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P

owiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu obchodzi w 2007 roku 90 - lecie
swojej działalności. Dlatego też postanowiono w poniższej monografii przedstawić jej
długą i bogatą historię, obejmującą lata 1917 - 2007.
Z małej, mieszczącej się w jednej salce, biblioteki stała się prężnie działającą instytucją
kultury. Warto dodać, że z jej zbiorów po 1946 roku skorzystało 321.313 czytelników,
którzy wypożyczyli 6.580.276 woluminów. Poza tym, przez całe lata swojego istnienia uczestniczyła
w życiu społeczności olkuskiej. W dzisiejszych czasach również stara się sprostać stawianym przed
nią wyzwaniom.
Historia Biblioteki powstała na podstawie materiałów z archiwum Biblioteki, Archiwum Państwowego w Katowicach, dokumentów zgromadzonych m. in. w Muzeum Regionalnym w Olkuszu
oraz wspomnień pracowników Biblioteki.
Należy podkreślić, że zgromadzone materiały są jednak niekompletne. Znaczna ich część zaginęła bowiem w czasie II Wojny Światowej. Zwracamy się zatem z gorącą prośbą do wszystkich, którzy posiadają materiały dotyczące Biblioteki, do których nie udało nam się dotrzeć, a mogłyby one
znacząco wzbogacić historię naszej placówki, o ewentualne udostępnienie ich autorkom ninjejszej
monografii.
Pragniemy również serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania niniejszej pracy.
Publikacja została poprzedzona wstępem, krótką historią Olkusza oraz rozdziałem poświęconym idei powstania bibliotek publicznych na świecie.
Historia olkuskiej Biblioteki przedstawiona została w następujących rozdziałach:
- Biblioteka olkuska do 1945 roku,
- Działalność Biblioteki od 1945 do 1975 roku,
- Biblioteka Publiczna w Olkuszu w latach 1975 - 1999,
- Biblioteka w latach 2000 - 2007.
Do publikacji dołączono również wykaz pracowników oraz bogate materiały ilustracyjne, które
znacząco podnoszą walory poniższej monografii.
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Krótka historia Olkusza

W opinii historyków Olkusz jest miastem bardzo starym, powstał bowiem kilkaset lat przed
narodzeniem Chrystusa. O tym, że ludzie żyli w tamtym okresie na terenach dzisiejszego Olkusza
wiadomo chociażby z odkryć archeologicznych.
Leuhs, Hileus, Ilcus, Ilkusz, Elkusch obecnie Olkusz (nazwa ta upowszechniła się około XVI
wieku) to jedno z najstarszych miast Małopolski. Pierwsze wzmianki o nim pojawiły się wraz z komentarzem do Biblii, a pochodzą już z XI wieku. W owym zapisie, wykonanym przez rabina Raski
z Troyes w Szampanii, czytamy: Haelqosi - miasto w państwie Polonia...1 W dalszej części komentarza
odnajdujemy z kolei informacje o bogatych złożach złota, srebra i soli. Z tym, że mowa o Olkuszu
nie wszyscy się zgodzą, ale przyjemnie mieć wrażenie, że znany był on w XI wieku ówczesnym europejczykom.
Druga informacja o Olkuszu, datowana na rok 1184, pochodzi z Kronik Jana Długosza. Wspomina w niej kronikarz o dochodach z parafii Olkuskiej. Skoro zatem istniała parafia przynosząca
dochody, musiała też istnieć dobrze rozwinięta osada2.
Kolejna wzmianka o Olkuszu pochodzi z 1257 roku, a mówi o tym, że Bolesław Wstydliwy dochody z kopalni olkuskich przeznaczył dla klasztoru klarysek w Zawichoście. Podobną informację
odnajdziemy również w dokumentach z 1262 roku, kiedy to ten sam władca przeniósł klasztor z Zawichostu do Skały. Lakoniczne to informacje i trudno zapewne na ich podstawie wysuwać dalekosiężne wnioski, ale wynika z nich na pewno, że Olkusz w owych czasach funkcjonował jako dobrze
zorganizowana osada3.
Pierwsza informacja potwierdzająca prawa miejskie pojawia się w 1299 roku i dotyczy niejakiego Henryka - mieszczanina olkuskiego4. Niestety, w licznych pożarach nawiedzających Olkusz, spłonęły dokumenty potwierdzające nadanie praw miejskich „Srebrnemu Grodowi”. Z uzyskaniem
praw miejskich lub też z wyczerpaniem złóż rudy galeny, wiąże się zmiana lokacji Olkusza. Otóż
dawne grodzisko, tzw. Stary Olkusz, znajdujący się w pobliżu ruin kościoła św. Jana, najprawdopodobniej po nadaniu praw miejskich, przeniesiony został w nowe miejsce. W średniowieczu „przenoszenie” miast w inne miejsce nie było czymś niezwykłym. Co więcej, nowa lokalizacja Olkusza
umożliwiła mu szybki rozwój, do czego zapewne przyczynił się fakt, iż niedaleko miasta przebiegał
szlak handlowy. Poza tym, nowa lokacja stworzyła także lepsze możliwości obronne. Z jednej bowiem strony miasto odgradzało od „nieproszonych gości” urwisko z nieobliczalną rzeką Babą, a z
drugiej „broniły” dostępu do Olkusza - mokradła.
1.
2.
3.
4.

