesnych użytkowników. 
Czytelnicy spokojnie, w domu, 

mogą zapoznać się z katalo-
giem książek, zobaczyć, które 
są dostępne, a następnie wy-
brane przez nich książki zare-
zerwować. Dzięki cyfryzacji 
możliwe jest też podejmowanie 
różnych inicjatyw realizowa-
nych online, skierowanych do 
społeczności lokalnej, ułatwia-
jąc jej dostęp do kultury, nauki 
i informacji. Co ważne, cyfryza-

cja ułatwia bibliotekom funk-
cjonowanie w okresie pande-
mii, umożliwiając szerszy do-
stęp do ich oferty.

W tym roku placówce w 
Świątkach udało się zorgani-
zować niektóre z zaplanowa-
nych wydarzeń. Przykładem 
realizowany od stycznia cieka-
wy projekt survivalowy „Na-
wet pod prąd”. Był on możliwy 

dzięki dotacji, otrzymanej z 
„Regionalnego Konkursu 
Grantowego – Równać Szanse 
2019”, ogłoszonego przez 
Polską Fundację Dzieci i Mło-
dzieży, finansowanego przez 
Polsko-Amerykańską Funda-
cję Wolności. Celem projektu 
było m.in. uaktywnienie mło-
dych ludzi. Nauczyli się wyty-
czania tras, poruszania w 
trudnych warunkach, orienta-
cji w terenie, budowy schro-
nień, rozpalania ognia, zdoby-
wania wody, podstaw samo-
obrony i ratownictwa.

Biblioteka włączyła się w 
walkę z pandemią. Grupa 
Nieformalna „Świadomi i 
zdrowi”, działająca przy Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w 
Świątkach, oraz Warmińskie 
Koło Gospodyń Wiejskich w 
Świątkach, zrealizowali pro-
jekt skierowany do dzieci 
„Przedszkolaku, zadbaj o 
zdrowie! Mycie rąk i maseczki 
w modzie”. 
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Tradycja w nowoczesnym wydaniu
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Od lutego 2019 r. placówka w Świątkach ma nową siedzibę

TRZECIE MIEJSCE
Barcińska biblioteka zyskała 
stałe grono czytelników. Nie 
boi się nowych wyzwań.

Historia placówki zaczęła się 
tuż po II wojnie światowej, 
kiedy to Jakub Wojciechowski 
założył bibliotekę. Przekazał 
na ten cel swój prywatny księ-
gozbiór, który zgromadził w 
latach 30. XX w. dzięki przyjaź-
ni Tadeusza Boya-Żeleńskiego. 
Dziś placówka jest ważnym 
punktem kulturalnym na ma-
pie miasta i miejscem wyda-
rzeń społecznych. Mieszkań-
com służy od ponad 70 lat, a 
od kilku lat może się pochwalić 
nowoczesną, przestronną sie-
dzibą. 

Biblioteka współpracuje z 
licznymi organizacjami i sto-
warzyszeniami na terenie 
gminy. Poszła nawet o krok 
dalej, nawiązując współpracę 
z podmiotami spoza gminy. 
Od 1991 r. placówką kieruje 

Grażyna Szafraniak. Podkre-
śla, że biblioteka to m.in. wy-
pożyczanie, organizowanie 
spotkań edukacyjnych i kultu-
ralnych, nowoczesne techno-
logie, ale przede wszystkim 
ludzie, którzy w niej pracują. 
Bardzo ważna jest atmosfera 
w pracy, pasja, chęć współ-
działania i kreatywność sa-
mych bibliotekarzy. 

Biblioteka miała na ten rok 
rozbudowane plany promo-
wania czytelnictwa. Część 
udało się zrealizować, część z 
powodu pandemii nie doszła 
do skutku. 

Mimo licznych ograniczeń 
placówka nie traci kontaktu z 
czytelnikami. Stara się inspiro-
wać ich do obcowania z kultu-
rą, m.in. za pośrednictwem 
mediów społecznościowych. 

W poniedziałek zachęca 
czytelników do wzięcia udzia-
łu w wirtualnych spotkaniach 
autorskich. 

Wtorek to czas na kulturę 
online, czyli informacje o 

koncertach, muzyce i filmach 
udostępnianych w sieci. Od 
listopada ruszył nowy cykl 
spotkań „BiblioPrzetrwalnik” 
– o wyznaczonej godzinie 
biblioteka łączy się na Face-
booku za pomocą platformy 
Zoom z mieszkańcami gminy 
i przyjaciółmi biblioteki, aby 
porozmawiać o literaturze, 
kulturze i codzienności w 
czasie epidemii koronawiru-
sa.

