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Biblioteki to relikty przeszłości, w których znaleźć można jedynie ciszę. To 
powszechna opinia. Na szczęście panuje ona wyłącznie wśród „nieużytkowni-
ków”1, czyli osób, które w bibliotekach nie bywają. W rzeczywistości biblioteki, 
zwłaszcza publiczne, z godną podziwu determinacją stają się centrami życia kul-
turalnego swoich środowisk. 

Każda z tych instytucji ma obowiązek spełniać podstawowe funkcje: „eduka-
cyjną (udostępnianie zbiorów, udzielanie informacji), rekreacyjno-relaksacyj-
ną (udostępnianie zbiorów o charakterze rozrywkowym, organizacja przestrze-
ni bibliotek pod realizację zadań związanych z  rozrywką oraz umożliwieniem 
lektury teksów w  sposób komfortowy), kulturalną (organizacja spotkań z  re-
prezentantami świata kultury, organizacja wystaw), ochronną (wobec zbiorów 
i dziedzictwa narodowego; mowa tu też o opracowaniach bibliografii w różnym 
zakresie tematycznym i  zasięgu chronologicznym – narodowych, regional-
nych, przedmiotowych itp.), informacyjną (polegającą na zapewnieniu człon-
kom społeczeństwa nieograniczonego dostępu do informacji, bezpośrednio lub 
w postaci opracowanych zestawień bibliograficznych; również opracowanie in-
formacji biznesowej), społeczną (integrująco-wspierającą; „trzeciego miejsca”; 
przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu, np. bezrobotnych, seniorów itp.), 
opiekuńczo-wychowawczą, instrukcyjno-metodyczną (szkoleniową), promo-
cyjną (dotyczy promocji zbiorów, biblioteki, czytelnictwa, działalności kultu-
ralnej, twórców i  społeczności lokalnych), naukowo-badawczą (w  tym publi-
kacyjną)”2. Funkcje te mogą być pojmowane bardzo szeroko, a tym samym dają 
nieograniczony wręcz (pomijając kwestie finansowe) wachlarz możliwości. Co 
za tym idzie, biblioteki przestają skupiać się jedynie na gromadzeniu i udostęp-
1 Termin za: W. Budrowska, M. Paul, A. Zawałkiewicz, M. Żynda, Z biblioteką czy bez? Bada-

nie nieużytkowników biblioteki, Warszawa 2020.
2 M. Antczak, G. Czapnik, Z. Gruszka, Łódzkie biblioteki publiczne. Czas zmian, czas 

wyzwań, Łódź 2020, s. 18-19. 
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nianiu zbiorów. Zmienia się także ich charakter. Zapoczątkowany przeszło 2000 
lat przed naszą erą elitarny charakter bibliotek, zwanych „domem ksiąg”, „lecz-
nicą duszy”, „skarbnicą mądrości”, „domem wiedzy”3 przybiera nową, bardziej 
przystępną, dostępną dla szerokiego i mocno zróżnicowanego grona odbiorców 
formę. Biblioteki stają się nowoczesnymi i  komfortowymi miejscami spotkań 
z literaturą, kulturą, rozrywką oraz z drugim człowiekiem. 

Jedyna taka biblioteka w Małopolsce

Godnym uwagi przykładem potwierdzającym tezę, że biblioteka nie jest już 
miejscem nakierowanym wyłącznie na książki, jest działalność podejmowana 
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Oleśnie. 

Placówka ta istnieje od 1955 roku, a swoje funkcjonowanie rozpoczęła pod 
nazwą Gromadzka Biblioteka w Oleśnie. Biblioteka, której księgozbiór liczył za-
ledwie 864 woluminy, nie posiadała wówczas nawet własnego lokalu. Zamknięte 
regały z książkami za zgodą ówczesnego dyrektora Szkoły Podstawowej w Ole-
śnie ustawione były w świetlicy szkolnej, która dopiero po zajęciach lekcyjnych 
przekształcała się w bibliotekę. W 1966 roku nastąpiła zmiana statusu instytucji, 
która przemianowana została z gromadzkiej na Gminną Bibliotekę Publiczną. 
Po przeniesieniu szkoły do innego budynku w 1969 roku biblioteka przejęła po-
mieszczenia po „starej” szkole i zajmowała je przez kolejnych 45 lat. 

3 H. Tadusiewicz, Biblioteki skarbnicami wiedzy i  dziedzictwa kulturowego, [w:] Przyszłość 
bibliotek w Polsce. Materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 12-13.10.2007 r., red. 
J. Sadowska, Warszawa 2008, s. 13-14.