Olgerd Dziechciarz, Przewodnik po ziemi olkuskiej, Olkusz 2002, s. 15
Tamże
Tamże
Bożenna Wyrozumska, Z przeszłości Olkusza W: Ziemia Olkuska, Kraków, 1963, s. 13
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Znaczne zasługi dla rozwoju Olkusza należą się Królowi Kazimierzowi Wielkiemu. Odbudował
on miasto po pożarze i otoczył grubymi, bezpiecznymi murami. Olkuszanie odwdzięczyli mu się,
nadając jednej z głównych ulic jego imię. Za panowania Kazimierza Wielkiego Olkusz powołany został w skład tzw. „Sądu sześciu miast”. Był to sąd wyższej instancji, działający w zastępstwie monarchy na terenie Małopolski. Prócz olkuszan zasiadali w nim także mieszkańcy Krakowa, Kazimierza,
Nowego Sącza, Bochni i Wieliczki.
Najstarsze informacje źródłowe o Olkuszu wiążą się z górnictwem. Obok Bochni i Wieliczki
to właśnie z Olkuszem wiązać należy początki górnictwa w Polsce. Wydobywano tu rudy cynku
i ołowiu, które były bogatym źródłem srebra, stąd też zapewne pochodzi nazwa „Srebrnego Grodu”. W średniowieczu górnicy zwani gwarkami zakładali kilkuosobowe spółki, czyli gwarectwa
i wspólnie ponosili wszelkie koszty funkcjonowania kopalni. Bogate złoża srebra i ołowiu sprawiły,
że dobrze się wiodło olkuszanom. Górnictwo w Olkuszu było tak opłacalne, że nawet mieszczanie
krakowscy zabiegali o udziały w tutejszych kopalniach. Bardzo szybko Olkusz bogacił się i rozbudowywał. Powstały wodociągi, brukowane ulice, rozbudowany został Ratusz miejski i kościoły, dlatego
też wiek XV nazywany jest „Złotym Wiekiem” Olkusza.
Kolejne stulecie przyniosły spadek wydobycia kruszców, a co z tym się wiąże także stopniowy
upadek miasta. Co więcej, wody podskórne zaczęły zalewać szyby i kopalnie Dlatego też, aby wydobycie rud olkuskich było możliwe należało pomyśleć o systemach odwadniających. W tym okresie powstały sztolnie: pierwsza tzw. Czartoryska (1562 roku), potem Czajowska (przed 1564 roku)
i Ostrowicka (po 1564 roku), aż wreszcie ta, najczęściej wspominana i znana - Ponikowska (od 1564
roku). W 1577 roku powstała z kolei największa z nich - sztolnia Pilecka. Dzięki budowie i funkcjonowaniu sztolni górnictwo olkuskie znów rozkwitło.
Zwiększenie wydobycie ołowiu oraz srebra, a także szybki rozwój przemysłu przygórniczego
sprawiły, że Olkusz w XVII wieku był jednym z największych miast w regionie krakowskim. W porównaniu do wieków wcześniejszych zmienili się również „udziałowcy” kopalń olkuskich. Dochody
z górnictwa „Srebrnego Miasta” czerpali nie tylko królowie, ale także wielu przedstawicieli możnych
rodów szlacheckich: Radziwiłłowie, Potoccy, Sapiehowie, Lubomirscy i in. Poza tym, możliwość
szybkiego wzbogacenia się ściągnęła do Olkusza ludzi, którzy nie zważając na niebezpieczeństwa
rozpoczęli eksploatację złóż nawet pod samym centrum Olkusza, co doprowadziło do zniszczenia
wielu wspaniałych budowli olkuskich. Zbyt gwałtowna eksploatacja złóż, a także występujące w tym
czasie klęski żywiołowe: pożary, wylewy kapryśnej rzeki „Baby” i zarazy, pogłębiały destrukcyjne procesy na terenie Olkusza.
W tym miejscu warto również wspomnieć o Mennicy olkuskiej, znajdującej się w pobliżu dawnej siedziby starostwa, a działającej w latach 1579 - 16015. Bito w niej monety z olkuskiego srebra.
Na awersie umieszczano profil aktualnego władcy, a na rewersie znak Orła, potem także Pogoni
(symbole Polski i Litwy). Tutejsza Mennica znana była z wzorcowości bitych monet, jednak nie
uchroniło jej to przed zamknięciem w 1601 roku. Monetę z olkuskiej mennicy obejrzeć można
w zbiorach Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej.
Naprawy górnictwa w Olkuszu podjął się Stanisław August Poniatowski zgodnie z przyrzeczeniem Pacta Conventa. Niestety, owe prace zostały przerwane przez drugi rozbiór Polski. W 1796
roku, po trzecim rozbiorze Polski, Olkusz stał się częścią zaboru austriackiego i znajdował się w nim
aż do 1809 roku, kiedy to powstało Księstwo Warszawskie, a Olkusz stał się jego częścią.
5. Janusz Reyman, Mennica Olkuska 1579-1601, Wrocław, 1975
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Od 1815 roku pieczę nad „srebrodajnymi” kopalniami przejął Stanisław Staszic. Rozpoczęto
wówczas wydobycie galmanu. Niestety, działania Stanisława Staszica nie przyniosły oczekiwanych
efektów. Kongres Wiedeński włączył tereny olkuskie do Królestwa Polskiego i utworzony został tzw.
okręg olkuski. Miasto zaczęło pełnić wówczas funkcje administracyjne. Owe zmiany przyczyniły się
do rozbudowy Olkusza. Powstały wówczas m. in. budynek starostwa (1826 rok), magistrat (1833
rok), szpital (1849 rok). Niestety, w tym samym czasie rozebrane zostały mury obronne wraz z bramami i basztami, znikła zasypana fosa miejska, rozebrane zostały budynki klasztoru augustianów
i kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny (1821 rok), jak również znajdujący się na środku rynku - Ratusz (1833 rok)6.
„Gorące” czasy zrywów narodowowyzwoleńczych nie ominęły także terenów Olkusza. W czasie
Powstania Listopadowego mieszkańcy nie tylko organizowali manifestacje patriotyczne, ale także
brali czynny udział w walkach zbrojnych. Aktywnie uczestniczył w walkach z zaborcą chociażby Batalion Olkuski, liczący 954 osoby. Powstanie styczniowe również nie przeszło bez echa. Namacalnym tego efektem jest Kopiec Kościuszki usypany w 1863 roku dla uczczenia jego pamięci7.
W latach 1883 - 1885 przeprowadzono przez Olkusz linię kolejową zwaną Iwanogrodzko - Dąbrowską. Jej powstanie dało miastu nowe możliwości rozwoju, a także umożliwiło szersze kontakty
handlowe. W 1907 roku z kolei powstał największy na ziemi olkuskiej zakład przemysłowy, a mianowicie Fabryka Naczyń Blaszanych i Emaliowanych, założona przez austriackiego przemysłowca
- Petera Westena. Fabryka nie tylko zapewniła zatrudnienie i utrzymanie wielu osobom, nie tylko
z Olkusza, ale również przyczyniła się do wzrostu prestiżu miasta. W zakładzie Westena produkowano: wiadra, bańki, naczynia kuchenne, a także pierwsze w Polsce wanny. W tym miejscu warto
wspomnieć o słynnym 578T - czyli emaliowanym dzbanku do kawy - jednym z pierwszych wyrobów
fabryki olkuskiej produkowanym do dziś. Wraz z rokiem 1913 nastąpił szybki rozwój miasta. Wzrosła liczba mieszkańców, ale również powstały wodociągi, łaźnia, elektrownia, park miejski8.
Niepodległość przywitali olkuszanie z werwą i zapałem. Istniał już wówczas założony przez Antoniego Minkiewicza Komitet Ratunkowy Polski zajmujący się działaniem na rzecz lokalnej społeczności. Zasługą komitetu było m. in. powstanie w 1916 roku liceum męskiego (obecnego I LO im.
Króla Kazimierza Wielkiego), a w 1917 roku biblioteki publicznej (obecnej Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej). Lata międzywojenne to czas rozbudowy miasta i realizacji dużych planów
inwestycyjnych. Niestety, owe działania przerwane zostały w związku z wybuchem II Wojny Światowej.
Wojska niemieckie wkroczyły do Olkusza 5 września 1939 roku i włączyły go do III Rzeszy. Dwa
lata później władze niemieckie przemianowały Olkusz na Ilkenau. Podobnie jak z terenów całej Polski, tak i z Olkusza wywożono ludzi na przymusowe roboty i do obozów koncentracyjnych. Jednak
najbardziej pamiętną datą jest 31 lipca 1940 roku, kiedy to okupanci niemieccy zgromadzili na
olkuskich placach (na Rynku, placu na Czarnej Górze i przy przedwojennej Kasie Chorych) wszystkich mężczyzn. Torturowali ich, bili, a także zmuszali do wielogodzinnego leżenia twarzą do ziemi.
Ów dzień: 31 lipca 1940 roku nazwano „Krwawą Środą”. Poza tym, na terenie Olkusza Niemcy
utworzyli również getto żydowskie (Sikorka, Parcze). Prawie cała olkuska ludność żydowska w 1942
roku została wywieziona i zgładzona w obozach w Oświęcimiu i Bełżcu. Tak została przerwana wielowiekowa historia Żydów olkuskich.
6. Olgerd Dziechciarz, Przewodnik po ziemi olkuskiej, Olkusz, 2002, s. 65
7. Włodzimierz Leśniak, Bazylika Olkuska św. Andrzeja, Olkusz, 2006, s. 19
8. Olgerd Dziechciarz, Przewodnik po ziemi olkuskiej, Olkusz, 2002, s. 76
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Wojna wyniszczyła miasto. Szkolnictwo, które funkcjonowało przed wybuchem wojny w trakcie jej trwania poddawane było coraz większym restrykcjom. Okupanci zniszczyli także księgozbiory
bibliotek: szkolnych, publicznych i stowarzyszeń. Zakłady przemysłowe zaś zmuszone były do pracy na rzecz Niemiec hitlerowskich. W Fabryce Naczyń Emaliowanych produkowano m. in. broń,
amunicję i części do pocisków V - 1 i V - 2.
Podobnie jak na terenie całego kraju, także w Olkuszu mieszkańcy miasta podjęli walkę z okupantem organizując ruch oporu i partyzantkę. Wojna spowodowała duże straty w ludności „Srebrnego Miasta”. Dla porównania w 1939 roku Olkusz zamieszkiwało około 12.000 mieszkańców, a 4
lata później (1943 roku) już tylko około 8.000 osób9.
Po wyniszczającej wojnie nadszedł czas odbudowy kraju. Wyzwolenie Olkusza nastąpiło 20
stycznia 1945 roku wraz z wkroczeniem wojsk rosyjskich. Olkusz został wówczas włączony do województwa krakowskiego stając się ośrodkiem administracji powiatu. Wraz z nowymi władzami miasta pracę rozpoczynają zakłady pracy, rusza szkolnictwo i działalność kulturalna. Lata powojenne
mieszkańcy spędzają odbudowując swoje miasto po zniszczeniach wojennych. W latach sześćdziesiątych ruszają nowe zakłady przemysłowe przyspieszające rozwój miasta. Powstają także placówki usługowe i handlowe. Rozwija się szkolnictwo i życie kulturalne miasta. Taki rozwój pociąga za
sobą także zwiększone zapotrzebowanie na lokale mieszkaniowe. Skutkuje to powstaniem nowych
osiedli mieszkaniowych.
Kolejną zmianę dla miasta przyniósł rok 1975 i reforma administracyjna, która odebrała Olkuszowi rangę siedziby powiatu i włączyła go w granice województwa katowickiego. Zmiana ta nadała
nowy charakter miastu, stało się ono wówczas znaczącym ośrodkiem przemysłowym, o czym świadczy chociażby wysoki odsetek mieszkańców zatrudnionych w przemyśle.
W roku 1999 ma miejsce kolejna reforma administracyjna, w wyniku której do struktury państwowej powracają powiaty, a Olkusz staje się ośrodkiem jednego z nich i włączony zostaje do województwa małopolskiego z siedzibą w Krakowie.

9. Włodzimierz Leśniak, Olkuska Bazylika św. Andrzeja, Olkusz, 2006, s. 20
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Idea bibliotek publicznych

