
Gminna Biblioteka Publiczna w Mieścisko jest wielofunkcyjną instytucją kultury pracującą w małej 

gminie wiejskiej. W 2020r. biblioteka zdiagnozowała „potencjały” lokalnej społeczności, potrzeby i 

wyzwania przed którymi stoi społeczność gminy. 

Punktem wyjścia do diagnozy była lektura dokumentów strategicznych gminy: Strategia Rozwoju  z 

Planem Lokalnego Rozwoju Gminy Mieścisko na lata 2021-2030, Program rewitalizacji dla Gminy 

Mieścisko na lata 2017-2023,  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mieścisko na 

lata 2022-2027 (badania ankietowe), Raport lokalnych zagrożeń Mieścisko 2019 (badania ankietowe 

dotyczące zagrożeń związanych z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych), a także „badania 

własne”; wywiady z przedstawicielami lokalnej społeczności – nagrania w postaci podcastów „Pola 

głosów - Historia mówiona” – 20 audycji – źródło wiedzy o potencjałach gminy, rozmowy z liderami 

społeczności lokalnej (wójt, sołtysi, radni, prezesi stowarzyszeń, liderki Kół Gospodyń Wiejskich, 

dyrektorzy jednostek organizacyjnych, proboszcz lokalnej parafii) – problemy, potrzeby, wyzwania, 

rozmowy z zarządem PZERiI „Złota Jesień” w Mieścisku i z seniorami – uczestnikami dwóch edycji 

Klubów Seniora  - cel strategiczny; aktywność seniorów. 

Miejsce biblioteki postrzegamy jako szansę aktywnego uczestniczenia w życiu społeczności, możliwość 

wpływania na jakość życia mieszkańców.  

Zaproponowaliśmy wszechstronną, wielokierunkową działalność społeczną, kulturalną i edukacyjną, 

która stanowić będzie odpowiedź na wiele ze zdiagnozowanych wyzwań.  

Ponieważ jesteśmy częścią społeczności nasze propozycje wspierać hasłem „Jesteśmy w tym wszyscy 

razem”, podkreślając wspólność doświadczeń i siłę wspólnotowego działania. 

Ponieważ pracujemy w środowisku wiejskim, miejsce, do którego będziemy zapraszać ( miejsce 

rozumiane szeroko - jako budynek, jako instytucja, jako działanie) będzie miejscem  Na Polach 

Kultury. Ta metafora zrośnięta jest z jednym ze znaczeń słowa „kultura” , tym, które wskazuje na 

aspekt „uprawy”, „pielęgnacji”. Sztuka kultury może być sztuką pielęgnacji, co w kontekście 

wskazywanych w raportach poszukiwań wiedzy na temat budowania relacji, zagrożeń rozpadem więzi 

społecznych, pogarszania się stanu zdrowia psychicznego może być jedną z kluczowych funkcji 

instytucji kultury; Bibliotekarze jako „opiekunowie relacji”?- tak! 

Podkreślając różnorodność doświadczeń, korzystając z rozwiązań technologii skoncentrujemy się na  

czterech polach aktywności, gdzie każde z nich będzie miejscem wykorzystania dostępnych nam 

potencjałów i próbą wyjścia naprzeciw dostrzeżonych wyzwań. Wyzwania/problemy/zagrożenia   

stanowić będą  impuls dla aktywności biblioteki, co opiszemy szczegółowo w Planie Rozwoju 

Biblioteki.  Nasz PRB będzie obejmował   4 pola: „pola tekstu” – działalność związana z biblioteką jako 

miejscem udostępniania zbiorów i tradycyjnie rozumianej kultury upowszechniania czytelnictwa,  „pola 

dźwięku” – działalność wykorzystująca sferę audio ( nowa oferta w postaci studia nagrań i studia 

radiowego do produkcji podcastów, audycji, Radia Biblioteka), „pole widzenia” – małe kino 

społecznościowe i „pole kultury” – koncerty, eventy, spotkania, warsztaty, debaty, konferencje.   

 

Biblioteka sformułowała także wizję i misję instytucji:  

Misją Biblioteki jest oferowanie szerokiego asortymentu dobrze przygotowanych i wyjątkowych usług 

czytelniczych, kulturalnych, edukacyjnych i społecznych tak aby jak najwięcej ludzi mogło sobie na nie 

pozwolić i z nich korzystać  

 



 

Wizja  

Biblioteka jest nowoczesną (design, narzędzia, zarządzanie, komunikacja) instytucją prowadzącą 

wszechstronną, wielokierunkową działalność społeczną, kulturalną i edukacyjną.  

