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Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Poniatowej

„Każda znajdująca się tu książka, każdy tom,
posiadają własną duszę.
I to zarówno duszę tego, kto daną książkę napisał,
jak i dusze tych, którzy tę książkę przeczytali i tak
mocno ją przeżyli, że zawładnęła ich wyobraźnią”.
Carlos Ruiz Zafón

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Poniatowej powstała w
1965 roku. Założycielem jej był ówczesny przewodniczący
Miejskiej Rady Narodowej Stanisław Zarzycki, zaś pierwszą
siedzibą lokal przy ul. Młodzieżowej 6. Biblioteka zajmowała dwa
pomieszczenia o łącznej powierzchni 45 m². Pozwoliło to wydzielić
wypożyczalnię dla dorosłych i oddział dla dzieci. W momencie
powstania placówki księgozbiór liczył 959 woluminów. Na koniec
1966 roku księgozbiór powiększył się do 3981 tomów i korzystało z
niego 733 czytelników.
W roku 1978 ze względu na brak pomieszczeń dla szkoły
Bibliotekę przeniesiono do budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul.
Młodzieżowej 2.
Warunki lokalowe nie poprawiły się. W 1986 roku Bibliotekę
przeniesiono do odremontowanej i zmodernizowanej części dawnej
szkoły. Powierzchnia placówki się zwiększyła do 180 m2. Dalszy
rozwój Biblioteki przypadł na koniec 1994 roku. Uzyskano
dodatkowe pokoje na I piętrze, gdzie przeniesiono oddział dla dzieci.
Zyskała też wypożyczalnia dla dorosłych, którą powiększono do 80
m².
Rok 1996 przyniósł dalsze istotne zmiany. Decyzją władz miejskich
nastąpiło połączenie dwóch placówek bibliotecznych. Biblioteka
Miejska wchłonęła Bibliotekę Zakładową przejmując jej
pomieszczenia w budynku dawnego Zakładowego Domu Kultury i
powstała jedna Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Poniatowej
w miarę zaspokajająca
potrzeby czytelników. Powierzchnia
placówki wynosi 277 m².
Polepszenie warunków lokalowych, oprócz sprawniejszego
udostępniania zbiorów pozwala na prowadzenie różnorodnych form
pracy z dziećmi, młodzieżą i czytelnikiem dorosłym. Zgodnie z
zapotrzebowaniem środowiska placówka organizuje imprezy
czytelnicze (biesiady kulturalne-cykliczne spotkania dla dorosłych)

konkursy o zasięgu wojewódzkim i powiatowym, zajęcia plastyczne
z dziećmi i młodzieżą, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie oraz
szereg ciekawych wystaw. Przy bibliotece rozpoczął działalność
Dyskusyjny Klub Książki. Aby sprostać wymaganiom
społeczeństwa informacyjnego Biblioteka tworzy system informacji
o własnych zbiorach, komputerową bazę danych w programie
bibliotecznym MAK, aby w przyszłości udostępniać swój katalog w
sieci Internet. Posiada dostęp do Internetu w tym 3 stanowiska
oferuje czytelnikom.

Oddział dla dorosłych 1995 r.

Oddział dla dorosłych obecnie

Oddział dla dzieci 1995 r.

Oddział dla dzieci obecnie

Czytelnia 1995r.

Czytelnia obecnie

KADRA BIBLIOTEKARZY NA PRZESTRZENI LAT
BIBLIOTEKA
W PONIATOWEJ

FILIA W KOWALI
1968-1971 Zofia Dacka
1971-1972 Anna Wójcicka

1965 -1972

Halina Wagner

1973 -1979 Barbara Sołdek

1965 -1972 Zofia Banaszek

1982- 1984 Mirosława Morek

1972-1974 Halina Pastwa

1986 -

1973-

Małgorzata Woźniak

1975-1985 Anna Pawłowska

Anna Dziaduch

FILIA W KRACZEWICACH

1979 -1992 Kazimiera Pietras

1956-1957 Antoni Frąckiewicz

1985 -1987 Anna Wieżalis

1957-1970

Jerzy Szlachetka

1987-

Halina Krajewska

1970-1971

Krystyna Jaruga

1987-

Teresa Kramek

1973-1977

Maria Janczak

1992 -2008 Aleksandra Bąk

1977-1980

Barbara Chyła

1995-

Renata Krupa

1980-2006

Teodozja Łajca

1996-

Zofia Kochan

2006 -

Barbara Mędrek

Małgorzata Woźniak
(od 1975r. sprawuje funkcję dyrektora)