Biblioteki zawsze towarzyszyły człowiekowi w poznawaniu świata, otwierając przed nim swoje
księgozbiory. Już w starożytności ludzie korzystali z wiedzy w nich zgromadzonych. Biblioteki istniały wówczas dzięki władcom i kapłanom, którzy gromadzili książki i dbali o ich przechowywanie. Książka, od swego powstania do czasów współczesnych, wielokrotnie zmieniała swą formę
materialną. Początkowo były to tabliczki gliniane i papirusowe zwoje, potem zwoje pergaminowe,
aż wreszcie papierowy kodeks, który towarzyszy nam do czasów współczesnych. Wraz ze zmianami
formy książki, zmieniały się także biblioteki. Wśród tych wszystkich przeobrażeń jedno pozostawało niezmienne, a mianowicie to, iż najważniejszym zadaniem biblioteki było gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie swoich zbiorów.
XVII wiek to zdecydowany rozwój nauki. Okazał się on również przełomowym dla bibliotek.
Istniejące do tej pory książnice nie były w stanie zaspokoić wciąż rosnących potrzeb społeczeństwa.
Mieszczaństwo zakładało zatem towarzystwa, a przy nich składkowe biblioteki. Na całym świecie
powstawały również biblioteki prywatne, mające na celu upowszechnienie dostępu do książki.
Z owych książnic korzystali jednak głównie uczeni i przedstawiciele wyższych sfer. W późniejszym
natomiast czasie owe biblioteki przekształcone zostały w powszechnie dostępne księgozbiory publiczne.
„Public library”, czyli biblioteki publiczne dostępne dla szerokiej rzeszy społeczeństwa pojawiają się po raz pierwszy w drugiej połowie XVIII wieku w Ameryce Północnej, a ich idea bardzo
szybko przenosi się do Europy.
Stary Kontynent ulega dużym przemianom. Nie pozostają one bez wpływu na świat książki
i wszystkiego co jest z nią związane. Co więcej, rozwój szkolnictwa wyższego powoduje także rozwój
bibliotek uczelnianych. W Anglii biblioteka powstaje z połączenia dawnej Biblioteki Królewskiej
i muzeum British Museum, we Francji zaś rewolucja burżuazyjna upublicznia bogate zasoby kulturalne pozostające dawniej w rękach Kościoła. Z kolei w Rosji książnice udostępniają swe zbiory
szerokim kręgom korzystających.
Polska pod względem rozwoju bibliotek pozostaje w tym czasie daleko za krajami europejskimi.
Warstwa szlachecka nie interesuje się kształceniem, natomiast mieszczaństwo jeszcze nie zdążyło silnie zaznaczyć swojej odrębności społecznej. W takich czasach rodzi się Biblioteka braci Załuskich.
U podstaw jej powstania leży dawne kolekcjonerstwo magnackie połączone z ideą upublicznienia
zbiorów. Potrzebę takiego działania każdy z braci odczuwał już wcześniej, jednakże dopiero w 1747
roku dochodzi do połączenia zbiorów.
W dniu powstania książnicy liczyła ona około dwustu tysięcy tomów, natomiast w 1795 roku
jej zasoby dwukrotnie się zwiększyły. Biblioteka ta przez wiele lat była centrum naukowym. Po śmierci założycieli Biblioteka staje się własnością zakonu jezuitów, a po jego kasacji król Stanisław August
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oddaje ją pod opiekę Komisji Edukacji Narodowej.
W 1774 roku KEN obejmuje centralny zarząd nad bibliotekami szkolnymi i publicznymi.
Proponowane przez nią reformy daleko wyprzedzają inne kraje europejskie. Starano się odgórnie
regulować zasady gromadzenia, opracowywania i publicznego udostępniania zbiorów. Co więcej,
w 1780 roku Sejm przyznaje Bibliotece Załuskich prawo do egzemplarza obowiązkowego z terytorium Korony. Tym oto sposobem staje się ona własnością narodu, czyli Biblioteką Narodową.
Niestety, kres jej działalności przychodzi wraz z III rozbiorem Polski. Idea Biblioteki Załuskich nie
pozostaje jednak osamotniona, dzięki jej istnieniu ożywia się zbieractwo książek w społeczeństwie
polskim.
Wiek XIX przynosi z kolei największy rozkwit bibliotek publicznych. Tempo rozwoju jest o wiele szybsze niż w wiekach poprzednich. Rozwój techniki powoduje rozpowszechnienie dostępności
do wiedzy, co pociąga za sobą potrzebę kształcenia. Słowo drukowane zyskuje nowych autorów,
ale także szerokie grono odbiorców. Prasa i czasopisma stają się miejscem „dyskusji” politycznych.
Powstają biblioteki o charakterze narodowym, ale także pierwsze biblioteki, które swoim zasięgiem
obejmują znacznie mniejsze terytoria np. State Libraries (biblioteki stanowe w Stanach Zjednoczonych), lub Counties Libraries (biblioteki okręgowe w Anglii).
W Polsce, która utraciła swoją niepodległość, trwają procesy wynaradawiania. Jedną z metod
jest konfiskowanie i wywożenie księgozbiorów. Pomimo złej sytuacji w kraju pojawia się idea Biblioteki Narodowej, która miała służyć gromadzeniu wiedzy o Polsce. Więcej, w zbieranie i przechowywanie piśmiennictwa, z myślą o odbudowie kraju i upublicznieniu zebranych książek, zaangażowało się też całe społeczeństwo. Działalność bibliotekarską w czasach zaborów prowadziły
głównie organizacje społeczno - oświatowe. Dzięki nim uruchomiona została niejedna biblioteka
publiczna.
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Biblioteka olkuska do 1945 roku
Początki biblioteki publicznej w Olkuszu
Lata poprzedzające wybuch I Wojny Światowej to czas budzenia się życia kulturalno - oświatowego na terenie ziemi olkuskiej. Znanym działaczem tamtych czasów był Antoni Minkiewicz,
inżynier - górnik zajmujący się badaniami zasobów rud. Dzięki jego działalności powstało wiele
ciekawych i pożytecznych inicjatyw: odczyty na temat Wyspiańskiego i pozytywizmu, wycieczki organizowane przez Towarzystwo Krajoznawcze, jak również wznowienie działalności Resursy Obywatelskiej. To tylko niektóre z licznych inicjatyw Antoniego Minkiewicza. Jego postawa rozbudziła
w Olkuszanach potrzebę dalszego działania. Wszystkie te inicjatywy zostają przerwane wybuchem
I Wojny Światowej.
Z Olkusza odchodzą, do tej pory sprawujący w nim władzę Rosjanie i na kilka dni zarząd nad
miastem przechodzi w ręce polskie. W krótkim czasie jednak nadchodzą wojska austriackie i przejmują na okres 4 lat kontrolę nad Olkuszem. Działania wojenne, a przede wszystkim ich bliskość
powodują wstrzymanie działalności kulturalno - oświatowej na terenie Olkusza.
Wraz z przesunięciem się działań wojennych w „Srebrnym Mieście” rozpoczynają się działania
na rzecz społeczeństwa polskiego. Do działającej już Resursy Obywatelskiej10 i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego11 dołącza Liga Kobiet12. Oprócz tych trzech organizacji na terenie Olkusza
działa wiele innych instytucji, które za swój cel obierają niesienie pomocy różnym grupom społecznym. Powstaje „Komitet Ratunkowy Powiatu Olkuskiego”13, jego założycielem jest powszechnie znany, przedwojenny działacz - Antoni Minkiewicz. W skład Komitetu Ratunkowego wchodzili
10. Resursa Obywatelska powstała w 1907 roku. Jej celem było urządzanie odczytów i pogadanek, które członkom towarzystwa miały umożliwić przyjemne i pożyteczne spędzenie wolnego czasu. Środki na ten cel pochodziły ze składek członków
(rzeczywistych, honorowych i zwyczajnych). W 1916 roku Resursa posiadała w Olkuszu duży lokal przy Alei Mickiewicza (w domu W. Piechowicza), który sama utrzymywała. Posiadała również spory księgozbiór, który w myśl uchwały Zarządu przyłączyła
do powstającej Biblioteki Publicznej.W czasie wojny Resursa udostępniała swój lokal na zebrania różnym stowarzyszeniom
i instytucjom.
11. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze: Oddział Olkuski Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego założony został w 1911
roku. Od początków istnienia działał bardzo prężnie: organizował zbiory, urządzał odczyty, organizował wycieczki, robił pomiary meteorologiczne i zajęcia fotograficzne, przyjmował wycieczki krajoznawcze z Warszawy i innych miejsc Polski, założył
również własną bibliotekę. W 1913 roku założył w Ojcowie własne schronisko. Olkuski Oddział PTK wypadł bardzo korzystnie
pośród innych oddziałów PTK: w 1913 roku urządził najwięcej odczytów, posiadał zbiory liczące sobie 240 wol. książek i 400
okazów w zbiorach. Wznowiona po wojnie działalność nie przynosiła już niestety takich efektów. W 1916 roku działała tylko
sekcja biblioteczna, pracująca nad stworzeniem Biblioteki Publicznej.
12. Liga Kobiet, olkuskie koło powstało w 1915 roku, jego celem było udzielanie pomocy polskim żołnierzom oraz opieki
ich rodzinom. W 1916 roku Koło podzielone było na 3 sekcje: 1. gospodarczo - obchodową, która zajmowała się pomocą rzeczową dla legionistów oraz pozyskiwaniem funduszy na działalność; 2. agitacyjno - odczytową, której celem było uświadamianie
narodowe; 3. opieki, która zajmowała się dziećmi i rodzinami legionistów. Na fundusze Ligi składały się głównie składki członków i dobrowolne ofiary a także zyski ze sprzedaży wyrobów tytoniowych i kolportażu gazet i książek.
13. Komitet Ratunkowy Powiatu Olkuskiego powołany został w 1916 roku. Organizował różnorakie kursy, walczył z analfabetyzmem, szerzył na wsi zasady higieny. Z jego inicjatywy powstało w Olkuszu Polskie Gimnazjum Męskie.
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przedstawiciele Towarzystwa Dobroczynności, Towarzystwa Wzajemnego Kredytu, Wzajemnych
Ubezpieczeń, Ligi Kobiet, szkolnictwa, Towarzystwa Krajoznawczego i Resursy, a także kółek
i spółek rolniczych z terenu całego powiatu. Komitet Ratunkowy Powiatu Olkuskiego stał się więc
nieoficjalną władzą na terenie Olkusza. Rzadko który powiat mógł się poszczycić tak sprawnie
działającym Komitetem. Celami tej organizacji było dożywianie ludności, odbudowa miast i wsi,
walka z szerzącymi się epidemiami, obrona miejscowej ludności przed zaborcami, działalność na
rzecz szkolnictwa oraz pobudzanie idei patriotyzmu wśród mieszkańców regionu. We wrześniu
1916 roku z inicjatywy środowiska działaczy olkuskich rozpoczyna swoją działalność Gimnazjum.
Sąsiednie powiaty nie mogły się pochwalić takimi inicjatywami. Dlatego też, do Olkusza zjechała
liczna grupa młodzieży. Rada Miejska wraz z Komitetem i społeczeństwem „Srebrnego Miasta” zabezpieczyła warunki lokalowe, a także wyżywienie zamiejscowym uczniom. Powstanie szkoły, która
gromadzi pod swoimi skrzydłami tak liczną grupę młodzieży, pociągnęło za sobą konieczność zabezpieczenia potrzeb czytelniczych. Naprzeciw tych potrzeb wychodzi Resursa Obywatelska, Polskie
Towarzystwo Krajoznawcze i Liga Kobiet, które to organizacje połączyły swoje księgozbiory i udostępniły je ogółowi w lokalu Resursy Obywatelskiej przy Alei Mickiewicza. Budynek Resursy był
tylko tymczasową siedzibą Biblioteki (zob. il. 5), po niedługim czasie została ona przeniesiona do
lokalu Komitetu Ratunkowego (zob. il. 1).
Do powstania Biblioteki przyczynił się także wspomniany wcześniej, Powiatowy Komitet Ratunkowy, który wyasygnował dla niej środki i oddał jej w zarząd Biblioteczki Ruchome14 Komitetu.
W skład Zarządu Biblioteki wchodzili członkowie założycielskich stowarzyszeń, którzy wystąpili
z prośbą o pomoc i opiekę do Rady Miasta.
Niestety, nie zachowało się wiele materiałów o początku funkcjonowania Biblioteki w Olkuszu. Jednym ze źródeł opisującym powstanie Książnicy jest Kronika Powiatu Olkuskiego - pismo, które
ukazywało się od 1917 roku (pierwszy numer ukazał się 15 stycznia 1917 roku). Był to dwutygodnik, w którym ukazywały się bieżące informacje lokalne, komentarze i felietony. Na jej łamach
pisano zarówno o sprawach zwyczajnych, jak i ważnych dla olkuskiej społeczności. W Kronice…
poruszano m.in. w 1918 roku problem istnienia powiatu olkuskiego. Więcej, to właśnie na jej łamach, a konkretnie w drugim numerze Kroniki… z 1 lutego 1917 roku, ukazały się słowa Stanisława
Piątkowskiego informujące o powstaniu Biblioteki Publicznej (zob. il. 3).
Zwracamy się przeto - prosił Piątkowski - do wszystkich komu nie jest obojętnym hasło: WIEDZA TO
POTĘGA - i komu rozwój umysłowy i moralny młodego pokolenia leży na sercu, z gorącą prośbą, aby pospieszyli z pomocą wydatną Bibljotece Publicznej w Olkuszu w postaci ofiarowania przeczytanych książek
oraz składek w pieniądzach. W celu zbierania tych darów Zarząd Bibljoteki zamierza zorganizować w Olkuszu osobną kwestę, do prowincji zaś - zwraca się już teraz. Byt, rozwój i sprawna działalność Bibljoteki
Publicznej w Olkuszu zależne są najzupełniej od poparcia ogółu15.
Pomimo tego, że za wypożyczenie książek były pobierane opłaty, a także wsparcia finansowego
udzielił zarówno Komitet Ratunkowy, jak i Rada Miasta, to jednak środki na utrzymanie Biblioteki
okazały się niewystarczające. Dlatego też Zarząd Biblioteki zwrócił się z prośbą o pomoc do ogółu
społeczeństwa.
Kolejny numer tego pisma dostarcza nowych informacji dotyczących działalności bibliotekarskiej w Olkuszu. Informacja dotyczy „Biblioteczek ruchomych”, które stanowią własność Powiatowego
14. Zestawy książek wypożyczane osobom do dalszego upowszechniania
15. Kronika Powiatu Olkuskiego nr 2 z 1 lutego 1917 roku - okładka
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Komitetu Ratunkowego, a po ich uporządkowaniu mają przejść pod zarząd Biblioteki Publicznej.
1 marca 1917 roku ukazuje się nr 4 Kroniki Powiatu Olkuskiego, a w nim na okładce ogłoszenie
o uruchomieniu Biblioteki Publicznej. Z ogłoszenia dowiadujemy się, iż pierwszą siedzibą biblioteki był lokal Towarzystwa Wzajemnego Kredytu na I piętrze. Książki udostępniane były w dni powszednie w godzinach od 16 - 17 oraz od 19 - 20, w niedziele i święta zaś od 14 - 16 (zob. il. 2).
Wewnątrz numeru, w dziale Kroniki miejscowej, odnajdziemy kilkuzdaniową informację o nowopowstałej Bibliotece Publicznej w Olkuszu. Czytamy w niej: Aczkolwiek lokal Biblioteki jest bardzo
szczupły, uniemożliwiający otworzenie czytelni, aczkolwiek wilgoć ścian i półek odbija się na książkach i pracownikach, to jednak Zarząd Bibljoteki pośpieszył z otwarciem wypożyczalni, aby dać możność Olkuszanom
korzystania z książek16.
Na początku udostępniane były tylko książki beletrystyczne. Książki naukowe miały najpierw
zostać skatalogowane systemem bibliotek publicznych (zob. il. 9).
Również na łamach Kroniki Powiatu Olkuskiego, w nr 6 z 1 kwietnia 1917, ukazało się ogłoszenie, a właściwie prośba zarządu Biblioteki skierowana do członków Resursy Obywatelskiej, Towarzystwa Krajoznawczego i Ligi Kobiet o zwrot książek wypożyczonych z bibliotek stowarzyszeń, ale
już do lokalu Biblioteki Publicznej w gmachu Towarzystwa Wzajemnego Kredytu (zob. il. 4).
Z kolei w nr 11 lokalnego dwutygodnika wydrukowano Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatowego Komitetu Ratunkowego z dnia 22 maja 1917 roku, w którym odnajdujemy zapis o kwocie 1000
koron przeznaczonych na Bibliotekę Publiczną. Tak oto zostały położone podwaliny pod Bibliotekę mającą służyć ludności Olkusza i okolic.