Jako część społeczności swoje propozycje wspiera hasłem „Jesteśmy w tym wszyscy razem”, co 

podkreśla wspólność doświadczeń i siłę wspólnotowego działania. 

Ponieważ pracuje w środowisku wiejskim, miejsce, do którego zaprasza ( miejsce rozumiane szeroko - 

jako budynek, jako instytucja, jako działanie) jest  miejscem  Na Polach Kultury.  

Podkreślając różnorodność doświadczeń, korzystając z rozwiązań technologii, biblioteka  koncentruje 

się na  czterech polach aktywności, gdzie każde z nich jest miejscem wykorzystania dostępnych 

potencjałów i próbą wyjścia naprzeciw dostrzeżonych wyzwań. Wyzwania/problemy/zagrożenia   

stanowią  impuls  dla aktywności biblioteki.  Działalność biblioteki rozwija się na 4 polach: 1.„pola 

tekstu” – działalność związana z biblioteką jako miejscem udostępniania zbiorów i tradycyjnie 

rozumianej kultury upowszechniania czytelnictwa, 2. „pola dźwięku” – działalność wykorzystująca 

sferę audio  ( nowa oferta w postaci studia nagrań i studia radiowego do produkcji podcastów, audycji, 

Radia Biblioteka), 3. „pole widzenia” – małe kino społecznościowe i 4. „pole kultury” – koncerty, 

eventy, spotkania, warsztaty, debaty, konferencje.  

 

1. Pola tekstu – Biblioteka  

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2021r. wynosił 14.470 woluminów, w tym e-booki, na koniec 

zaś 15.598 woluminów. Pracownicy Biblioteki służą pomocą przy wysyłaniu wiadomości  

e-mail, ksero, wyborem pozycji książkowych. Każdego roku nasze Biblioteka pozyskuje 

nowości książkowe ze środków własnych (19 570 zł) oraz dzięki funduszom z Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa. W roku 2021 (ostatniej edycji tego programu) była to kwota 

10,537 zł. W ramach tych środków zakupiliśmy również kody do wirtualnej wypożyczalni 

LEGIMI, dzięki której nasze czytelniczki i czytelnicy wypożyczają e-booki.  

E-booki to nowa usługa w naszej bibliotece.   

W ciągu roku bibliotekę odwiedziło 3007 osób, aktywnie wypożyczających czytelników było 

389, którzy skorzystali łącznie z 5815 woluminów.  

W poprzednim roku wzbogacono zbiory Biblioteki m.in. o łącznie 1128 woluminów. 

2.      Pola kultury – spotkania, wydarzenia, eventy, koncerty  

Biblioteka rozwijała także działalność koncertową i społeczną . W ramach działań na ”polu 

kultury” zorganizowała: 

- 19.04 akcję społeczno-edukacyjną Żonkile 2021 – w rocznicę powstania w getcie 

warszawskim,  

- 22.05 i 19.06 rajd rowerowy  

- 03.07 – Koncert Trzech Tenorów  

- 16.07 – Benefis pani Czesławy Wieczorek ( 50 –lecie pracy)  



- 18.07 – Piknik Rodzinny w Miłosławicach  

- 22.08 – Dożynki Gminne w Gołaszewie 

- 11.09 – 42 Targi Michałowskie w Mieścisku 

- 15.09 – plenerowe spektakle teatralne w ramach projektu „Teatr w Małym Mieście” – 

spektakl dla dzieci „Polowanie na motyle ( Nieświastowice) , spektakl dla młodzieży i 

dorosłych „Czas Wilka” (Mieścisko) 

- 18.09 – Mały Festiwal Nauki ( współorganizowany wespół z Serpol Cosmetics)  

- 24.09 – koncert muzyki francuskiej „Wieczór w Galerii Roi Dore w Paryżu” 

- 1.10 – Warsztaty z cytrą i koncert cytrzysty – Grzegorz Tomaszewski 

- 4.10 – Mieściską Galę Sponsorów Partnerów i Przedsiębiorców „Blisko”  

- 29.10 – Wieczór kultury i muzyki żydowskiej „Gdybym był bogaczem”  

- 5.11 – Koncert Pieśni Ojczystych (wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomocy Uczniom im. Jana 

Pawła II )  

 

3. Pola widzenia – w ramach projekcji  w Kinie za Rogiem, ( 141 seansów) w minionym 

roku odwiedziło kino - 1537 osób. 