Pierwsza siedziba biblioteki w budynku „starej” szkoły przy ul. Leśnej
Źródło: archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie
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Dopiero w  2000 roku książnica przeprowadziła się do nowo wyremonto-
wanego pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy w Oleśnie. Zmiana ta była 
przełomowa i, jak pokazał czas, miała kluczowe znaczenie dla dalszego dyna-
micznego rozwoju placówki. Nowy, niewielki, ale estetyczny lokal w doskonałej 
lokalizacji, funkcjonalne wyposażenie (w tym jeden z pierwszych w gminie kom-
puter z dostępem do Internetu zakupiony z myślą o użytkownikach biblioteki), 
a także znajdująca się „za ścianą” świetlica gminna, pozwoliły nie tylko rozsze-
rzyć dotychczasową ofertę, ale też ujawniły kulturotwórczy potencjał placówki. 
Biblioteka wciąż na pierwszym miejscu stawiała promocję książki i czytelnictwa, 
lecz mogła działać na znacznie szerszą skalę. W ten sposób stała się głównym 
organizatorem różnorodnych konkursów, koncertów, wystaw, spotkań autor-
skich i literackich, warsztatów dla dzieci i dorosłych, spektakli teatralnych i wielu 
innych przedsięwzięć realizowanych w  gminie. Ogrom podejmowanych dzia-
łań przełożył się znacząco na zwiększenie liczby zarejestrowanych i aktywnych 
użytkowników biblioteki, ale miał również realny wpływ na wzrost znaczenia 
placówki w środowisku lokalnym. To z kolei stało się przyczynkiem do podjęcia 
decyzji o budowie nowej siedziby biblioteki. 

„Budujemy nową bibliotekę” – zaproponował Wójt Gminy Olesno Witold 
Morawiec wiosną 2012 roku. A że bibliotekarze to ludzie czynu, natychmiast za-
częli działać, w efekcie czego nowa siedziba biblioteki głównej powstała w ciągu 
zaledwie trzech lat. Zadanie zakładające budowę potężnego obiektu bibliotecz-
nego nosiło tytuł „Biblioteka Otwarta na Potrzeby Mieszkańców”. Projekt reali-
zowany był w  latach 2012-2015, a  współfinansowano go ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ 
Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”. 

Obecny budy-
nek biblioteki

Źródło: archiwum 
Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Ole-

śnie
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Nowa siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie została oddana do 
użytkowania 8 maja 2015 r., dokładnie w  60. rocznicę istnienia tej placówki. 
Parter budynku (pow. 592,60 m²) zagospodarowany został pod prowadzenie 
działalności podstawowej. W otwartej przestrzeni sali bibliotecznej, zajmującej 
ponad 300 m², mieści się wypożyczalnia, czytelnia książek i czasopism, czytel-
nia komputerowa, kącik multimedialny wyposażony w telewizor, kino domowe 
i konsolę do gier. Powstał również kącik malucha, w którym najmłodsi czytelni-
cy mają do dyspozycji zarówno książki, jak i zabawki. Na parterze zlokalizowana 
jest także sala konferencyjno-kinowa, wyposażona w kompletny sprzęt projek-
cyjno-nagłośnieniowy, umożliwiający m.in. projekcje filmowe, prezentacje mul-
timedialne czy transmisje telewizyjne. W tej właśnie sali funkcjonuje małe kino 
społecznościowe, działające pod marką Kino za Rogiem, dzięki któremu miesz-
kańcy mają dostęp do ambitnej kinematografii polskiej i zagranicznej. Znacznie 
więcej niespodzianek kryje się na I piętrze budynku biblioteki. Znaleźć tam moż-
na… kręgielnię, salę fitness z urządzeniami siłowni, salę gier cichych wyposażo-
ną w gry i bieżące czasopisma, kawiarenkę, stół do snookera i stół do bilarda.  