Okres międzywojenny
Wraz z nadejściem w 1918 roku niepodległości rozpoczyna się odbudowa państwowości polskiej. Naród Polski, który po tak długim czasie odzyskał wolność, przystępuje do pracy. W Olkuszu
także trwają prace nad odbudową miasta po zniszczeniach wojennych. Zbudowano m.in. nową
szkołę, elektrownię i kanalizację. Ważną inicjatywą było utworzenie przez władze Olkusza uzdrowiska w Bukownie. Powstała w rok przed odzyskaniem suwerenności przez państwo polskie Biblioteka Publiczna kontynuuje swoją działalność (zob. il. 6).
W okresie międzywojennym populacja miasta wzrosła prawie dwukrotnie. Miasto rozbudowywało swoją infrastrukturę. Powstają nowe szkoły, a także wybudowano w ówczesnym czasie park
sportowy. Dla tej rozwijającej się społeczności istnienie biblioteki było bardzo ważną sprawą. Działające w tamtym czasie na terenie Olkusza organizacje społeczno - kulturalne współpracowały ze
sobą nad wieloma inicjatywami. Jedną z nich była również biblioteka. Działalność Książnicy olkuskiej, w początkach jej istnienia, opierała się na środkach społecznych oraz na pracy społecznej.
Zarówno finansowaniem, jak i obsługą zajmowali się członkowie organizacji, które przyczyniły się
do powstania Biblioteki. Placówkę prowadziły wówczas: Regina Tacikowska, Zofia Schmidt i Mieczysława Perek.
W latach 30. w budżecie miasta zaczynają pojawiać się pierwsze kwoty przeznaczone na działalność Biblioteki Publicznej, m. in. na rok 1930/31 (od 1.04.1930 do 31.03.1931 roku) na utrzymanie książnicy olkuskiej przewidziano w budżecie Gminy Miejskiej Olkusz kwotę - 500 zł. Owa
16. Kronika Powiatu Olkuskiego Nr 4 z 1 marca 1917 roku
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kwota nie była może zbyt wielka, ale jej znaczenie jest przełomowe dla Biblioteki, ponieważ od tej
pory może ona liczyć na wsparcie władz miejskich. Nie były to duże środki, jednak po raz pierwszy
pojawiły się w budżecie. Dla porównania w tym samym roku dla Biblioteki Żydów Ortodoksów
miasto przekazało 50 zł - jednak Biblioteka ta otrzymywała środki od miasta w latach wcześniejszych17.
Wraz z nastaniem roku 1932 Biblioteka otrzymuje coroczny budżet, z którego wypłacane jest
również wynagrodzenie dla bibliotekarza (zob. il. 7).
Etatową bibliotekarką została wówczas pani Mieczysława Perek związana z placówką, jak sama
pisze we wspomnieniach, od 1929 roku. Z tamtego okresu zachowały się dokumenty poświadczające o działalności Biblioteki. Jednym z nich jest spis kaucji wpłaconych przez czytelników Biblioteki
Publicznej w latach 1930-1934. Kaucja wynosiła w tamtym czasie 3 złote (zob. il. 10).
O ustaleniu się zasad finansowanie Biblioteki świadczyć mogą dwa kolejne archiwalne dokumenty. Jednym z nich jest Sprawozdanie Kasowe Biblioteki Miejskiej sporządzone z pewnością na
potrzeby rozliczenia się Biblioteki z Zarządem Miasta (zob. il. 11).
Drugi z dokumentów to, datowany na 30 kwietnia 1936 roku, Wyciąg z Protokołu Uchwał Nr
XVIII powziętych na posiedzeniu Magistratu miasta Olkusza. Przedmiotem Uchwały jest prenumerata „Słownika Geograficznego Państwa Polskiego” dla Biblioteki (zob. il. 14).
Ciekawą pamiątka z działalności przedwojennej Biblioteki jest Program i Regulamin IV - tego
Zjazdu Bibliotekarzy Polskich z 1936 roku. Świadczyć on może o szeroko zakrojonych działaniach
mających na celu usystematyzowanie działalności bibliotek na terenie całego kraju. Zjazd ten odbył
się w dniach od 30 maja do 2 czerwca 1936 roku w Warszawie pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej. W ramach tego spotkania odbyła się również konferencja, na której poruszono między
innymi problem sieci bibliotek publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem sieci obejmujących
swoim zasięgiem teren jednego powiatu. Niestety, nie udało się odnaleźć dokumentów poświadczających udział bibliotekarzy z terenu powiatu olkuskiego na tej konferencji. Ze wspomnień pani
Perek wiemy jednak, że była ona uczestniczką tego zjazdu (zob. il. 13).
W 1938 roku Biblioteka otrzymała od Rady Miejskiej w Olkuszu dodatkowe kredyty na remont obiektu w wysokości 600 zł. W wykazie ważniejszych uchwał Magistratu w Olkuszu za okres
od 26 września do 24 listopada 1938 roku znalazła się również informacja o obniżeniu kilku organizacjom społecznym opłaty za korzystanie z dzieł Biblioteki Miejskiej18. Niestety, nie opublikowano ich treści. Wśród organizacji, którym obniżono opłatę za korzystanie z Biblioteki znalazła się
Samopomoc Społeczna Kobiet w Olkuszu oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Składkę obniżono ich
członkom do 10 groszy miesięcznie.
Wprawdzie wysokość opłat za korzystanie z Biblioteki stanowiła pewne obciążenie dla czytelników, to jednak uzupełniała ona finanse Biblioteki, dotowanej przez Radę Miasta i pozwoliła na
rozszerzanie księgozbioru (zob. il. 12).
W tym miejscu należałoby również wspomnieć, że na krótko przed wybuchem II Wojny Światowej powstaje przy Wydziale Powiatowym w Olkuszu Biblioteka Powiatowa, której zadaniem jest
koordynowanie działalności bibliotek z terenu powiatu olkuskiego. Pełni ona rolę centrali dla sieci
17. Budżet Gminy Miejskiej Olkusz na rok 1930/31: Akta Zarządu Miejskiego w Olkuszu - Archiwum Państwowe w Katowicach
18. Wykaz ważniejszych uchwał Magistratu w Olkuszu za okres od 26.09 do 24.11.1938 roku: Akta miasta Olkusza - Archiwum Państwowe w Katowicach
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bibliotek gminnych i punktów bibliotecznych. W ówczesnym czasie księgozbiór Biblioteki Powiatowej liczył około 1.600 tomów. Intensywnie rozwijającą się działalność, nie tylko bibliotek, przerywają jednak działania wojenne.

Lata okupacji
Wraz z wejściem na tereny państwa polskiego wojsk okupanta rozpoczęła się zakrojona na
szeroką skalę akcja wynaradawiania. Szczególnie dotkliwie dotknęła ona instytucje zajmujące się
działalnością kulturalno - oświatową, a więc przede wszystkim szkoły i biblioteki. Zanim jednak
Niemcy rozpoczęli działania niszczycielskie, Biblioteka Miejska kontynuowała swoją działalność.
Ze sprawozdań statystycznych przygotowywanych dla Zarządu Miasta wiadomo, że w październiku
1939 roku Biblioteka posiadała w swoich zbiorach 3.229 książek, z których korzystało 339 czytelników, wypożyczając 1.799 książek miesięcznie. Liczba odwiedzin w październiku 1939 roku wynosiła 1.33019.
Pomimo wojny życie toczyło się dalej. Wśród dokumentów z lat II Wojny Światowej są pisma
z prośbą o zwolnienie czytelników z opłat za korzystanie z Biblioteki, także poświadczające zatrudnienie w Zarządzie Miejskim, uprawniające do nieodpłatnego wypożyczania książek. Jeden z nich
jest szczególnie interesujący, ponieważ umieszczono na nim niemiecką pieczątkę miasta Olkusza
(zob. il. 16, 17 a, b).
Z początku wojny zachowały się również wyciągi z posiedzeń Magistratu miasta Olkusza. Dotyczą one obniżenia, bądź całkowitego zwolnienia czytelników z opłat abonamentowych za wypożyczanie książek. Jeden z nich informuje również, iż część księgozbioru Biblioteki Rodziny Policyjnej
Polskiej trafiła do Biblioteki Miejskiej.
Interesującymi pamiątkami z tamtych czasów są sprawozdania kasowe Biblioteki Miejskiej pisane w dwóch językach: polskim i niemieckim (zob. il. 19).
Dokumenty te stanowią świadectwo pracy „Olkuscher Stadtbibliotek” i są interesujące ze
względu na pieczęcie, które widnieją na każdym z nich (zob. il. 18). Ta ze stycznia 1940 roku jest jeszcze pieczęcią polską, natomiast dwie kolejne są już pieczęciami niemieckimi. Pomimo toczących się
walk Biblioteka działała, a jej pracownica - pani Perek pisała sprawozdania z jej pracy.
Wypożyczenia literatury

Czytelnicy

Liczba
odwiedzin

Dla dzieci

Dla dorosłych

naukowa

Razem

I 1940 r.

55

2.692

434

2.947

93

3.479

II 1940 r.

112

2862

699

3.182

80

3.461

Miesiąc

III 1940 r.

152

3.365

1.211

3.640

76

4.977

IV 1940 r.

178

2.855

1.170

2.310

48

3.528

Tab. 1. Zestawienie statystyczne Biblioteki Miejskiej w okresie od stycznia do kwietnia 1940 roku.