FILIA W NIEZABITOWIE
1956-1965 Jadwiga Makarewicz
1966-2005 Elżbieta Biała
2005-

Joanna Długosz

Pracownicy - od lewej: J. Długosz,Z. Kochan ,B. Mędrek,
A. Dziaduch, R. Krupa, H. Krajewska, T. Kramek, A. Bąk ,M. Woźniak.

KSIĘGOZBIÓR biblioteki wraz z filiami liczy 48219 vol.
(31.12.2008). Zawiera bogaty zestaw literatury polskiej i obcej,
książki dla dzieci i młodzieży: lektury szkolne, wydawnictwa
encyklopedyczno-słownikowe .Biblioteka uwzględniając różnorodne
zainteresowania czytelników oferuje 37 tytułów czasopism do
wykorzystania na miejscu lub wypożyczając do domu. Ważnym
zadaniem jest gromadzenie dokumentów życia społecznego. Zbiory
regionalne zaspokajają oczekiwania czytelników, obejmują one
różne wydawnictwa o zasięgu lokalnym, tj. książki, czasopisma,
foldery, jednodniówki, programy i plany zagospodarowania, prace
magisterskie i licencjackie (dotyczące naszej miejscowości i
biblioteki), fotografie, wycinki prasowe, plakaty, kalendarze.
Biblioteka prowadzi działalność informacyjo-bibliograficzną
udzielając kwerend i informacji z różnych dziedzin wiedzy. Ważną
usługą oferowaną naszym użytkownikom jest sprowadzanie książek
drogą wypożyczeń międzybibliotecznych – z bibliotek wyższego
stopnia.

CZYTELNICTWO w mieście i gminie Poniatowa
w ostatnich latach utrzymuje się na poziomie ok. 26 % (powyżej
wskaźnika wojewódzkiego 18,3 %)
- miasto 26 %,
- miasto i gmina 23 %.
Liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców - 416
Liczba woluminów na 100 mieszkańców - 336

Czytelnictwo w latach 1966-2008 r.

Księgozbiór w latach1966-2008 r.

Wypożyczenia księgozbioru w latach 1966-2008 r.

Dopływ nowości w latach 1966-2008 r.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM – PARTNERZY
Biblioteka od wielu lat współpracuje z Towarzystwem
Przyjaciół Poniatowej. Bibliotekarki aktywnie działają
w Zarządzie Towarzystwa a Biblioteka jest miejscem spotkań
kolegium redakcyjnego lokalnego pisma „Przegląd Regionalny”.
Wspólnie organizowane są niektóre imprezy czytelnicze
(Biesiady Kulturalne). Innymi ważnymi organizacjami, z
którymi współpracuje Biblioteka są: Towarzystwo Przyjaciół AK
WIN w Poniatowej, Powiatowe i Miejskie Koło Ligi Ochrony
Przyrody, Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów,
Stowarzyszenie Amazonki Poniatowa (wystawy, pogadanki),
Centrum
Kultury
Promocji
i
Turystyki
( Turniej Miast i Gmin Krainy Lessowych Wąwozów,
prezentowanie wystaw promujących nasze miasto), Ognisko
Pracy Pozaszkolnej, Dom Muzyki w Kraczewicach (inscenizacja
bajki muzycznej „Kot w Butach”), Austriackie Forum Kultury w
Warszawie. Od wielu lat prowadzi szeroką działalność kulturalną
i edukacyjną we współpracy ze szkołami podstawowymi,
gimnazjum, przedszkolem miejskim, miejscowymi szkołami
średnimi, (konkursy, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne,
wystawy
okolicznościowe, głośne czytanie książek,
prowadzenie punktów bibliotecznych), Wojewódzką Biblioteką

Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie,
Powiatową
Biblioteką Publiczną w Opolu Lub. (realizacja konkursów
powiatowych i wojewódzkich, seminaria szkoleniowe dla
bibliotekarzy). Przy organizacji dużych imprez patronat
obejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Poniatowa jednocześnie
sponsoruje niektóre z nich.

