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Streszczenie: W artykule opisano działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu Dolnym — 
jedynego ośrodka kultury w gminie Lubicz, placówki uczestniczącej w Programie Rozwoju Bibliotek 
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i pełniącej w środowisku lokalnym funkcję biblioteki 
wiodącej. Poza projektem FRSI biblioteka uczestniczy również w innych programach i projektach, 
stale podnosząc jakość swojej pracy i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności. 
 
Słowa kluczowe: biblioteka gminna, Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym, Lubicz, 
Program Rozwoju Bibliotek, społeczność lokalna, szkolenia dla bibliotekarzy, dotacje docelowe, 
Program Infrastruktura Bibliotek, biblioteka wiodąca 
 
W gminie Lubicz sieć bibliotek publicznych tworzą: Gminna Biblioteka Publiczna w 
Lubiczu Dolnym oraz jej cztery filie biblioteczne: w Lubiczu Górnym, Grębocinie, 
Gronowie i Złotorii. W sierpniu 2009 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu 
przeprowadziła się do nowego pomieszczenia o powierzchni 106 m2, stała się 
placówką na miarę XXI w. Jasny, przestronny lokal w centrum miejscowości i 
systematycznie uzupełniane zbiory sprawiają, że liczba czytelników systematycznie 
wzrasta. W kwietniu 2010 r. nowy lokal o powierzchni 84 m2 otrzymała także filia w 
Lubiczu Górnym. 
 

 
 
 

Fot. 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu (fot. M. Czarnecka). 
 

Biblioteki publiczne oferują czytelnikom 47 776 książek, 316 płyt DVD, 73 audiobooki 
oraz 56 tytułów czasopism. W 2010 r. 2254 czytelników odwiedziło 28 827 razy 
nasze biblioteki i wypożyczyło 37 437 książek, 401 zbiorów specjalnych oraz 8305 
egzemplarzy czasopism. W bibliotekach odbyło się 281 imprez kulturalnych, m.in.: 
spotkania autorskie z Barbarą Gawryluk, Wiesławem Drabikiem, Agnieszką Frączek, 
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konkursy recytatorskie, ortograficzne, plastyczne i czytelnicze, lekcje biblioteczne, 
dyskusje nad książką i filmem, pogadanki, głośne czytanie, przeglądy książek. 
 
Biblioteka wzięła udział w dwóch programach. Pierwszy to Infrastruktura Bibliotek ze 
środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, z którego otrzymaliśmy 40 tys. 
na modernizację budynku i zakup wyposażenia dla Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Lubiczu Dolnym. Przeprowadzono wówczas remonty w filiach w Grębocinie i Złotorii, 
wszystkie biblioteki wyposażono w nowe, funkcjonalne meble oraz zakupiono sprzęt 
elektroniczny. W bibliotece głównej oraz w filiach czas pracy został wydłużony, dwa 
razy w tygodniu pracujemy do godziny 20.00 i dodatkowo biblioteka w Lubiczu 
Dolnym czynna jest w soboty. We wszystkich bibliotekach powstały kąciki czytelnicze 
dla najmłodszych, gdzie dzieci mogą korzystać nie tylko z książek, lecz także z gier, 
czasopism oraz zabawek edukacyjnych. Środki z dotacji pozwoliły zarówno poprawić 
warunki estetyczne instytucji, jak i rozszerzyć ofertę kulturalno-edukacyjną dla 
lokalnej społeczności, o czym można się przekonać, korzystając z usług biblioteki 
gminnej i jej filii. 
 

 
 
 

Fot. 2. Kącik dla najmłodszych, Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu (fot. M. Czarnecka). 
 

Drugi program to Program Rozwoju Bibliotek (PRB) Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności, wspierany przez Fundację Billa i Melindy Gates, który w Polsce jest 
realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI), a 
skierowany jest do bibliotek publicznych we wszystkich gminach wiejskich. Biblioteka 
Gminna w Lubiczu zakwalifikowała się do programu jako biblioteka wiodąca, 
pozyskując biblioteki partnerskie z Obrowa, Czernikowa i Nieszawy. Program 
przyczynił się do wzmocnienia całego systemu bibliotecznego, integracji środowiska 
bibliotekarzy, stosowania bardziej nowoczesnych i skutecznych form komunikacji 
między bibliotekami i bibliotekarzami. 
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W ramach programu otrzymaliśmy sprzęt multimedialny i teleinformatyczny — 
komputery stacjonarne i laptop wraz z oprogramowaniem, które przekazał 
nieodpłatnie Microsoft Corporation oraz projektor i urządzenia peryferyjne i 
dodatkowo aparaty cyfrowe. Otrzymany sprzęt dodał bibliotece atrakcyjności i ułatwił 
podejmowanie interesującej działalności. Wszyscy pracownicy merytoryczni biblioteki 
gminnej, dyrektorzy bibliotek partnerskich, przedstawiciel urzędu gminy 
odpowiedzialny za kulturę i przedstawiciel lokalnej społeczności wzięli udział w 
szkoleniach. Pierwsza część obejmowała zajęcia warsztatowe na temat planowania 
pracy biblioteki (pięć dwudniowych sesji). Wymierny efekt tych szkoleń to Plan 
rozwoju biblioteki na lata 2011–2013. 
 