19. Sprawozdania Biblioteki za lata 1938/39, Akta Zarządu Miejskiego miasta Olkusza - Archiwum Państwowe
w Katowicach
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Zamieszczone powyżej dane ze stycznia, lutego, marca i kwietnia 1940 roku dostarczają informacji o niesłabnącym zainteresowaniu społeczeństwa olkuskiego literaturą polską. Taka sytuacja
nie mogła zostać niezauważona przez władze niemieckie. W lipcu 1940 roku z polecenia okupanta
Biblioteka Miejska zostaje zamknięta. Pracująca w niej Mieczysława Perek zostaje zobowiązana do
zamknięcia książnicy i oddania kluczy. Zbiory biblioteki publicznej, podobnie jak wiele innych, zostały przeznaczone na zniszczenie - przemiał w kluczewskiej papierni. Nie wszystkie jednak książki
zniszczono. Pani Perek, pomimo zakazu i z narażeniem życia, wyniosła przez okno część księgozbioru i rozdała go do przechowania swoim czytelnikom.
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Działalność Biblioteki od 1946 do 1974 roku
Odbudowa Biblioteki po zniszczeniach wojennych
Po wojnie przyszedł czas na odbudowę kraju. Potrzebna była każda para rąk. Kiedy więc ogłoszono, żeby wszyscy wracali do swoich zakładów pracy na dawne miejsca, stawiłam się i ja na wezwanie. Stawiłam się, by zacząć w nowej Polsce organizować nową bibliotekę20 - tak po latach wspomina Mieczysława
Perek (zob. il 21), która już od lutego 1945 roku zajęła się odbudową Biblioteki Miejskiej. Za swoje
wspomnienia, które napisała na konkurs Wspomnienia bibliotekarzy, ogłoszony na łamach Poradnika
Bibliotekarza, otrzymała nawet wyróżnienie, a ich fragmenty zostały wydrukowane na łamach owego
miesięcznika (zob. il. 22).
Po zamknięciu Biblioteki przez władze niemieckie i przeznaczeniu jej na przemiał, ówcześnie
pracująca w niej pani Perek wyniosła z książnicy część zbiorów. Ocalałe książki spędziły lata wojny
rozlokowane wśród zaufanych czytelników. Powracające po wojnie zbiory przedwojennej Biblioteki
stały się zalążkiem wznawiającej swoją działalność Biblioteki Miejskiej. Za swój wkład w odbudowe
życia kulturalnego w Olkuszu Mieczysława Perek była wielokrotnie odznaczana: w 1956 roku Brązowym Krzyżem Zasługi, w 1968 roku Złotym Krzyżem Zasługi, w 1985 roku z kolei Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pani Miecia - bo tak mówili do niej czytelnicy - jeszcze wiele
lat pracowała dla olkuskiej placówki. Chociaż w 1968 roku przeszła ona na zasłużoną emeryturę,
to jednak nadal pracowała w Bibliotece. W 1979 roku na łamach Panoramy (zob. il. 15) możemy
nawet przeczytać: Pani Miecia nie pomyślała o korzystaniu z zasłużonej emerytury. Zjawiła się zwyczajnie
w bibliotece, przyjęła do wiadomości, że będzie to tylko półetat i pracuje.

Biblioteka Miejska
Po wojnie Bibliotekę trzeba było organizować od podstaw. Nie było lokalu, regałów ani żadnych
druków. Książek posiadała ona zaledwie tyle, ile udało się ocalić ze starej biblioteki21. Zarząd Miejski, w imieniu książnicy zaapelował do mieszkańców o dary na rzecz Biblioteki oraz o zwrot książek
stanowiących własność Biblioteki Miejskiej. Wielu ludzi odpowiedziało na apel i zaczęło przynosić
swoje książki. Była to jednak znikoma ilość i przeważnie książki o małej wartości. Pewną kwotę na
zakup i oprawę książek oraz na urządzenia biblioteczne wyasygnował także Zarząd Miejski, była to
jednak pomoc niewystarczająca. Brakowało przede wszystkim lokalu oraz druków bibliotecznych.
Zwrócono się zatem z prośbą o pomoc do Ministerstwa Oświaty. Ministerstwo zakupiło dla Biblio20. Wykaz ważniejszych uchwał Magistratu w Olkuszu za okres od 26.09 do 24.11.1938 roku, Akta Miasta Olkusza - Archiwum Państwowe w Katowicach
21. Informator o stratach bibliotek i księgozbiorów domowych na terytoriach polskich okupowanych w latach 1939 - 1945
(bez ziem wschodnich), Poznań 2000, s. 200
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teki zarówno książki, jak i udzieliło pomocy finansowej (zob. il. 25). Uzyskane fundusze umożliwiły
dokupienie potrzebnych książek, a także druków bibliotecznych i zaczęto opracowywać i oprawiać
księgozbiór. Z braku odpowiednich warunków lokalowych pani Perek opracowaniem księgozbioru zajmowała się w domu, nie ustawała jednak w staraniach o uzyskanie od Miasta dla Biblioteki
potrzebnego lokalu.
6 września 1946 roku na posiedzeniu Magistratu miasta Olkusza, w którym uczestniczyli Burmistrz - Jan Kasprzyk, Wice - Burmistrz - Michał Kurzeja, ławnicy - Jan Krzemień i Lucjan Kluczewski oraz Sekretarz Zarządu Miejskiego - Józef Urasiński, postanowiono podać do publicznej wiadomości, że z dniem 17 września 1946 roku wznowiona zostanie działalność Biblioteki Miejskiej
w Domu Miejskim (zob. il. 23) przy ulicy Mickiewicza 7 (na I piętrze). Ustanowiono także opłaty za
korzystanie z książek lub czasopism:
- jednorazowe wpisowe - 30 zł,
- opłaty miesięczne: dla dorosłych - 25 zł, dla młodzieży - 15 zł.
- kaucje dla dorosłych - 200 zł, dla młodzieży - 100 zł lub wartościowa książka.
Ofiarodawcy kilku książek byli zwolnieni od płacenia kaucji.
Zapisy do Biblioteki rozpoczęły się 17 września 1946 roku. Była ona czynna we wtorki i piątki
od godz. 16.30 do 19.00 (zob. il. 8, 24, 26). Pod koniec 1947 roku Zarząd Miejski zezwolił na tymczasowe umieszczenie księgozbioru w sali posiedzeń Rady Miejskiej i urządzenie tam wypożyczalni,
a także przekazał na potrzeby Biblioteki kwotę 172.819,50 zł. W rocznym sprawozdaniu rachunkowym za rok 1947 Zarządu Miejskiego miasta Olkusza Biblioteka znalazła się w Dziale VII - Kultura
i Sztuka. Dla Miejskiej Biblioteki i Czytelni przekazano 172.819,50 zł. W tej kwocie: na pobory
dla bibliotekarza przeznaczono 19.300 zł, na zakup książek i ich oprawę - 119.841 zł, zaś na remont
urządzeń - 3.294 zł. Cała kwota z działu Kultura i Sztuka została przeznaczona dla Biblioteki. Wynika z tego, że Olkusz nie posiadał wtedy żadnej innej instytucji kulturalnej. Nie ma się jednak czemu
dziwić, były to przecież lata powojenne22.
Wypożyczanie książek czytelnikom rozpoczęło się 1 listopada 1947 roku. Ciągłość wypożyczeń
przerywały jednak częste zebrania w sali posiedzeń, co wpływało negatywnie na stan czytelnictwa.
Po licznych zabiegach bibliotekarki, udało się wreszcie w połowie 1948 roku wydzielić kąt dla Biblioteki. Książki z szaf trafiły na regały.
W 1948 roku Biblioteka mieściła się w budynku Zarządu Miejskiego w lokalu przy ulicy Mickiewicza 7. Było to jedno pomieszczenie o wymiarach 3,5 x 5 m. W swoim wyposażeniu posiadała
ona: 6 regałów, 2 szafy, 3 krzesła i 1 biurko, a księgozbiór Biblioteki liczył wówczas 1.164 woluminów. Z Biblioteki w tym czasie korzystało 190 czytelników.
Znajdujące się w Bibliotece książki były opracowane: wpisane do inwentarza, z wypisanymi
kartami katalogowymi i kartami książki. Biblioteka otwarta była 3 godziny dziennie, w pozostałych
zaś godzinach bibliotekarka zajmowała się opracowaniem księgozbioru.
Z czasem coraz więcej osób było zainteresowanych korzystaniem z biblioteki, trzeba było więc
wydłużyć czas jej pracy. Aby ułatwić dostęp do książek osobom mieszkającym na peryferiach miasta, Biblioteka otwierała punkty biblioteczne (zbiory punktów zasilane były przez Bibliotekę Powiatową). Biblioteka Miejska natomiast, nawiązała współpracę ze szkołami, dostarczając uczniom
potrzebne lektury. 		
Księgozbiór stale się powiększał, zwiększała się również liczba czytelników. Pomieszczenia bi22. Sprawozdanie rachunkowe za rok 1947 Zarządu Miejskiego miasta Olkusza - Archiwum Państwowe w Katowicach
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blioteczne stały się zbyt ciasne. Z pomocą Bibliotece przyszedł wówczas Komitet Biblioteczny23,
który wystarał się o odpowiedni dla niej lokal w centrum miasta (zob. il. 27). Ów lokal mieścił się
w pomieszczeniach Domu Kultury w Rynku, do którego przeniesiono Bibliotekę pod koniec 1949
roku. Dla czytelników Biblioteka była otwarta 7 godzin dziennie: od 13 do 20.
Wpisowe wynosiło wówczas 30 zł. Dodatkową opłatą dla korzystających z Książnicy był abonament miesięczny. Dla czytelników dorosłych wynosił on 30 zł., a dla młodzieży szkolnej 20 zł.
Opłaty te uzupełniały budżet Biblioteki, który w 1948 roku wynosił 466.681 zł. (w tym: dotacja
samorządu - 320.247 zł., dotacja państwowa - 25.000 w gotówce i 68.004 w książkach, wpłaty czytelników - 53.430 zł).
Na wydatki osobowe przeznaczono z owej kwoty - 171.841 zł, a na biblioteczne - 288.660 zł
(w tym zakup książek - 218.004, prenumerata - 8.220, oprawa i konserwacja - 59.980)24.
W 1950 roku Biblioteka mieściła się w lokalu administrowanym przez Radę Miejską i zajmowała jedną salę o pow. 54 m2. Od 24 lutego 1950 roku w lokalu tym mieściła się także Biblioteka Powiatowa. Prowadziła ona katalog alfabetyczny i działowy na kartach klamrowych. Książki na
półkach ułożone były numerycznie. Prenumerowanych było 16 czasopism, z czego 6 otrzymywała
Biblioteka od Ministerstwa Oświaty. Niestety, w Bibliotece nie było wystarczająco dużo miejsca,
aby urządzić czytelnię.
W ówczesnym czasie w Bibliotece zarejestrowanych było 481 czytelników, przeciętna liczba
odwiedzin wynosiła 80 osób, a wypożyczeń około 80 - 90 książek dziennie. Chociaż istniały braki
w opracowaniu technicznym księgozbioru, nie były stosowane druki biblioteczne, a także brakowało sygnatur zarówno na książkach, jak i na kartach katalogowych, to jednak Biblioteka prowadziła
swoją działalność.
Czytelnicy lubili i cenili sobie pracę pani Perek. Świadczy o tym chociażby szereg wypowiedzi
zapisanych w „Książce uwag, życzeń i pomysłów Biblioteki Miejskiej w Olkuszu”. Oto niektóre
z nich: „Stwierdzam, że kierowniczka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu ob. Perek jest zawsze bardzo
uprzejma dla interesantów, stara się uwzględnić ich życzenia, wypożycza czytelnikom ksiązki uwzględniając ich zainteresowania, kieruje umiejętnie lekturą młodzieży a osobom prowadzącym biblioteki na innym
terenie służy zawsze radą i pomocą”. (mgr Janina Karka, 15.08.1952 rok), „Jestem jednym z pierwszych
czytelników biblioteki miejskiej (…) ob. Perek Mieczysława (…) bardzo uprzejmie odnosi się do wszystkich
i chętnie służy czytelnikowi fachową radą w wyborze książek. Stwierdzić jedynie należy, że lokal biblioteczny
jest zbyt szczupły na taką ilość książek i czytelników, co wpływa hamująco na rozwój pracy bibliotekarki,
która przy swoich kwalifikacjach w odpowiednim lokalu mogłaby osiągnąć jeszcze wspanialsze wyniki.” (M.
Burakowska, 12.02.1953 rok).
Co myślała o tym sama bibliotekarka? W 11 numerze Poradnika Bibliotekarza z 1961roku tak
oto skomentowała ową sytuację: „A czytelnicy wędrują za nami z lokalu do lokalu, klnąc ciągłe przeprowadzki Biblioteki. Nic dziwnego, od roku 1945 do 1953 przeprowadzaliśmy się sześć razy. Rekordowo!”25.
W 1954 roku Biblioteka Miejska w Olkuszu mieściła się przy ulicy Rynek (zob. il. 30), zatrudniała 2 osoby w pełnym wymiarze godzin. Na księgozbiór liczący wówczas 6.834 woluminy składały
się: 1.014 pozycji - to literatura społeczno - polityczna, 380 - to literatura techniczna i rolnicza,
23. Przy Miejskiej Radzie Narodowej istniała Miejska Rada Biblioteczna (Miejski Komitet Biblioteczny) w składzie: Elżbieta
Zbieg - przewodnicząca, Olga Kurzejowa - z-ca przewodniczącej, Ignacy Gniewczyński - sekretarz, Irena Jeleniówna - członek,
Maria Tomaszewska - członek, Mieczysława Perek - członek (bibliotekarka). Zadaniem Rady było dbanie o interesy Biblioteki
24. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Rady Narodowej w Olkuszu za 1948 rok - Archiwum Państwowe w Katowicach
25. Poradnik Bibliotekarza, 1961, nr 11, s. 349
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1095 inne działy i wreszcie 4.345 książek to literatura piękna.
Książki dopożyczano także z innych bibliotek, np. z Biblioteki Powiatowej. W 1954 roku dopożyczono aż 1.040 książek. Biblioteka otwarta była wówczas po 7 godzin 6 dni w tygodniu. Średnia
liczba wypożyczeń wynosiła 5,9, natomiast średnia wypożyczeń na 1 czytelnika - 27,126.
Z okazji Dni Oświaty, Książki i Prasy do Biblioteki przychodziły wycieczki szkolne. W dokumentacji Biblioteki zachowały się sprawozdania z owych wycieczek zapisane rękami samych uczniów.
Oto niektóre z nich:
Z okazji Dni Oświaty, Książki i Prasy dnia 27.05.1955 roku cała nasza klasa była na wycieczce w Bibliotece Miejskiej. (…) Biblioteka Miejska była założona jeszcze przed wojną. W czasie II wojny światowej
została zniszczona. Odbudowano ją w 1947 roku. Ale biblioteka Miejska miała wtedy mało czytelników
i książek. Dzisiaj ma już ponad 7.300 książek, a uczęszcza do niej około 5.000 (1.500 - dopisek autora)
czytelników. Biblioteka Miejska jest bardzo ładnie ustrojona. Zaraz przy wejściu wisi gazetka „Głos biblioteki” (…) w czytelni jest 30 tytułów czasopism. Są stoliki od czytania ich. (…) - Maria Zembala kl. IV a SP nr
1 w Olkuszu, 25.06.1955 roku.
W sprawozdaniu Marii Zbieżanki, uczennicy szkoły podstawowej, z tej samej wycieczki możemy z kolei przeczytać: „(…) Przed wejściem do biblioteki wisi hasło: „Biblioteka przybytek na ścieżaj
otwarty. Wstąp gościu i stań się jej przyjacielem (…)” Na ścianach wiszą dyplomy, hasła i fotografie wielkich
działaczy i poetów polskich. Wisi także regulamin, który obowiązuje czytelników z bibliotek miejskich, gromadzkich i innych. Dalej jest kontuar, gdzie stoją pudełka z kartoteką czytelnika i książek. Za kontuarem
stoją półki ozdobione kwiatami. W bibliotece serdecznie przyjęła nas bardzo miła i inteligentna kierowniczka Pani Mieczysława Perkówna, która oprowadziła i z kolei opowiedziała nam dzieje powstania i rozwoju
naszej Miejskiej Biblioteki. (…) Hitlerowcy, którzy szaleli na ziemiach polskich zniszczyli ją i dopiero Polska
Ludowa w roku 1947 odbudowała ją. (…) W związku z Rokiem Mickiewiczowskim w czytelni jest urządzona wystawa dzieł Mickiewicza. Opowiedziała nam także ob. Perkówna, że często odbywają się tutaj wieczory
literackie (…).