Sala biblioteczna i sala konferencyjno-kinowa
Źródło: archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Oleśnie
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Kręgielnia „Azyl”, sala ze stołem do snookera i kawiarenka  
na I piętrze budynku biblioteki

Źródło: archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie
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Biblioteka nie istnieje bez ludzi

Nie brakuje oczywiście sceptycznych, czy nawet krytycznych opinii na temat 
tak nietypowej działalności i usług oferowanych przez bibliotekę. Sami pracow-
nicy niekiedy z rozrzewnieniem wspominają czasy, gdy ich praca ograniczała się 
wyłącznie do gromadzenia i udostępniania zbiorów. Rzeczywistość jest jednak 
nieubłagana – książki to nie wszystko, a biblioteka, jeśli chce przetrwać, musi 
działać dla ludzi. Bo to właśnie „człowiek, użytkownik, klient – jakkolwiek go 
nazwiemy – jest tym kluczowym elementem, dla którego biblioteki istnieją”4. Za-
tem nowoczesna biblioteka, chcąc pozyskać nowych odbiorców spośród wspo-
mnianych już nieużytkowników, „nadążając za wieloaspektowymi przeobraże-
niami społeczeństwa, stara się oferować zupełnie nowe formy usług”5.

Rolą bibliotekarzy jest więc nie tylko dbać o  ustawiczny wzrost poziomu 
wypożyczeń, ale też obserwować zmieniającą się rzeczywistość, wsłuchiwać się 
w potrzeby społeczności lokalnej i reagować na nie, planując dalszą działalność. 
Szerokie spektrum podstawowych funkcji bibliotek sprawia, że placówki te mogą 
dostosowywać swoją ofertę do aktualnego zapotrzebowania mieszkańców. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie od lat postrzegana jest jako insty-
tucja wspierająca oddolne inicjatywy mieszkańców i realizująca zadania stano-
wiące bezpośrednią odpowiedź na zasygnalizowane przez nich potrzeby. Jedną 
z takich zgłaszanych przez mieszkańców gminy Olesno potrzeb było stworzenie 
miejsca spotkań, zarówno tych aranżowanych i intencjonalnych, jak i tych spon-
tanicznych, a niekiedy nawet przypadkowych. Nowoczesna biblioteka w Oleśnie 
z nową siedzibą oraz jej różnorodna działalność i mnogość niestandardowych 
usług, w pełni tę potrzebę zaspokoiła. Ten rozszerzony, nietypowy, może nawet 
zaskakujący program biblioteki można nazwać „ofertą ponadusługową – w do-
myśle więc: naddaną, dodatkową. Ale przy postępującej technicyzacji procesów 
komunikacyjnych i przeciążeniu międzyludzkich relacji technologią, to nieko-
niecznie jest naddatek, lecz (może już teraz, a tym bardziej jutro), pełnoprawny, 
trzeci wariant bibliotecznych usług”6. Zatem GBP w Oleśnie, starając się zaspo-
koić potrzeby mieszkańców, przestała być tym tradycyjnie pojmowanym „do-
mem ksiąg”, pełnym kurzu i ciszy. Stała się nowoczesną biblioteką, a tym samym 
centrum życia kulturalnego gminy, w którym cisza to towar nie tyle deficytowy, 
co wręcz niepożądany. 

4 W. Budrowska, M. Paul, A. Zawałkiewicz, M. Żynda, Z biblioteką czy bez?... dz. cyt., Warsza-
wa 2020, s. 9. 

5 M. Wojciechowska, Multibibliotekarstwo, Warszawa 2018, s. 7.
6 J. Wojciechowski, Biblioteki w nowym otoczeniu, Warszawa 2014, s.188. 
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Liczby nie kłamią

Stale rosnące dane liczbowe to niepodważalny dowód na to, że niestandar-
dowa działalność nowoczesnej biblioteki w Oleśnie ma korzystny wpływ na po-
ziom czytelnictwa i liczbę wypożyczonych książek. W tabeli 1. zestawiono dane 
liczbowe za rok 2014 (przed przeprowadzką), za rok 2016 (pierwszy rok po roz-
poczęciu pracy w nowej siedzibie).

Tab. 1.
2014 2016

Zarejestrowani czytelnicy 1214 1320
Liczba wypożyczeń 18 687 24 666
Liczba odwiedzin 14 206 55 673

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z działalności GBP w Oleśnie.

