Historia biblioteki

<p>Dnia 17 kwietnia 1946 r. wydano Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi,
kt�y umo�liwi� stworzenie odpowiednich warunk� organizacyjnych i prawnych dla
funkcjonowania polityki bibliotecznej. W 1948 roku rozpocz�o organizacj�sieci bibliotek
gminnych oraz punkt� bibliotecznych. Do pracy w bibliotekach skierowano znaczn�
liczb�nauczycieli. Do 1951 roku biblioteki publiczne znajdowa�y si�pod nadzorem
Ministerstwa O�wiaty. Dzi�i dotacjom pa�twowym, przeznaczonym na tworzenie bibliotek, w
ka�dej gminie powsta�a przynajmniej jedna biblioteka. Zar�no Dekret z 1946 r., jak i p�iejsza
Ustawa o bibliotekach z dnia 9 kwietnia 1968 roku, zwi�za�y sie�bibliotek publicznych z
terenowym uk�adem jednostek administracji pa�twowej3. Biblioteka w Skomlinie nie ma
udokumentowanych �r�e� informacji o powstaniu plac�ki. Z istniej�cych zapis� w ksi�ze
inwentarzowej wynika, �e powsta�a 1 lutego 1948 roku, pod nazw� Gromadzka Biblioteka
Publiczna. Gminna Biblioteka Publiczna w Skomlinie powsta�a 60 lat temu, w 1948 roku.
Zawi�zkiem jej, podobnie jak wielu bibliotek w kraju, by� ksi�ozbi� przekazany wraz z ksi��
inwentarzow� przez Ministerstwo O�wiaty w 1948 roku. Zbiory �czesnej Gromadzkiej
Biblioteki liczy�y 289 wolumin�, natomiast brak jest danych o ilo�ci czytelnik� i liczbie
wypo�ycze�</p> <h3>Pierwsze lata dzia�alno�ci</h3> <p>W pierwszych latach jej
istnienia, Gromadzk� Bibliotek�Publiczn� prowadzi�a do roku 1951 Janina IDASIAK. W
latach 1952-1963 plac�k� kierowali kolejno: Marianna KOWALEK, J�ef KUCHAREK, Teresa
MUCHA i Jadwiga CIURA. Nast�nie bibliotek�przej� Jadwiga STANIOCH, kt�a przez 8 lat
pe�ni�a funkcj�kierowniczki plac�ki (1963-1971). Kadra biblioteczna zmienia�a si�cz�to, w
zwi�zku z tym w latach 1971-1976 w bibliotece pracowa�y panie: Maria STANIOCH, Natalia
FRASZEK, Janina SZUBERT, Maria KMITA oraz Halina CIURA. Przez kolejne lata bibliotek�
kierowa�y Mariola KICZKA (1976-1980); Wies�awa NOWAK (1985-1990). Obecna
kierowniczka biblioteki ? El�bieta DYBKA, obj� stanowisko w 1999 r., a w styczniu 2007 r.
zosta�a powo�ana na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie. Pierwsi
bibliotekarze zatrudnieni byli na niepe�nych etatach. Dopiero w styczniu 1978 roku biblioteka
otrzyma�a pe�ny etat; obowi�zki kierownika sprawowa�a w�czas Mariola KICZKA. Cz�ta
zmiana pracownik� nie sprzyja�a rozwojowi plac�ki. Nast�pi� on dopiero w latach
osiemdziesi�tych. W 1985 roku zwi�szono obsad�kadrow� w bibliotece do 1 i ? etatu, a
kadr�biblioteczn� stanowi�y Wies�awa NOWAK (pracuj�ca do ko�a 1990 roku) i El�bieta
DYBKA pracuj�ca do chwili obecnej. Od 1 lutego 1986 do 30 listopada 1986 roku bibliotekark�
by�a r�nie� Ma�gorzata �YCZKO oraz w latach 1991? 1993 Krystyna MATYS zatrudniona
r�nocze�nie na ? etatu w Filii Bibliotecznej we Wr�lewie. W grudniu 1998 roku zatrudniona
zosta�a Ewa TOKARSKA (1998-2003); jej zadaniem by�o rozpocz�ie tworzenia bazy katalogu elektronicznego Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie. W roku 1974 bibliotece
nadano nazw� Gminna Biblioteka Publiczna w Skomlinie. Cz�tym zmianom ulega� te� w
minionym sze��ziesi�ioleciu lokal biblioteki. Najpierw biblioteka mie�ci�a si�w domu
parafialnym, nast�nie w budynku Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej (1950-1960), potem
zosta�a przeniesiona do budynku OSP (1960-1991). W 1991r. GBP otrzyma�a lokal w
budynku Urz�u Gminy (1991-2000), nast�nie decyzj� W�ta Gminy zosta�a przeniesiona do
Szko�y Podstawowej (2000-2004). Od 2004r. plac�ka znajduje si�w budynku Urz�u Gminy,
Skomlin ul. Trojanowskiego 1.</p> <h3>Wyposa�enie</h3> <p>Zajmuje pi� pomieszcze�o
powierzchni 59,05 m , w tym: wypo�yczalnia ksi��ek, czytelnia ksi�ozbioru podr�znego i
czasopism, czytelnia multimedialna, pomieszczenie gospodarcze, �azienka i korytarz. Lokal