Biblioteka Powiatowa
W przedwojennym Olkuszu istniała również Biblioteka Powiatowa, której księgozbiór liczył
około 1.600 tomów i podzielony był na 18 zestawów.
W czasie wojny owa Biblioteka także uległa całkowitemu zniszczeniu. Dlatego też w Protokole
z posiedzenia Powiatowej Rady Narodowej z 20 grudnia 1945 roku znalazł się zapis o przeniesieniu
środków finansowych z działu „Dróg i placów publicznych” na „Oświatę”. W dziale tym wyszczególniono środki przeznaczone na potrzeby Biblioteki Powiatowej w wysokości 55.000 zł.27 W roku
następnym również na potrzeby Biblioteki przekazano pokaźną kwotę28 - 150.000 zł.
Po wojnie Biblioteka rozpoczęła swoją działalność 15 listopada 1946 roku. Zaczątkiem jej
księgozbioru było 300 książek pochodzących z Zamku w Pieskowej Skale. 20 listopada 1946 roku
wystosowane zostało pierwsze podanie do Ministerstwa Oświaty o dotację na zakup książek. Pierwsze książki zakupiono już 27 listopada 1946 roku z funduszu „Święta Oświaty i Wydziału Powiatowego”, następnego zakupu dokonano zaś 28 grudnia 1946 roku. Również w grudniu 1946 roku
26. Sprawozdanie do GUS za 1954 rok
27. Protokoły posiedzeń Powiatowej Rady Narodowej w Olkuszu za rok 1945 - 46 - Archiwum Państwowe w Katowicach
28. Protokół z posiedzenia Powiatowej Rady Narodowej w Olkuszu z 1946 roku - Archiwum Państwowe w Katowicach
- 24 -

