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Biblioteka XXI wieku 
 
Gminna biblioteka. Pierwsze 
skojarzenie większości osób – 
zakurzone półki, mało atrak-
cyjny i dawno nie aktualizo-
wany zbiór książek. W oczach 
wielu biblioteka (szczególnie 
na wsi) jest niepotrzebnym ni-
komu tworem, z którego pra-
wie nikt nie korzysta. Czy jest 
to jednak aby napewno praw-
da? Czy jest to wyłącznie ste-
reotyp funkcjonujący wśród 
tych, którzy ostatni raz bi-
bliotekę odwiedzili będąc 
jeszcze w szkole podstawo-
wej? Wbrew obiegowym opi- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niom Gminna Biblioteka Pub-
liczna  w Tarnowie Opolskim 
jest jedną z najprężniej dzia-
łających bibliotek nie tylko w 
powiecie, ale i województwie. 
Nasza biblioteka może po-
chwalić się jednymi z najlep-
szych wskaźników  wypoży-
czeń w regionie. W statysty-
kach widać bardzo wyraźnie,  
że wśród czytelników są nie 
tylko osoby młode, ale i rów-
nież emeryci, osoby prowa-
dzące własną działalność gos-
podarczą, rolnicy oraz bezro-
botni. Jak przyznaje dyrektor 
Biblioteki Gminnej  Pani Bar-
bara Mruk, coraz większą po-
pularnością biblioteka gminna 
oraz jej filie cieszą się wśród 
nowych mieszkańców budują-
cych swoje domy w naszej 
gminie. Nie dajmy się zwieść 
mediom trąbiącym o tym, że 
Polacy nie czytają książek. W 
naszej gminie nic na to nie 
wskazuje, wręcz popularność 
bibliotek z roku na rok wzras-
ta. Zapewne dużą zasługą tej 
popularności jest bardzo bo-
gaty zbiór książek, który jest 
regularnie zasilany bardzo cie-

kawymi nowościami, będący-
mi często bestsellerami na ry-
nku książki. Jedną z bardzo 
silnych stron zbioru biblioteki  
jest dział z literaturą śląsko-
znawczą, którą warto polecić 
każdemu kto interesuje się na-
szym regionem. 
Najbardziej może jednak iryto-
wać to, że często pojawiają się 
krzykacze, którzy uważają, że 
w bibliotece się nic nie dzieje i 
najlepiej ją zlikwidować. Tym 
bardziej takie stanowisko jest 
niezrozumiałe, ponieważ bi-
blioteka jest inicjatorem wielu 
ciekawych przedsięwzięć kul-
turalnych. Najbardziej znanym  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jest cykl spotkań z ciekawymi 
osobistościami naszej gminy. 
W ramach „Żywej Biblioteki” 
na spotkaniach gościli Zdzis-
ław Barglik, Joachim Glensk, 
Rudolf Urban, Krystyna Mo-
drzejewska. Spotkania te cie-
szą się zawsze dużą popu-
larnością.  23 lutego biblioteka 
gościła Marka Szołtyska, pi- 
 
 
 
 
 
 
 
 
sarza, publicystę, znanego z 
TV Silesia dziennikarza, foto- 
reportera, ale przede wszyst-
kim autora wielu poczytnych 
książek o Śląsku. Biblioteka 
jest również inicjatorem Mu-
zeum Wiejskiego w Raszowej, 
„Opolskich Lam na Bis”, przy 
filii gminnej biblioteki w Przy-
worach co miesiąc spotyka się 
„Dyskusyjny Klub Książki”. 
Organizowany będzie również 
program zajęć pt: „Bliżej dzie-
ci i wnuków” podczas których 

odbywać się będą indywidu-
alne i co ważne darmowe za-
jęcia ze starszymi osobami 
chcącymi się nauczyć podsta- 
 
 
 
 
 
 
 
 
wy obsługi komputera. Cieka-
wym pomysłem realizowanym 
przez bibliotekę gminną jest  
współzawodnictwo dzieci z 
Raszowej i Nakła poprzez naj-
różniejsze konkursy i zawody. 
Innym pomysłem biblioteki 
jest akcja „Róża dla Czytel-
nika” polegająca na obdarowa-
niu różą każdego czytelnika 
odwiedzającego bibliotekę w 
Międzynarodowym Dniu Ksią-
żki czyli 23 kwietnia. Biblio-
teka organizuje również war-
sztaty z fotografii podjazdu dla 
niepełnosprawnych w filii w 
Raszowej. 
Gminna Biblioteka Publiczna 
w Tarnowie Opolskim jest nie 

tylko prężnie działająca ale i 
bardzo nowoczesna. Jako jed-
na z nielicznych w Polsce 
skomputeryzowała wszystkie 
swoje filie. Cały zbiór biblio-
teki można prześledzić w in-
ternecie i interesujące nas po-
zycje książkowe zamówić te-
lefonicznie. Wszystkie filie jak 
i biblioteka w Tarnowie zos-
tały w ubiegłym roku grun-
townie wyremontowane. 20 
tys. ze swojego budżetu na ten 
cel wyłożyła gmina Tarnów 
Opolski, pozostałe 60 tys. 
pochodziło z Programu Roz-
woju Bibliotek. W ramach 
programu każda filia dostanie 
również dwa komputery stac-
jonarne, laptop, drukarkę ze 
skanerem oraz cyfrowy aparat 
fotograficzny. 

Gorąco zapraszamy 
do odwiedzenia biblioteki. Na 
pewno każdy będzie bardzo 
pozytywnie zaskoczony i znaj-
dzie tu coś dla siebie. 
Zapraszamy również na stronę 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
www.gbp-tarnowopolsk i.wbp.opole.pl  

Glensk 

Przedszkolaki w bibliotece 

Dla dzieci była to 
pierwsza wizyta w bibliotece. 
Spotkanie z zbiorami książek 
oraz pracownikami biblioteki 
odbyło się 10 marca 2010r. 
Oddział Dziecięcy Gminnej 
Biblioteki Publicznej odwie-
dziły dzieci grupy "0" z przed-
szkola w Tarnowie Opolskim. 
Wizyta miała charakter zapo-
znawczy.  W czasie spotkania 
dzieci dowiedziały się m.in., 

skąd się biorą książki w bi-
bliotece, co oznaczają numerki 
napisane w książkach, kto Mo-
że korzystać z biblioteki oraz 
jak stać się czytelnikiem. Po 
lekcji bibliotecznej dzieci mia-
ły możliwość zapoznania się z 
nowościami wydawniczymi 
dla najmłodszych. Dzieci z 
wielkim zaangażowaniem 
chłonęły nową wiedzę i 
wydawały się bardzo zafascy-
nowane nowopoznanym świa-
tem książki. 

BLIŻEJ DZIECI I WNUKÓW 
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim zaprasza 
na  bezstresowe spotkanie z komputerem.  Proponujemy 
Państwu  indywidualne, nieodpłatne zajęcia w zakresie:  
-odbierania i wysyłania poczty, -wyszukiwania informacji w 
Internecie, -przełamywania barier stojących na drodze do 
korzystania ze sprzętu komputerowego.  Zajęcia  odbywać się 
w Gminnej Bibliotece Publicznej  w Tarnowie Opolskim, ul. 
Osiedle Zakładowe 7 (wejście od strony stadionu). Zgłoszenia 
przyjmujemy do 27 marca 2007r.  tel. 77 46 44 782        