 
 
 

Fot. 3. Szkolenie PRB — planowanie pracy biblioteki (fot. A. Warnel). 
 

Druga część to szkolenie specjalistyczne przygotowujące biblioteki do świadczenia 
nowych usług, mające pomóc naszym placówkom wyspecjalizować się w 
działaniach, które są najbardziej potrzebne społeczności lokalnej (łącznie trzy dni 
szkolenia). Nasza biblioteka wzięła udział w szkoleniu pod hasłem „Biblioteka — 
miejsce promocji kultury”. Trzecia część szkoleń, przeznaczona tylko dla 
pracowników bibliotek, to szkolenia informatyczne z obsługi dostarczonego sprzętu i 
oprogramowania, ich wykorzystania w pracy biblioteki, a także tworzenia własnych 
stron WWW. 
 
Na uwagę zasługuje także porozumienie w sprawie utworzenia programu 
internetyzacji bibliotek publicznych podpisane z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacją 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W okresie obowiązywania programu 
Akademia Orange dla Bibliotek Fundacja Orange pokrywa w bibliotekach wszelkie 
koszty instalacji, aktywacji oraz utrzymania dostępu do Internetu. 
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Fot. 4. Czytelnia internetowa, Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu (fot. M. Czarnecka). 
 
W ramach założeń, jakie realizujemy z tytułu udziału w PRB, zawiązaliśmy Gminną 
Koalicję na rzecz Rozwoju Bibliotek. W jej skład weszli przedstawiciele różnych 
środowisk i instytucji działających na terenie gminy Lubicz. Rolą koalicji jest 
promowanie biblioteki w środowisku lokalnym, wspieranie różnego rodzaju inicjatyw 
oraz lobbowanie na rzecz rozwoju bibliotek. Dzięki udziałowi w PRB mieliśmy 
możliwość gościć w bibliotece amerykańskiego astronautę Stephena Robinsona. 
 

’ 
 

Fot. 5. Spotkanie z astronautą Stephenem Robinsonem (fot. M. Czarnecka). 

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu, jako biblioteka wiodąca, otrzymała także 
mikrogrant w wysokości 1000 zł w ramach projektu „Podaj dalej”, ogłoszonego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, która na ten cel pozyskała grant od Fundacji 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Realizacja polega na przeprowadzeniu co 
najmniej czterech szkoleń (w tym jednego przez komunikator Skype) dla 
pracowników bibliotek partnerskich. Ich cel to wymiana doświadczeń i wiedzy 
zdobytej przez bibliotekę wiodącą podczas szkoleń specjalistycznych oraz m.in. 
przedstawienie istoty działań promocyjnych, uświadomienie roli dobrego wizerunku 
placówki, zapoznanie uczestników z praktycznymi działaniami i inicjatywami 
podejmowanymi na rzecz rozwoju biblioteki. 
 
Zakwalifikowaliśmy się także do udziału w programie Cyfrowe Archiwa Tradycji 
Lokalnej Fundacji Ośrodka Karta, dzięki któremu mamy nadzieję zdobyć 
umiejętności, które w przyszłości wykorzystamy w zakresie pozyskiwania, 
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gromadzenia, zabezpieczania, przetwarzania i wykorzystywania materiałów 
historycznych dotyczących życia społeczności lokalnej. Udział we wszystkich 
programach i projektach spowodował, że nasze biblioteki stale się rozwijają, 
podnoszą jakość swojej pracy i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom ich 
użytkowników. Coraz lepsza i wszechstronna oferta zaspokaja zróżnicowane 
potrzeby mieszkańców. Trzeba też podkreślić fakt, że biblioteki są jedynymi 
instytucjami kultury w gminie i dlatego pełnią tak ważną rolę w rozwoju lokalnej 
społeczności. 
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