Monografia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu

Powiatowa Rada Narodowa, na wniosek Wydziału Powiatowego, jednogłośnie uchwala statut opłat za wypożyczanie książek z Biblioteki Powiatowej w Olkuszu29. Niestety, nie dołączono statutu do Uchwały.
(Na marginesie znajduje się jedynie dopisek: Przesłano 21.01.47 Nr 96/47 do Wydziału Powiatowego
WRN (Wojewódzkiej Rady Narodowej) 22.01.47 Nr 107/47).
Bibliotece Powiatowej brakowało odpowiedniego lokalu do technicznego opracowania zbiorów, dlatego też książki zostały oddane do oprawy introligatorskiej. Po wielu staraniach Biblioteka
otrzymała w końcu niewielki pokój o wymiarach 4,60 x 8,10 m w budynku Wydziału Powiatowego,
do którego zamówiono nowe meble:1 biurko i 4 regały. Pod koniec 1946 roku księgozbiór Biblioteki liczył sobie już 903 woluminy. Powiatowa Rada Narodowa widziała potrzebę tworzenia bibliotek:
PRN powinna oświatę otoczyć szczególną opieką. Organizowanie kursów dla dorosłych, świetlic i bibliotek
wydaje się bardzo ważną sprawą30.
11 stycznia 1947 roku Wydział Powiatowy oddał do użytku Biblioteki nowy lokal jednoizbowy,
a także uległa poprawie jej sytuacja finansowa. Biblioteka otrzymała bowiem dotację z Ministerstwa Oświaty. W późniejszym terminie otrzymała również od Ministerstwa czterokrotnie przydział
książek oraz środki finansowe pozyskane ze zbiórek organizowanych z okazji „Święta Oświaty”.
Ciągle jednak brakowało środków na wyposażenie. Biblioteka dysponowała tylko 1 biurkiem i 10
regałami na książki. Ze sprawozdań Powiatowej Rady Narodowej znana jest ilość księgozbioru, jaki
posiadała Biblioteka na dzień 31 maja 1947 roku. W sprawozdaniu Przewodniczącego Wydziału
Powiatowego czytamy bowiem: Wydział Powiatowy zorganizował Bibliotekę Powiatową, która liczy obecnie 1.761 dzieł, uzyskując na ten cel 60 tys. złotych subwencji państwowych31.
Na początku działalności w Bibliotece Powiatowej brakowało prawdopodobnie książek o treści
pedagogicznej i rolniczej, dlatego też Powiatowa Rada Narodowa postanowiła uzupełnić księgozbiór o takie właśnie pozycje: zaleca się nabyć dla Biblioteki Powiatowej książki o treści pedagogicznej
i książki o treści rolniczej, weterynaryjnej i z zakresu sztuk teatralnych (ludowych)32.
W sprawozdaniu rachunkowym z wykonania budżetu Olkuskiego Powiatowego Związku Samorządowego za 1947 rok Biblioteka, podobnie jak w przypadku Zarządu Miasta, znalazła się w Dziale
VII: Kultura i Sztuka. W punkcie o bibliotekach widnieje zapis, że na organizację i utrzymanie Biblioteki Powiatowej preliminowano 700.000 zł, wykonano 923.934,54 zł (w tym fundusz Wydziału
Powiatowego, subwencja Ministerstwa Oświaty oraz dochód ze „Święta Oświaty”).
Większa część pieniędzy otrzymanych z powiatu przeznaczona została na zakup książek i czasopism. Reszta funduszy natomiast wydatkowana została na oprawę księgozbioru, zakup druków
i płacę kierownika33.
Zadaniem Biblioteki Powiatowej było utworzenie sieci bibliotek miejskich na terenie powiatu i dbanie o ich prawidłowe funkcjonowanie. W 1947 roku istniały już biblioteki w Bolesławiu,
Dłużcu, Jangrocie, Kidowie, Sławkowie, Żarnowcu i Olkuszu. Z powodu niskiego uposażenia, braku instruktażu i wytycznych brakowało jednak chętnych do pracy w tychże bibliotekach. Mimo
29. Uchwała nr 138 Powiatowej Rady Narodowej z 19 - 20 grudnia 1946 roku - Archiwum Państwowe w Katowicach
30. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Rady Narodowej za okres od 19 XII 1946 do 14 IV 1947 - Archiwum Państwowe
w Katowicach
31. Sprawozdanie Przewodniczącego Wydziału Powiatowego w Olkuszu za okres od 1 I do 31 V 1947 roku w dziale Oświata
- Archiwum Państwowe w Katowicach
32. Protokół z posiedzenia Powiatowej Rady Narodowej z dnia 7 XI 1947 roku - Archiwum Państwowe w Katowicach
33. Uposażenie Kierownika Biblioteki - 40.000, zakup książek - 540.076, oprawa książek - 282.025, prenumerata czasopism
- 1.133, zakup druków - 5.354, kurs bibliotekarski - 4.000 Sprawozdanie rachunkowe Starostwa Powiatowego w Olkuszu za
1947 rok - Archiwum Państwowe w Katowicach
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trudności Bibliotece udało się w końcu uruchomić pięć punktów bibliotecznych.
1 września 1948 roku zwiększył się personel Biblioteki, do pracy przyjęta została Bronisława Fitowa. W ówczesnym czasie księgozbiór został przeniesiony do innego pomieszczenia w tym samym
budynku. Nowy lokal, chociaż większy od poprzedniego, to jednak nie posiadał odpowiedniego
oświetlenia, dlatego też przez cały czas trzeba było w nim pracować przy sztucznym świetle. Dodatkowym utrudnieniem było również to, że owo pomieszczenie dzielone było z Biblioteką Miejską.
Księgozbiory obu bibliotek powiększały się jednak bardzo szybko, co sprawiło, że ów lokal stawał się
coraz bardziej ciasny.
Stopniowo rozrastała się też sieć biblioteczna, powstawały zarówno nowe biblioteki, jak i punkty biblioteczne. Biblioteka Powiatowa przygotowywała dla podległych placówek komplety książek,
które wypożyczane były na okres roku szkolnego (zob. il. 28).
Plany przewidywały, że do 1949 roku utworzona zostanie sieć biblioteczna. W tym roku też
powstają ostatnie, nowe biblioteki. Cały czas problemem była jednak obsada placówek. Często trafiały do nich osoby zupełnie przypadkowe bez żadnego zamiłowania do książek i pracy w bibliotece,
a ponadto nie przygotowane merytorycznie. Dlatego też niezwłocznie potrzebna była kontrola i instruktaż Biblioteki Powiatowej. Dobry nadzór i pomoc była jednak bardzo utrudniona z powodu
braku odpowiednich połączeń komunikacyjnych.
Olkuska Biblioteka starała się również interweniować w przypadku problemów lokalowych bibliotek w terenie, próbowała pomagać w poszukiwaniu odpowiedniego pomieszczenia, co w latach
powojennych nie było zadaniem łatwym. Biblioteki od początku borykały się z problemami lokalowymi, trafiały do różnych, przypadkowych miejsc: sal szkolnych czy budynków urzędów gminnych.
Przy swoich licznych obowiązkach i trudnościach Biblioteka organizowała również imprezy
czytelnicze - wystawy z okazji Dni Oświaty Książki i Prasy oraz spotkania autorskie m. in. z Jalu Kurkiem.
16 stycznia dokonano uroczystego otwarcia 6 nowych bibliotek gminnych na terenie powiatu
olkuskiego w Sułoszowie, Skale, Cianowicach, Ogrodzieńcu, Kroczycach i Minodze, gdzie Prezydium zorganizowało powiatową uroczystość.
Biblioteka Powiatowa dysponowała księgozbiorem nadsyłanym przez Komitet Upowszechniania Książki. Książki te przesyłane były do punktów bibliotecznych. W pierwszym kwartale 1949
roku Biblioteka Powiatowa wypożyczyła do punktów bibliotecznych 2.251 książek. Sama zaś posiadała w swoich zbiorach 6.243 vol. (dla porównania w bibliotekach gminnych znajdowało się 9.226
vol.)34.
Podczas trwania Tygodnia Oświaty Książki i Prasy, Biblioteka Powiatowa razem z Miejskim
Komitetem Bibliotecznym pod przewodnictwem pani Elżbiety Zbiegowej, zorganizowała wystawę
książki i prasy, którą odwiedziło 1.700 osób, w tym 1.007 uczniów oraz 686 dorosłych. Zorganizowano wtedy także wieczór literacki z udziałem Jalu Kurka, na który przybyło 600 osób35.
W tym samym czasie Prezydium w swoim sprawozdaniu zaapelowało do delegatów gmin
o zwrócenie uwagi na działalność bibliotek gminnych i punktów bibliotecznych. Szczególny nacisk
należało położyć na udostępnianie książek ludności na terenach wiejskich36.
34. Sprawozdanie do GUS za rok 1949
35. Sprawozdanie opisowe biblioteki za rok 1949 - archiwum biblioteki
36. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Rady Narodowej za czas od 1 I do 30 V 1949 roku. Rozdział „Oświata. Kultura
i Sztuka” - Archiwum Państwowe w Katowicach
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W lipcu 1949 roku Powiatowa Rada Narodowa podjęła decyzję o nabyciu w Olkuszu, od Zarządu Miejskiego, budynku murowanego o dwóch kondygnacjach, o kubaturze 10.000 m2 przy ulicy
Mickiewicza 19 z przeznaczeniem na biuro dla Powiatowej Rady Narodowej Wydziału Powiatowego, Biblioteki Powiatowej oraz Powiatowego Zarządu Drogowego37.
Na posiedzeniu Powiatowej Rady Narodowej 27 sierpnia 1949 roku uchwalono m. in. statut
podatkowy opłat bibliotecznych, Statut Biblioteki Powiatowej w Olkuszu oraz Regulamin Biblioteki Powiatowej, który zakładał że z Biblioteki mogły korzystać zarówno zbiorowo biblioteki gminne
i rejony biblioteczne, jak również indywidualnie osoby pracujące w oświacie oraz kierownicy kół
samokształceniowych38.
Z Regulaminu dowiadujemy się m.in., że komplety książek były wypożyczane na okres roku
szkolnego, czyli od 1 września do 30 czerwca następnego roku, a Biblioteka była czynna codziennie
od 10 do 15. Większość z artykułów w Regulaminie Biblioteki była podobna jak w latach poprzednich. Nowością był natomiast punkt 3, w którym czytamy, że wypożyczoną książkę należy obłożyć w papier (zob. il. 29).
W planie gospodarczym na rok 1950 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej planowało zwiększenie liczby czytelników, powiększenie księgozbioru i liczby punktów bibliotecznych, niestety bez
zwiększenia obsady biblioteki (w Bibliotece Powiatowej pracowały wówczas dwie osoby). W planie
gospodarczym na rok 1950 czytamy:
1948

1949

1950

Liczba osób w tys. dla których bibl. są przeznaczone

10

12

14

Liczba tomów przypadających na 1 osobę

0,6

0,6

0,6

Liczba księgozbioru w tys.

6

7,5

9

Liczba czytelników w tys.

1

1,2

1,6

Liczba bibliotek

1

1

1

Punkty biblioteczne

41

60

75

W tym na wsi

36

55

70

Łączna liczba izb

1

1

4

Liczba pracowników

2

2

2

Tab. 2. Czytelnicy, księgozbiory i punkty biblioteczne (dot. Biblioteki Powiatowej) 39

W 1951 roku kierownikiem Biblioteki Powiatowej została Stefania Gądek, przeniesiona z Wydziału Finansowego40. Pani Gądek związała się z Biblioteką na dłużej.
Biblioteka często musiała organizować wystawy książek, w lokalach w których organizowane
były konferencje na temat modnych wówczas zagadnień spółdzielczości na wsi czy uprawy kuku37. Dokumenty z posiedzenia Powiatowej Rady Narodowej z dn. 21.VII 1949 roku w Uchwale nr 28/49 - Archiwum Państwowe w Katowicach
38. Protokół z posiedzenia Powiatowej Rady Narodowej z dnia 27 VIII 1949 roku - Archiwum Państwowe w Katowicach
39. Plan gospodarczy na rok 1950 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Olkuszu - Archiwum Państwowe
w Katowicach
40. Kronika Biblioteki
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rydzy. Wystawy te nie cieszyły się zbyt dużym zainteresowaniem, nie przynosiły więc zamierzonych
efektów.
W 1952 roku obie Biblioteki otrzymały dwa małe pokoiki w budynku Prezydium Rady Narodowej. Książki pozostały jednak w dawnych pomieszczeniach.
W 1953 roku nastąpiła kolejna przeprowadzka. Tym razem biblioteki zostały rozdzielone. Biblioteka Powiatowa przeniosła się do budynku Prezydium Rady Powiatowej przy ulicy Mickiewicza
1841, Biblioteka Miejska natomiast otrzymała lokal w Sali posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej.
Biblioteka Powiatowa otrzymała dwa pomieszczenia, z których jedno miało służyć jako biuro,
drugie natomiast przeznaczono na księgozbiór. W Bibliotece niemal równie często jak lokale zmieniali się jej pracownicy. Tak częste zmiany personelu źle wpływały na funkcjonowanie Biblioteki.
Z okazji Dni Oświaty Książki i Prasy organizowane były zloty czytelników z udziałem władz powiatowych. Wystawiane były na nich sztuki teatralne przygotowane przez amatorski zespół Powiatowego Domu Kultury. Wystawiono m. in. „Moralność Pani Dulskiej” oraz wodewil „Krowoderskie
Zuchy”. Podczas samych obchodów Dni Oświaty Książki i Prasy Biblioteka urządzała również i inne imprezy np. przejście ulicami miasta dzieci przebranych za postaci z książek.
Biblioteka brała także udział w konkursach czytelniczych narzucanych odgórnie. Nie cieszyły
się one jednak popularnością zarówno u bibliotekarzy, jak i u czytelników, których zadaniem było
wypełnianie ankiet na temat przeczytanych książek.
W 1953 roku struktura księgozbioru Biblioteki, licząca 19.999 książek, wyglądała następująco:
- 645 - klasycy marksizmu i leninizmu,
- 1.900 - literatura społeczno - polityczna,
- 966 - literatura techniczna i rolnicza,
- 3.022 - literatura z innych działów wiedzy,
- 2.156 - literatura piękna dla dzieci,
- 11.310 - literatura piękna dla dorosłych.
Do bibliotek terenowych Biblioteka Powiatowa wypożyczyła natomiast 8.106 tomów42.
Od 1954 roku wprowadzony został zakup centralny dla bibliotek z terenu powiatu. Spotkał
się on z niezadowoleniem samych zainteresowanych. Bibliotekarzom nie odpowiadała taka forma
przydziału księgozbioru. Na początku kupowane książki trafiały do Biblioteki Powiatowej, a potem
dopiero rozdzielane były do poszczególnych placówek. W późniejszym czasie wypracowano inny
sposób. Otóż zakupy z Domu Książki trafiały bezpośrednio do bibliotek terenowych.
Wraz z rokiem 1954 nastąpił nowy podział administracyjny. Gminy zostały podzielone na gromady. Na terenie powiatu olkuskiego powstało ich aż 60. Miało to duży wpływ na sieć bibliotek
publicznych. Dla Biblioteki Powiatowej było to o tyle istotne, że trzeba było ustalić zasięg działania
istniejących już bibliotek na sąsiednie gromady. W planach było również systematyczne zakładanie
nowych placówek w miejscowościach, które były siedzibami gromad, a nie posiadały własnej placówki bibliotecznej.
W Bibliotece Powiatowej, której siedziba znajdowała się przy ulicy Mickiewicza 18, pracowały
3 osoby. W sprawozdaniu do Głównego Urzędu Statystycznego za 1954 rok Biblioteka Powiatowa
podaje wielkość księgozbioru, nie wykazuje natomiast liczby czytelników ani wypożyczeń43. Biblioteka nie posiadała bowiem czytelników indywidualnych. Do bibliotek terenowych wypożyczała
41. wg. sprawozdania do GUS z 1954 roku
42. wg. sprawozdania do GUS
43. wg. sprawozdania do GUS
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całe komplety książek, które dana placówka udostępniała swoim czytelnikom i to one wykazywały
liczbę czytelników i wypożyczeń (zob. il. 32).