SEMINARIA SZKOLENIOWE DLA
BIBLIOTEKARZY

Szkolenie bibliotekarzy powiatu opolskiego 2005 r.

Szkolenie dyrektorów. J. Gajewski. D. Sokołowska ,A.. Kornacka,
M. Majewska 2008 r.

Warsztaty biblioteczne WBP prowadzi M. Pieczykolan 2008 r.

Wycieczka bibliotekarzy powiatu hrubieszowskiego 2008 r.

IMPREZY DLA CZYTELNIKÓW DOROSŁYCH

„Nieznane karty z dziejów Poniatowej”
Z. Peroń, S. Posyniak 2004 r.

Prof. S. Hoczyk-Siwkowa

„W Kotlinie Chodelskiej przed 1000 lat”
Wykład prof. .Stanisławy Hoczyk –Siwkowej 2004 r.
Finał konkursu „Cudze chwalicie swego nie znacie” 2004 r.

Lekcja biblioteczna dla gimnazjalistów 2007 r.
„Historyczne i współczesne treści niepodległości”
-wykład dr J. Wieliczko 2005 r.

Spotkanie autorskie z dr Z.. Bieleniem.
-promocja książki „Zwycięzca spod Zyrzyna”2007 r.

Spotkanie autorskie z K. Jastrzębskim – promocja książki „Opole
Lubelskie. Historia miasta i powiatu do roku 1663” 2008 r.

„Lata wojny i okupacji”--wspomina J. Chwil 2009 r.

Spotkanie autorskie z pisarką H.. Kowalewską 2009 r.

Uczestnicy spotkania „Lata wojny i okupacji”

„Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporu”
-wykład dr J. Stanisławek 2009r.

OPRAWA PLASTYCZNA W ODDZIALE DZIECIĘCYM

nadaje ciepły, przyjazny klimat, zachęca dzieci do
częstego przebywania w bibliotece.

TEATRZYK DZIAŁAJĄCY PRZY BIBLIOTECE
W LATACH 1996 - 2001

„Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” 1997 r.

Bajka muzyczna„Kot w butach” wystawiona we współpracy
z chórem „Szczygiełki” 1999 r.

Jasełka 2001 r.
„Królowa Śniegu” 1998 r.

EDUKACJA KULTURALNA I CZYTELNICZA DZIECI

Finał turnieju wiedzy o Poniatowej 2004 r.

Głośne czytanie „Cała Polska czyta dzieciom” 2005 r.

Spotkanie z E. i R. Zarębskimi autorami książki
„Opowieści babci Gruni” 2007 r.

Wycieczka przedszkolaków 2008 r.

O tradycjach Świąt Bożego Narodzenia w Austrii opowiada
K.Brzeziński 2008 r.

Gminny finał powiatowego konkursu „Pokochajmy nasze drzewa”
2009 r.

Spotkanie autorskie z Ewa Chotomską 2009 r.
Spotkanie najmłodszych czytelników z leśnikiem 2009 r.

WYSTAWY
W bibliotece eksponowane są wystawy tematycznie powiązane
z aktualnie odbywającymi się imprezami przygotowywane przez
bibliotekarki.

„Z życia zakładów EDA” 2008 r.
„Koziołek w Europie” 2003 r.

„Poniatowa lat -70.” 2007 r.

Wydawnictwa regionalne 2008 r.

„Ziemia naszym wspólnym skarbem” 2008 r.

„Pokochajmy nasze drzewa”- prace nagrodzone2009 r.

Wystawa objazdowa WBP „Planeta Ziemia” 2009 r.
Wystawa objazdowa PBP
„Drzewa pomnikowe powiatu opolskiego”2009 r.