Nową jakością w Kinie był projekt edukacji filmowej dla dzieci i młodzieży Nowe Horyzonty 

Edukacji Filmowej – wzięło w nim udział 185 osób, nowością był także projekt „Dzieci – 

Ludzie” – dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej ( 2 seanse miesięcznie)   

 

4.  Pola głosów - sfera audio. 

 

W 2020 roku Biblioteka zmodernizowała pomieszczenie biurowe, przeznaczając je na studio 

nagrań i studio radiowe. W ramach tej działalności zrealizowano 76 audycji Dobroranki  z 

czytanki – codzienna audycja biblioteczna i opublikowano pierwszy odcinek z cyklu „Pola 

głosów – Historia mówiona” ( Czesława Wieczorek)    

  

 

Przy Bibliotece działały następujące zespoły i sekcje : 

1)  Młodzieżowa Orkiestra Dęta, 

2)  Zespół Mażoretek, 

3)  Chór „Kanon”, 

4) Zespół Ludowy „Sarbianie”,  

5) Klub Rowerowy „Siodełko”,  

6) Przystań Malucha – zajęcia sensoryczno- zabawowe  

7) Sekcja gry na gitarze – Witek Żuromski  



8) Swoją siedzibę mają tu także: Koło Gospodyń Wiejskich, PZERiI „Złota 

jesień”, Koło Hodowców Gołębi 

9) działa fitness klub oraz pilates.    

 

 

Rok 2021 był rokiem, w którym Bibliotece udało się pozyskać środki zewnętrze na 

modernizację i działania statutowe:  

- 50 000,00 zł w ramach Programu Urzędu Marszałkowskiego „Kulisy Kultury” na 

modernizację pomieszczenia w celu stworzenia studia nagrań i studia radiowego, 

- 10 537, 00 zł w ramach NPRCz 2.0 – zakup nowości czytelniczych do biblioteki  

- 639 457,00 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0  na modernizację 

bibliotecznego obiektu i zakup wyposażenia  

- 2 813,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na wydanie biuletynu dla seniorów „Dziś” 

- 1 500,00 zł z Banku   Spółdzielczego w Gnieźnie na wydanie 1 numeru  Biuletynu „Dziś”  

- 1 500,00 zł z Firmy De Heus na wydanie 1 numeru  Biuletynu „Dziś”  

- 5 000, 00 zł z Firmy Serpol –Cosmetics S.A. na organizację Małego Festiwalu Nauki                     

( impreza organizowana z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie)  

 

 

Pozyskane środki pozwalają bibliotece skutecznie realizować misję oferowania szerokiemu 

kręgowi odbiorców dobrze przygotowanych i wyjątkowych usług czytelniczych, kulturalnych, 

edukacyjnych i społecznych w taki sposób, aby jak najwięcej ludzi mogło sobie na nie pozwolić i z nich 

korzystać.  

Częścią tej misji ma być także rozwijany w 2020 r. pomysł Festiwalu Kobiet Wsi, który ma stanowić  

odpowiedź na  problem społeczny jakim jest brak szerokiej oferty społecznej, kulturalnej dla 

współczesnych kobiet - mieszkanek wsi, oferty, która systematycznie wzmacniałaby 

kompetencje kobiet, dawała im możliwość aktywności, aktywizowania się, możliwość 

atrakcyjnego spędzania czasu - co w konsekwencji przekłada się na poczucie własnej wartości, 

na świadomość sprawczości, na zwiększenie komfortu życia. Biblioteka chce podejść do 

problemu systemowo: Festiwal Kobiet Wsi ma być impulsem, sygnałem, rodzajem święta, 

formą zwrócenia uwagi na ważność dbania o dobrostan współczesnych mieszkanek wsi, 

impulsem, który w ciągu roku ma trwać w formie stałych zajęć, spotkań, warsztatów, działań, 

przedsięwzięć (kulturalnych, społecznych). Pierwsza edycja FKW planowana jest na czerwiec 

2022 r.   

           

 

 