Środę poświęcono dzie-
ciom. Tego dnia przekazywane 
są inspiracje dla rodziców i 
nauczycieli, np. wykaz linków 
do stron, na których można 
znaleźć inspiracje do kreatyw-
nych zabaw, eksperymentów 
oraz sposoby na edukację 
przez zabawę. Prezentowane 
są również filmiki nagrane 
przez bibliotekarzy. 

Czwartki przeznaczono z 
kolei na wspomnienia – przy 
bibliotece działa Izba Tradycji.

Piątek to propozycje na 
wesoło – informacje powiąza-

ne z książką i kulturą, ale także 
inspiracje kulinarne na week-
end. 

W listopadzie, gdy po raz 
wtóry biblioteki zostały za-
mknięte, placówka wprowadzi-
ła usługę „Książka na wynos”: 
przed budynkami umieszczono 
pojemniki na książki, w których 
po zamówieniu drogą telefo-

niczną, e-mailową lub rezerwa-
cji w katalogu online czytelnicy 
mogą odbierać zarezerwowane 
pozycje.

 – Staramy się, by czytelnik 
nie zapomniał o bibliotece i 
wiedział, że cały czas na niego 
czekamy – deklaruje kierow-
nictwo placówki.

 —kmk

Atrakcyjny pomysł na każdy dzień tygodnia
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Biblioteka w Barcinie od lat zajmuje w rankingu wysoką pozycję

Aleksandra 
Kowalczyk
dyrektor Centrum Kultury
i Biblioteki Publicznej Gminy  
i Miasta Sianów

Każdy 
czytelnik wie, 
że ogranicze-
nia nie służą 
promocji 
czytelnictwa. 
Lockdown był 
więc dla bibliotek wielką 
próbą. Po zdjęciu restrykcji 
ludzie wrócili do bibliotek, 
na koncerty, do kina, ale już 
mniej licznie. Po okresie 
boomu, kiedy widzieliśmy 
tęsknotę za kulturą, teraz 
wraca izolacja, ale już 
samodzielna, niewywołana 
decyzjami rządu. Ludzie 
obawiają się o bezpieczeń-
stwo. Co dalej? To 
najtrudniejsze pytanie. Co 
stanie się, kiedy pandemię 
– w co wierzę – uda się 
pokonać lub opanować? 
Liczę, że kultura stanie się 
antidotum i lekarstwem na 
traumę postcovidową.

OPINIA DLA „RZ”
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Halina Kirjew
kierownik Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Świątkach

Jeżeli chodzi o czytelnictwo 
w naszej bibliotece,  
to zauważamy 
systematyczny 
wzrost, 
szczególnie 
wśród osób 
dorosłych. 
Może wynikać 
to z tego, że kładziemy duży 
nacisk na zakup nowości,  
a czytelnicy to widzą i 
doceniają. Kluczem do 
sukcesu jest zagwarantowa-
nie wysokiej jakości usług 
czytelniczych i kulturalnych 
adresowanych do 
użytkowników, wsłuchiwa-
nie się w ich potrzeby i 
oczekiwania.
Rok 2021 jest wielką 
niewiadomą, zamierzamy 
powrócić do działań, które 
planowaliśmy zorganizować 
w tym roku. Istnieje obawa, 
że odbudowanie stanu 
sprzed pandemii potrwa 
rok, a może i dłużej.

OPINIA DLA „RZ”
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Grażyna 
Szafraniak
dyrektor Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Barcin

Otwartość na ludzi i ich 
oczekiwania 
jest drogą do 
sukcesu, a za 
przyczyną 
naszych 
osiągnięć 
zyskuje całe 
społeczeństwo Barcina, 
ponieważ gmina Barcin 
stała się znana w Polsce  
nie tylko w środowisku 
bibliotekarskim. 
Pandemia, która spowodo-
wała wiele zmian w 
codziennym funkcjonowa-
niu, jest dla nas trudnym 
czasem. Staramy się 
sprostać wymaganiom i 
planować działania na 
przyszłość. W jakiej formie 
one będą się odbywać  
– zobaczymy. Nie tracimy 
kontaktu z czytelnikiem, 
dzwonimy, rozmawiamy i 
przygotowujemy się na 
powrót normalności.

OPINIA DLA „RZ”
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