NASI PARTNERZY ZAGRANICZNI
W 1996 roku rozpoczęła się współpraca Biblioteki w
Poniatowej z Biblioteką dzielnicy Berlina – Steglitz,
w ramach, której bibliotekarki uczestniczyły w pierwszym
niemiecko-polskim
sympozjum
na
temat
„Marketing
w bibliotekarstwie”. Współpraca ta trwa do dzisiaj i zaowocowała
rewizytą bibliotekarek z Berlina i powiększeniem zbiorów o 300
książek w języku niemieckim, które są często wykorzystywane przez
młodzież licealną i studentów. Dzięki nawiązanej współpracy
z Austriackim Forum Kultury w Warszawie prezentowane były trzy
wystawy: „Śladami Mozarta po Wiedniu”, „Johan Strauss” oraz
„Impresje wiedeńskie”.
W 2008 roku na Targach Gospodarczych zorganizowanych z okazji
80-lecia miasta partnerskiego Gross-Siegharts w Austrii, biblioteka
zaznaczyła swoją obecność przygotowując dużą wystawę promującą
Poniatową.

Uczestnicy sympozjum ”Marketing w bibliotekarstwie”
przed pałacem Sanssouci w Poczdamie1996 r.

Wizyta bibliotekarek z Berlina 1996 r.

Wycieczka dziennikarzy z Berlina 2007 r.

Otwarcie wystawy „Śladami Mozarta po Wiedniu” 2007 r. z udziałem dr
Waltera Marii Stojana, dyr. Austriackiego Forum Kultury

Imprezę uświetnił Zespół Schlares Minores pro Musica Antiqua
muzyką z epoki Mozarta 2007 r.

Wycieczka członków Towarzystwa Polsko-Niemieckiego z Berlina 2007 r.

Wystawa promująca Poniatową na forum gospodarczym
w Gross-Siegharts 2008 r.

Biblioteka w Poniatowej jest od wielu lat aktywną placówką,
świadczą o tym liczne wyróżnienia m.in.
1986 r. – II miejsce we „Współzawodnictwie na najlepszą
bibliotekę w Gminie” na terenie województwa lubelskiego,
1998 r – Nagroda na szczeblu wojewódzkim za realizację
programu „Promocja Gminy”,
2001 r. - I miejsce w powiatowej edycji konkursu ekologicznego
„Ziemia dla Ludzi, Ludzie dla Ziemi”, oraz nagroda na szczeblu
wojewódzkim,
2002 r. - z okazji 40-lecia uzyskania praw miejskich przez
Poniatową, Biblioteka otrzymała lokalne odznaczenie honorowe
„Zasłużony dla Poniatowej”,

Dyr. M. Woźniak w towarzystwie D. Sokołowskiej, Z. Kani,
M. Pieczykolan z pierwszą nagrodą na najaktywniejszą
bibliotekę województwa 2005 r.

2004 r. - I miejsce w kategorii bibliotek miejsko-gminnych we
współzawodnictwie na najaktywniejszą bibliotekę województwa
lubelskiego,
2006 r- II miejsce w powiatowej edycji wojewódzkiego
konkursu „Pamięć Przeszłości”,
2007r. - Z okazji 45-lecia uzyskania praw miejskich przez
Poniatową dyrektorka Biblioteki otrzymała odznaczenie
honorowe „Zasłużony dla Poniatowej”,
2009 r – nominacja do nagrody „Wzorowa Biblioteka Roku
2009”.

Uroczysta gala wręczenia odznaczeń „Zasłużony dla Poniatowej” 2007 r.

