Gmina Radłów

Biblioteka
LINK DO KSIĘGOZBIORU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RADŁOWIE
Gminna Biblioteka Publiczna w Radłowie
Gminna Biblioteka Publiczna w Radłowie powstała w styczniu 1949 roku. Podlegała pod Gminną Radę
Narodową w Sternalicach, dlatego też figurowała pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Sternalicach z siedzibą w
Radłowie, natomiast w Sternalicach znajdowała się filia biblioteczna.
Biblioteka zaczynała wtedy w bardzo prymitywnych warunkach, pozbawiona odpowiedniego sprzętu i wyposażenia.
Według zachowanych danych i zapisu w Kronice Biblioteki na stanie znajdowało się wówczas 280 woluminów. Liczba
ta stopniowo się zwiększała i na koniec grudnia 1953 r. biblioteka dysponowała księgozbiorem liczącym 1992
woluminy. W roku 1953 biblioteka zmienia swoją nazwę z Gminnej Biblioteki Publicznej w Sternalicach na Gminną
Bibliotekę Publiczną w Radłowie. W roku 1954 w związku z reformą podziału administracyjnego kraju (likwidacja gmin
i utworzenie gromad) biblioteka zmienia nazwę na Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Radłowie. W roku 1973 w skutek
nowego podziału administracyjnego biblioteka powraca do poprzedniej nazwy czyli Gminnej Biblioteki Publicznej w
Radłowie z Filią w Sternalicach. Zmienia się także sieć biblioteczna. Dochodzą dwie nowe filie w Biskupicach i
Kościeliskach, utworzone na miejscu zlikwidowanej Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Kościeliskach. Od tego
momentu, aż do dnia dzisiejszego, sieć biblioteczna w obrębie naszej gminy kształtuje się następująco: Gminna
Biblioteka Publiczna w Radłowie oraz 3 Filie Biblioteczne w Biskupicach, Kościeliskach i Sternalicach. Okres istnienia
biblioteki to okres wielu reform i przemian. Jedną z najważniejszych byłą reforma samorządowa z 1990 roku. Wówczas
to biblioteka przeszła w gestię samorządu terytorialnego. Dało to szansę do konkretnego dostosowania zbiorów i form
działania biblioteki do potrzeb poszczególnych grup środowisk, a co za tym idzie ich doskonalenia i rozwoju. Mimo,iż
biblioteka od chwili powstania znajduje się w tym samym budynku, to przeszła wiele zmian. Nie chodzi tylko o nazwę
czy wygląd, ale także o zakres działania, zasad finansowania, udostępniania zbiorów i form informacyjnych.
Księgozbiór biblioteki jest stale i systematycznie uzupełniany, dzięki środkom finansowym otrzymywanym z budżetu
gminy oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki tym środkom zbiory biblioteczne wzbogacane są o
najnowszą literaturę naukową i popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy, a w szczególności z pedagogiki,
psychologii i ekonomii oraz literaturę beletrystyczną i zbiory regionalne. W całej naszej sieci bibliotecznej do
dyspozycji czytelników znajduje się blisko 40.500 woluminów z różnych dziedzin wiedzy oraz literatury pięknej;
ponadto na miejscu można skorzystać z księgozbioru podręcznego (słowniki, encyklopedie, literatura dotycząca
różnych dziedzin nauki).

Nasza biblioteka jest nie tylko placówką kulturalną, ale także wychowawczą. Najwięcej naszych propozycji
skierowanych jest do dzieci i młodzieży. To dla nich organizowane są konkursy literackie i plastyczne, spotkania z
autorami książek, wystawy, pogadanki czy lekcje biblioteczne. Celem tych przedsięwzięć jest upowszechnianie
czytelnictwa i czytania, zachęcanie uczniów do tworzenia własnych warsztatów pracy umysłowej oraz do
poszanowania książek. Od 1 czerwca 2008 r. w GBP Radłów w ramach programu Ikonk@2 rozpoczęła działalność
czytelnia internetowa, w której użytkownicy mają dostęp do internetowych baz danych. Z czytelni internetowej
można korzystać w godzinach pracy biblioteki, a korzystanie jest bezpłatne.

Gdzie nas szukać :
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Radłowie ul. Oleska 3A 46-331 Radłów tel. 034 – 3599130 e-mail:
biblioteka@radlow.pl
Dyrektor: mgr Alicja Korzekwa
2. Filia Biblioteczna w Biskupicach Biskupice 13 46-331 Radłów tel. 034 – 3599793
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Kierownik: Ewa Ochman
3. Filia Biblioteczna w Kościeliskach Kościeliska 30 46-331 Radłów tel. 034 – 3599526
Kierownik: Irmgarda Pisula
4. Filia Biblioteczna w Sternalicach Sternalice 7 46-331 Radłów te. 034 – 3599272
Kierownik: Ewelina Kraska

Godziny otwarcia:
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Radłowie
Poniedziałek:
Wtorek :

8.00-15.00
8.00-15.00

Środa:

10.00-17.00

Czwartek:

12.00-15.00

Piątek:

11.00-18.00

2. Filia Biblioteczna w Biskupicach
Poniedziałek: 13.00-17.00
Wtorek:
Czwartek:

13.00-17.00
13.00-17.00

3. Filia Biblioteczna w Kościeliskach
Poniedziałek: 12.00-16.00
Wtorek:

12.00-16.00

Czwartek:

10.00-14.00

Piątek:

13.00-17.00

4. Filia Biblioteczna w Sternalicach
Wtorek:

10.00-14.00

Środa:

13.00-17.00

Czwartek:

10.00-14.00

Piątek:

13.00-17.00
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