Proste zestawienie wyraźnie i jednoznacznie obrazuje, że dane statystyczne 
dotyczące wybranych aspektów podstawowej działalności biblioteki wykazu-
ją tendencję wzrostową. Okazuje się również, że nawet globalna epidemia nie 
zablokowała działalności biblioteki. Konieczna była oczywiście reorganiza-
cja systemu pracy, wielokrotna zmiana planów, a  także ogromna elastyczność 
i kreatywność. Przede wszystkim jednak nieustannie dbano o to, aby zapewnić 
użytkownikom dostęp do literatury. Kiedy więc wprowadzony został zakaz udo-
stępniania zbiorów wewnątrz budynku, pracownicy biblioteki w Oleśnie zamon-
towali na zewnątrz „Retro Książkomat”, który przez miesiąc znakomicie spełniał 
swoją funkcję. Placówka ta, jak z  pewnością większość, jeśli nie wszystkie bi-
blioteki w kraju, doskonale dostosowała się do nowej, niełatwej rzeczywistości, 
na co wskazuje wzrost liczby wypożyczonych książek w stosunku do roku po-
przedniego. To z kolei świadczy o tym, jak ważną funkcję w życiu społecznym 
pełnią biblioteki. W tym miejscu należy zaznaczyć, że były to jedyne instytucje 
kulturalne, które niemal bez przerwy pozostawały otwarte w czasie pandemii. 
Bibliotekarze, zachowując wszelkie środki ostrożności, nie przestawali zaopatry-
wać swoich użytkowników w  książki, które nierzadko okazywały się jedynym 
ratunkiem podczas przymusowej izolacji.

Wydawać by się mogło, że połączenie biblioteki z kinem, kawiarnią czy krę-
gielnią to pomysł bardzo odważny (żeby nie powiedzieć – szalony). W rzeczywi-
stości stanowi on jednak świadomą i w pełni przemyślaną odpowiedź na zdiagno-
zowane zapotrzebowanie środowiska lokalnego. Ponadto należy po raz kolejny 
podkreślić, że w tej nietypowej bibliotece książki niezmiennie są na pierwszym 
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miejscu. Bo czy może być lepsza, a zarazem bardziej dyskretna forma promocji 
czytelnictwa, niż książki pozostawione (niby przypadkowo) na kanapach krę-
gielni, stolikach kawiarni i krzesłach kinowych? Tego typu działania marketingo-
we spotykają się zawsze z dużym zainteresowaniem wśród użytkowników biblio-
teki – również tych, którzy przychodząc do jej siedziby, nie kierowali się chęcią 
wypożyczenia książek. W ten, może nieco podstępny, ale jakże skuteczny sposób 
pracownicy biblioteki pozyskują nowych aktywnych czytelników. Z całą pewno-
ścią rozszerzenie oferty biblioteki spowodowało wzrost liczby jej użytkowników. 
Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie zyskała status „trzeciego miejsca”, czyli 
przestrzeni, w której – poza domem oraz szkołą lub pracą – spędza się najwię-
cej czasu. „O taki status starają się biblioteki dziś nierzadko, co z pewnością nie 
jest łatwe i  wymaga przemyślanych działań i  zorientowanych przyszłościowo  
strategii”7.

Pojmowane wieloaspektowo zmiany społeczne stawiają biblioteki przed nie-
łatwym wyzwaniem, jakim jest utrzymanie obecnych i ustawiczne pozyskiwanie 
nowych użytkowników. Ich działalność musi więc odchodzić od nakierowania 
wyłącznie na książki. Wiele wskazuje jednak na to, że współczesne biblioteki pu-
bliczne to w większości instytucje nowoczesne, a ich kulturotwórcza i społeczna 
funkcja spotyka się ze stale rosnącym uznaniem środowisk lokalnych. 
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Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w  Oleśnie, któ-
ra wychodzi daleko poza tradycyjnie pojmowane funkcjonowanie biblioteki publicznej. 
Krótko nakreślono również historię tej placówki, skupiając się na zależności pomiędzy 
warunkami lokalowymi, a  różnorodnością oferowanych usług. Podjęto także próbę 
opisania, co powoduje, że biblioteka jest obecnie jedną z najważniejszych i najprężniej 
działających instytucji kultury w swoim środowisku. Podkreślono i omówiono również 
kulturotwórczą funkcję biblioteki, która łączy promocję książki i czytelnictwa z wieloma 
innymi, nietypowymi formami pracy. 

Słowa kluczowe: biblioteka publiczna, użytkownicy bibliotek, działalność bi-
bliotek, nowoczesna biblioteka, potrzeby użytkowników bibliotek, promocja 
książki, czytelnictwo

Summary

The subject of the article is the activity of Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie which 
goes far beyond the traditionally understood functioning of a public library. The history 
of the institution has been briefly outlined, focusing on the relation between accommo-
dation conditions and the variety of services offered. An attempt is also made to describe 
what makes the library one of the most important and most active cultural institutions 
in its environment. The culture-forming function of the library, which combines the pro-
motion of books and reading with many other unusual forms of work, has also been 
emphasised and discussed. 

Keywords: public library, library users, library activity, modern library, needs of 
library users, book promotion, reading