SIEĆ MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W PONIATOWEJ TWORZĄ
FILIA BIBLIOTECZNA W KOWALI
Filia biblioteczna w Kowali zapoczątkowała swoją
działalność 30 czerwca 1963 roku. Od początku swego istnienia
brała udział w życiu społeczno-kulturalnym wsi. Pierwszym
kierownikiem biblioteki była Daniela Szymańska. Na przestrzeni lat
kadra zmieniała się bardzo często, pracownikami biblioteki byli:
Zofia Dacka, Anna Wójcicka, Barbara Sołdek, Danuta Kozak, Zofia
Madej, Aleksandra Bąk, Mirosława Morek, Henryka Tarkowska,
Beata Długosz, Andrzej Kramek. Od 1986 roku kierownikiem filii
jest Anna Dziaduch. Zarówno częsta zmiana pracowników jak
i lokali (biblioteka kilkakrotnie zmieniała swoją siedzibę) nie była
korzystna dla funkcjonowania i rozwoju biblioteki. Od 1999 roku
mieści się w budynku tuż obok Szkoły Podstawowej
im H. Sienkiewicza w Kowali.
Działalnością swą biblioteka obejmuje 2 sołectwa: Kowala Pierwsza
i Kowala Druga. Z księgozbioru korzystają również mieszkańcy
z sąsiednich wsi: Wolicy i Spław. Ogółem z usług biblioteki
korzysta ponad 33 % mieszkańców, w dużej części są to dzieci
i młodzież ucząca się. Filia posiada księgozbiór liczący ok. 5 500
woluminów, z czego 39 % stanowi literatura piękna dla dorosłych,
42 % lit. piękna dla dzieci i młodzieży i 19 % literatura
niebeletrystyczna. Biblioteka udostępnia również czasopisma
o różnej tematyce, w tym regionalne oraz zbiory audiowizualne
(płyty z bajkami dla dzieci i filmy). Księgozbiór jest systematycznie
uzupełniany. Biblioteka gromadzi i udostępnia materiały dotyczące
regionu oraz dokumenty życia społecznego.
Placówka prowadzi aktywną działalność upowszechniania
i promocji czytelnictwa poprzez organizowanie lekcji bibliotecznych

(pełni funkcję biblioteki szkolnej), konkursów, pogadanek, wystaw
i spotkań z ciekawymi ludźmi. Biblioteka może się poszczycić
wieloma sukcesami. W licznych konkursach ogłaszanych przez
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im H. Łopacińskiego w Lublinie
i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Opolu Lub. czytelnicy zajmują
czołowe miejsca. Od kilku lat stałą formą pracy, mającą na celu
rozpowszechnianie czytelnictwa jest konkurs pięknego czytania pt.
Kto czyta żyje ciekawiej. Biblioteka posiada dostęp do Internetu
i tworzy komputerowy katalog własnego księgozbioru w systemie
MAK. Współpracuje głównie ze Szkołą Podstawową im.
H. Sienkiewicza w Kowali, OSP w Kowali oraz innymi bibliotekami
gminy Poniatowa i powiatu opolskiego.

Kierownik biblioteki Anna Dziaduch

Czytanie baśni H..Ch. Andersena w 200- rocznicę urodzin 2005 r.
Pasowanie pierwszoklasistów na czytelników biblioteki 2006 r.

Wizyta przedszkolaków2006 r.
Konkurs pięknego czytania 2008 r.

FILIA BIBLIOTECZNA W KRACZEWICACH
Filia Biblioteczna w Kraczewicach jako Gromadzka
Biblioteka Publiczna w powstała w 1956 roku.
W pierwszych latach swego istnienia liczyła 360 książek. W 1957
roku było zarejestrowanych tylko 60 czytelników, oraz 1285
wypożyczeń. Kierownikiem biblioteki był Jerzy Szlachetka, który
pełnił funkcję sekretarza Gromadzkiej Rady w Kraczewicach, a w
godzinach popołudniowych pracował jako bibliotekarz. Bibliotekę
prowadził do lipca 1970 roku. Zmieniało się też miejsce
usytuowania biblioteki. Początkowo miała siedzibę w byłej
mleczarni (ok.14 m2), później została przeniesiona do
Agronomówki, następnie do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kraczewicach, w której funkcjonuje do chwili obecnej.
Jest to bardzo dobra lokalizacja, pośrodku wsi, blisko szkoły,
sklepów oraz kościoła. Jedynym mankamentem jest mała
powierzchnia (23m2).
Sieć uzupełniały trzy punkty biblioteczne w Spławach, Kol.
Szczuczki, Kol. Łubki. Kolejnymi kierownikami biblioteki w
okresach bardzo krótkich byli: Wiesława Wójtowicz, Danuta
Krawiec, Marian Jęczeń, Krystyna Jaruga, Maria Janczak, Barbara
Chyła.
W 1980 roku kierownikiem biblioteki została Teodozja Łajca,
natomiast od września 2006 r. funkcję tę pełni Barbara Mędrek.
Działalnością swoją biblioteka obejmuje głównie Kraczewice i
okoliczne sołectwa: Poniatową Wieś, Szczuczki oraz Spławy.
W 1974 roku Gromadzka Biblioteka Publiczna w Kraczewicach
stała się Filią Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Poniatowej.
Ogółem z usług biblioteki korzysta około 20 % mieszkańców,
w dużej części są to dzieci i młodzież ucząca się. Biblioteka posiada
księgozbiór liczący ok. 5.000 woluminów, 13 tytułów czasopism.
Księgozbiór jest systematycznie uzupełniany. Biblioteka aktywnie