biblioteki usytuowany jest w centrum wsi, w niewielkiej odleg�o�ci od przedszkola, szko�y
podstawowej i gimnazjum, a tak�e Banku Sp�zielczego i Urz�u Gminy. Lokalizacja biblioteki
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jest bardzo dobra.</p> <h3>Sie�bibliotek na terenie gminy tworz�:</h3> <p>- Gminna
Biblioteka Publiczna w Skomlinie,<br />- Filia Biblioteczna we Wr�lewie ( w naszej gminie od
1974 r.).<br />- Gminna Biblioteka Publiczna z dniem 1.01.2007 r. zosta�a przekszta�cona w
instytucj�kultury.</p> <h3>Cele i zadania biblioteki</h3> <p>Gminna Biblioteka Publiczna w
Skomlinie s�u�y zaspokajaniu potrzeb o�wiatowych, kulturalnych i informacyjnych og�
mieszka�� oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Zorganizowana jest w formie
instytucji kultury4. Jest g��n� publiczn� bibliotek� Gminy Skomlin. Biblioteka prowadzi
r�orodn� dzia�alno��kulturaln�, dostosowan� do potrzeb i oczekiwa�lokalnego
�rodowiska5. Korzystaj� z niej: dzieci, uczniowie, studenci, osoby pracuj�ce, bezrobotni i
emeryci. Dlatego zakres �wiadczonych us�ug musi by�powi�zany z oczekiwaniami i
potrzebami u�ytkownik�. Najwi�sz� grup�czytelnik� stanowi� dzieci, one ch�nie i aktywnie
korzystaj� z oferty i us�ug biblioteki. Jest centrum informacji turystycznej, lokalnej, kulturalnej
o naszym regionie, powiecie, gminie. Nasza plac�ka stale si�rozwija i wzbogaca swoj�
ofert�us�ugow�. Ksi�ozbi� biblioteki powi�sza si�poprzez zakupy realizowane ze �rodk�
przekazywanych z Urz�u Gminy oraz programu MkiDN ?Zakup nowo�ci czytelniczych dla
bibliotek?. Obecnie dotacja przekazana dla GBP Skomlin i Filii we Wr�lewie przez
Bibliotek�Narodow� wynosi 3600 z�.</p> <h3>Kto mo�e zosta�czytelnikiem?</h3>
<p>Czytelnikami biblioteki mog� zosta�wszyscy mieszka�y gminy, jak r�nie� osoby
mieszkaj�ce poza ni�. Aby zapisa�si�do biblioteki, nale�y posiada�dokument to�samo�ci,
a w przypadku dzieci potrzebna jest zgoda rodzic�. Zasady udost�niania ksi�ozbioru okre�la
Regulamin Wypo�yczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie. Poza tym w bibliotece
mamy zaprenumerowanych 5 tytu�� czasopism, kt�e udost�niamy na miejscu oraz do domu.
Wa�nym zadaniem biblioteki jest gromadzenie ksi�ozbioru dotycz�cego w�asnego regionu.
Plac�ka gromadzi wydawnictwa o Skomlinie i ziemi wielu�kiej. Wcze�niej gromadzono zbiory
o naszej gminie i regionie sieradzkim. Ksi�ozbi� i warsztat wiedzy o regionie gromadzony jest
z my�l� o ca�ej spo�eczno�ci lokalnej i s�u�y wielu naszym czytelnikom. Z naszego
ciekawego ksi�ozbioru korzystaj� zar�no mieszka�y (dzieci, doro�li, m�odzie�), jak r�nie�
go�cie odwiedzaj�cy Skomlin. Biblioteka wsp�racuje z innymi instytucjami ? szko��
podstawow�, gimnazjum, przedszkolem publicznym, Gminnym O�rodkiem Kultury i Sportu
oraz Oddzia�em Doradztwa Rolniczego. Najwa�niejszym jednak zadaniem jest gromadzenie
zbior�, a ich wielko��i warto��decyduje o znaczeniu biblioteki w �rodowisku, s�u�y
zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych.</p> <h3>Do zada�biblioteki
nale�y:</h3> <p>- Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materia��
bibliotecznych, ze szczeg�nym uwzgl�nieniem materia�� dotycz�cych gminy i regionu;<br
/>- Udost�nianie prezencyjne ksi�ozbioru oraz na zewn�trz wszystkim czytelnikom, z
uwzgl�nieniem potrzeb dzieci, m�odzie�y, i student�;<br />- Prowadzenie dzia�alno�ci
informacyjnej;<br />- Popularyzacja ksi��ki i czytelnictwa;<br />- Rozpoznawanie, rozbudzanie
i zaspokajanie potrzeb czytelniczych;<br />- Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej
poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwi�za�technicznych.<br /><br />Gminna Biblioteka
Publiczna w Skomlinie podejmuje wiele dzia�a�wynikaj�cych z potrzeb �rodowiska
lokalnego.</p>
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