współpracuje z Klubem Kultury w Kraczewicach, Ochotniczą Strażą
Pożarną w Kraczewicach, Szkołą Podstawową w Kraczewicach im.
M. Konopnickiej oraz Świetlicą Profilaktyczno-Wychowawczą
w Poniatowej. Wspólnie organizuje się wiele ciekawych imprez
środowiskowych ( Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień
Dziecka), a także wieczory wspomnień, przybliżające historię
ojczystą, na które zapraszani są kombatanci.
Biblioteka współpracuje również z Kołem Gospodyń Wiejskich
w Kraczewicach. W ramach tej współpracy przeprowadzono między
innymi konkursy „Mój ogródek świadczy o mnie”, „Czytamy
książki i czasopisma rolnicze”.
W bibliotece dużo uwagi poświęca się pracy z dziećmi i młodzieżą.
Z ich udziałem odbywają się lekcje i imprezy biblioteczne,
konkursy, pogadanki i spotkania z interesującymi ludźmi.
Organizowane są wieczornice literackie, wystawy książek. W
okresie swej działalności Biblioteka przeprowadziła wiele
konkursów i imprez upowszechniających czytelnictwo, wiedzę
rolniczą, wiedzę o regionie. Biblioteka może się pochwalić wieloma
dyplomami i wyróżnieniami zarówno na szczeblu powiatowym,
wojewódzkim jak też ogólnopolskim:
1985 r. w konkursie plastycznym „Gdybym był pisarzem i
malarzem” w eliminacjach ogólnopolskich VI miejsce zajęła
czytelniczka z Kraczewic
1985 r. w konkursie „ 40 – lecie zwycięstwa nad faszyzmem” – w
eliminacjach
wojewódzkich – V miejsce zajął czytelnik z
Kraczewic
1994 r. w konkursie „Korzenie naszych rodzin” – w finale
wojewódzkim został wyróżniony czytelnik z Kraczewic
1998 r. w konkursie „Moja Gmina” – w finale wojewódzkim- za
pracę w kategorii literackiej I miejsce zajęła czytelniczka z
Kraczewic.

Biblioteka jest bardzo zaangażowana w upowszechnianie
regionalizmu. Trwałym efektem tych działań jest zbiór cennych
dokumentów życia społecznego pokazujący zarówno korzenie
przeszłości jak i teraźniejszość oraz większa integracja środowiska
lokalnego.
Biblioteka posiada 1 komputer z dostępem do Internetu i tworzy
komputerowy katalog własnego księgozbioru w systemie MAK

Kierownik Barbara Mędrek (2005 - )

Teodozja Łajca kierownik (1980-2005)
Głośne czytanie bajek 2009 r.

FILIA BIBLIOTECZNA W NIEZABITOWIE
Historia biblioteki sięga 1956 roku, kiedy to decyzją
Gromadzkiej Rady Narodowej w Niezabitowie powołano
Gromadzką Bibliotekę Publiczną. Nie znaczy to, że wcześniej nie
było tutaj tradycji czytelniczych. Tradycje czytelnicze mieszkańców,
Niezabitowa oraz okolicznych miejscowości sięgają początków XX
wieku. W 1906 z inicjatywy Stefana Żeromskiego, Faustyny
Morzyckiej, Gustawa Daniłowskiego, Kazimierza i Heleny Dulębów
powstało w Nałęczowie Towarzystwo Szerzenia Oświaty „Światło”.
Koło„Światło” założono także w Niezabitowie. Głównym
organizatorem był Kazimierz Dulęba, mieszkaniec Niezabitowa
i administrator tutejszego majątku. Pan Dulęba dysponował
pokaźnym księgozbiorem, który udostępniał w części mieszkańcom
wsi. Po śmierci Dulęby majątek trafił w ręce Kazimierza
Brzezińskiego. Był to człowiek niezwykle aktywny społecznie.
Z jego inicjatywy w Niezabitowie powstała organizacja
spółdzielcza, ochronka dla dzieci, szkoła publiczna. Czynem
społecznym wzniesiono budynki mleczarni, poczty, remizy
strażackiej a także szkoły podstawowej. Pan Brzeziński przeznaczył
część księgozbioru dworskiego (ok. 1000 woluminów) do użytku
publicznego. Dzieci wiejskie miały możliwość korzystania ze
zbiorów niedużej biblioteki szkolnej. Pierwszego wpisu do księgi
inwentarzowej biblioteki w Niezabitowie dokonano 4 lutego 1956 r.
Na koniec roku księgozbiór liczył 970 woluminów.
Pierwszą bibliotekarką była Pani Jadwiga Makarewicz.
Od 1966r. do 2005r. - prawie czterdzieści lat bibliotekę prowadziła
Pani Elżbieta Biała (zd. Kośmider). Od września tego roku funkcję
kierownika Filii Bibliotecznej w Niezabitowie pełni Joanna Długosz.
Biblioteka wielokrotnie zmieniała lokalizację. W pierwszym okresie
działalności mieściła się w mieszkaniu prywatnym Państwa
Poniatowskich w Kolonii Niezabitów, następnie przeniesiona została

do niewielkiego pomieszczenia w nowym budynku tzw.
„Agronomówce”. W 1962 roku lokal odebrano bibliotece,
księgozbiór został przeniesiony do Noworąblowa.
Po czterech latach bibliotekę zlokalizowano w Kolonii Niezabitów
w budynku po dawnej szkole podstawowej, znajdowała się jednak w
bardzo złym stanie. Przez kolejne piętnaście lat biblioteka
trzykrotnie zmieniała lokalizację, aż w 1996 roku otrzymała
pomieszczenia w budynku Szkoły Podstawowej w Niezabitowie.
Biblioteka rozszerzała swoją działalność na okoliczne wsie. W
latach 1966-1999 prowadziła od jednego do ośmiu punktów
bibliotecznych .
W 1974 roku Gromadzka Biblioteka Publiczna w Niezabitowie stała
się Filią Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Poniatowej.
Podczas kilkudziesięciu lat istnienia przeprowadzono wiele
konkursów i imprez propagujących czytelnictwo, wiedzę rolniczą,
ekologiczną, wiedzę o regionie. Działania te często nagradzano na
forum gminnym, powiatowym i wojewódzkim.
Osiągnięciem ostatnich lat było zajęcie drugiego miejsca w grupie
filii bibliotecznych w powiatowej edycji wojewódzkiego konkursu
„Pamięć Przeszłości”.
Biblioteka zawsze włącza się w życie wsi, współpracuje
z Klubem Rolnika, Szkołą Podstawową, Ośrodkiem Zdrowia.
W bibliotece dużo uwagi poświęca się na pracę z dziećmi. Dla nich
często odbywają się lekcje i imprezy biblioteczne zarówno te
z przysposobienia czytelniczego jak i umożliwiające poznanie
najbliższego środowiska, jego historii, przyrody, problemów
ekologicznych. Biblioteka stara się być centrum wiedzy o regionie,
gromadząc książki, stare dokumenty, fotografie, dokumenty życia
społecznego, artykuły dotyczące Niezabitowa i okolicznych
miejscowości. Stan obecny biblioteki to księgozbiór liczący ok. 6
tys. woluminów, 13 tytułów czasopism, stały dopływ nowości -

wskaźnik dopływu nowości 18 %, zasięg czytelnictwa 26 %
(wskaźniki mieszczące się wśród wyższych w województwie).
W kwietniu 2007 roku w bibliotece zainstalowano trzy komputery
z dostępem do Internetu w ramach ogólnopolskiego programu
„Ikonka”. Prowadzone są prace przy tworzeniu katalogu
elektronicznego biblioteki w systemie MAK.

Kierownik Joanna Długosz ( 2005 -)

Elżbieta Biała kierownik biblioteki (1966-2005)
Wycieczka „Pradawnym korytem rzeki” 2006 r.
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