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
W 1955 roku z połączenia dwóch bibliotek powstaje Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. Nowopowstała placówka kumuluje zadania dwóch wcześniej istniejących bibliotek. Tak jak
w latach poprzednich, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna obsługuje czytelników Olkusza
i okolic, a instruktorzy sprawują nadzór merytoryczny nad siecią bibliotek z terenu powiatu olkuskiego. Dotychczasowy księgozbiór Biblioteki Powiatowej został rozdysponowany pomiędzy biblioteki w powiecie. Część tego księgozbioru trafiła również do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Olkuszu. Pomimo połączenia tych dwóch bibliotek, ich siedziby pozostały oddzielne.
Dział Instruktorski wraz z Kierownikiem Biblioteki mieścił się przy ulicy Mickiewicza 19, natomiast
Dział Udostępniania Zbiorów, czyli ówczesna Wypożyczania Miejska, znajdowała się na Placu 15
Grudnia. Księgozbiór obu bibliotek w 1955 roku liczył zaś 27.629 egzemplarzy.
Od 18 do 22 stycznia pracownik Ministerstwa Kultury i Sztuki st. Radca Jan Makarczyk przeprowadził analizę pracy kulturalno - oświatowej w powiecie olkuskim. Kontroli podlegały świetlice
oraz biblioteki publiczne różnych szczebli. W zasięgu tej kontroli znalazła się również Biblioteka
Powiatowa i Dom Kultury. Z kontroli tej sporządzono protokół. Pozytywnie oceniono w nim księgozbiory bibliotek, a także działalność mającą na celu upowszechnianie czytelnictwa. Z protokołu
wynikało także, że konkursy czytelnicze, w trakcie trwania których bibliotekarze współzawodniczą
w zdobywaniu nowych czytelników, bez wątpienia wpływają na rozwój czytelnictwa. Dobrze została
również oceniona opieka instrukcyjno - metodyczna nad placówkami podległymi Bibliotece Powiatowej.
Instruktorzy Biblioteki Powiatowej prowadzili obszerną korespondencję z pracownikami bibliotek terenowych, natomiast przy ważniejszych pracach organizowano wyjazdy instruktorskie.
Do bibliotek na terenie powiatu w 1955 roku wyjeżdżały: Kierownik Biblioteki - Stefania Gądek
i Instruktor - Alicja Sikora. W tymże roku odnotowanych zostało aż 71 wyjazdów instruktorskich44.
Warto jeszcze dodać, że Biblioteka Powiatowa była czynna w poniedziałek, wtorek, środę, piątek
i sobotę: od 16 do 19.
Zmiany administracyjne w Polsce powodowały, że wciąż rozwijała się sieć bibliotek na terenie
powiatu. Powstawały biblioteki gromadzkie m. in. Biblioteka w Gorenicach i Braciejówce. Zgodnie
z założeniami, w siedzibie każdej gromady miała powstać biblioteka.
W latach 50. biblioteki organizowały wiele konkursów mających na celu zaktywizowanie czytelnictwa na wsiach. Jednym z nich był konkurs czytelniczy, który rozpoczynał się na początku roku,
a kończył we wrześniu Powiatowym Zlotem Przodowników Czytelnictwa. W Zlocie wzięło udział
109 osób. Efektem przeprowadzonego konkursu było nabycie przez czytelników umiejętności wyszukiwania w książkach rad odnośnie sposobów gospodarowania i uprawy roślin, a także starano
się ich zachęcić do sięgania po książkę w czasie wolnym od pracy (tak przynajmniej wynika ze sprawozdań Biblioteki).
Rozwijająca się sieć bibliotek wymagała także szkolenia ciągle napływającej, nowej kadry biblio44. Sprawozdania Biblioteki za rok 1955
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tecznej. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie - Wydział Kultury - Samodzielny
Referat Bibliotek zwrócił się do Biblioteki Powiatowej o sporządzenie wykazu kierowników punktów bibliotecznych, planował bowiem objąć szkoleniem w zakresie organizacji czytelnictwa w ramach konferencji nauczycielskich - nauczycieli - kierowników punktów bibliotecznych. Natomiast
przeszkoleniem kierowników punktów, nie zatrudnionych w nauczycielstwie, miała zająć się Biblioteka Powiatowa i Miejska na jednodniowych konferencjach finansowanych przez Wojewódzką
Radę Narodową45.
Nadzór merytoryczny nad Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną sprawowała Wojewódzka
i Miejska Biblioteka Publiczna w Krakowie. Przesyłała ona do biblioteki olkuskiej pisma z instruktażem oraz pomoce metodyczne. Jedno z takich pism dotyczy prowadzenia katalogu centralnego46.
Wszystkie te pisma miały charakter nakazu. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna była więc
zobowiązana do wykonania instrukcji. Również Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej pełniło
funkcję zwierzchnika nad bibliotekami. W dokumentach archiwalnych Biblioteki znaleźć możemy pismo - odpowiedź na zalecenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej - Wydziału Kultury
- Samodzielnego Referatu Bibliotek w Krakowie o następującej treści: zgodnie z poleceniem została
założona w tutejszej bibliotece bieżąca kartoteka zakupu książek47. Od 1957 roku Biblioteka przestała
otrzymywać z góry narzucone plany dotyczące ilości czytelników i wypożyczeń, co uwolniło ją od
meczących rygorów.
Personel Biblioteki cały czas się zmieniał. Przez krótki czas w Bibliotece Powiatowej była zatrudniona tylko jedna osoba. W 1959 roku przyjęte zostały nowe pracownice: Stanisława Szałańska,
Joanna Ryza i Stanisława Molęda, które w Bibliotece zatrudnione były do lat 90.
Biblioteka w Olkuszu, w porównaniu z innymi powiatami, posiadała niewielki procent czytelników w stosunku do liczby mieszkańców. Kierowniczka Biblioteki upatrywała przyczynę tego
stanu w małej tradycji i braku nawyku czytania spowodowanego wcześniejszym słabym dostępem
do książki. Inne natomiast biblioteki małopolskie, mieszczące się w atrakcyjnych turystycznie miejscach, zwiększały liczbę czytelników przez zapisywanie do nich turystów.
Niektóre placówki terenowe oddalone były od Biblioteki Powiatowej o wiele kilometrów. Najgorszy jest zupełny brak komunikacji, można dojechać tylko furmanką lub pieszo i to przy pogodzie. W czasie
deszczu lub w okresie wiosennych i jesiennych roztopów droga staje się nieprzebyta48.
Od 1957 roku olkuska Biblioteka zaczęła robić zakupy nie tylko dla siebie, ale i dla małych bibliotek miejskich i gromadzkich. Sprawę tę regulowało pismo z Centralnego Urzędu Wydawnictw
Przemysłu Graficznego i Księgarstwa z 14 lutego 1957 roku, w którym czytamy: W 1957 roku kredyty na zakup książek dla publicznych bibliotek powszechnych zostają zdecentralizowane ze szczebla województwa na szczebel powiatu (…) Biblioteki powiatowe będą nabywać książki dla potrzeb własnych, dla małych
bibliotek miejskich (nie będących siedzibą władz powiatowych) oraz dla bibliotek gromadzkich (…) zakup
będzie dokonywany bezpośrednio w księgarniach powiatowych „DK” (Domach Książki)49.
Zmiany zachodziły także w sieci bibliotecznej. W 1957 roku powstała Filia w Niesułowicach,
której księgozbiór został w 1961 roku przeniesiony do Biblioteki w Żuradzie50. Również organy
45. Sprawozdania Biblioteki za rok 1956
46. Pismo z Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Krakowie z dnia 13.03.1957 roku - Archiwum biblioteki
47. Sprawozdanie Biblioteki za rok 1956
48. Kronika Biblioteki
49. Sprawozdanie Biblioteki za 1957 rok
50. Dzieje Olkusza i regionu olkuskiego. Oprac. Zbiorowe pod red. Feliksa Kiryka i Ryszarda Kołodziejczyka, Warszawa;
Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978, T. 2 , s. 424
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nadzorujące pracę Biblioteki zmieniły swoją nazwę. Od 1958 roku Biblioteka Powiatowa i Miejska oraz Powiatowy Dom Kultury zostały włączone do Inspektoratu Oświaty Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej. Jednak, jak czytamy w sprawozdaniu za 1958 rok: Poza opracowanym wspólnym
statutem dla działalności oświaty i kultury, tok pracy, podział czynności w dziale kultury, bibliotek, domu
kultury nie uległ żadnym zmianom51.
W Bibliotece następowały i inne zmiany. W ciągu roku kilkukrotnie zmieniała się obsada.
Odeszło z pracy 6 osób, a przyjęto (czasem tylko na 1 miesiąc) 5 kolejnych. Poza tym, Biblioteka nie
posiadała także instruktora (wcześniej była nim Bronisława Fitowa - odeszła jednak do szkolnictwa).
Podobnie działo się również w terenie. Tak częste zmiany personelu wpływały negatywnie na pracę
placówek, liczbę wypożyczeń i stan czytelnictwa. Częste rotacje w zatrudnieniu spowodowane były
głównie niskimi płacami bibliotekarzy, w porównaniu do innych zawodów.
Jeszcze trudniejsza była sytuacja obsady w punktach bibliotecznych, które prowadzone były
społecznie. Często trafiały do nich osoby przypadkowe, które trudno było zmobilizować chociażby
do sporządzania sprawozdań z pracy i ich nadsyłania do Biblioteki Powiatowej.
Zakup nowych książek był niższy niż planowano, ponieważ na rynku wydawniczym nie było odpowiedniej liczby tytułów, które można byłoby zakupić do bibliotek. Książki nabywano w olkuskim
Domu Książki oraz w Domu Książki w Wolbromiu.
W większości bibliotek brakowało podstawowych sprzętów umożliwiających pracę. Brakowało
chociażby regałów, co powodowało, że książki ustawiane były w stosy na krzesłach. Próbowano jakoś
zaradzić tej sytuacji. Biblioteka Powiatowa zakupiła 140 szt. regałów i rozdysponowała do wszystkich placówek. Zaspokoiło to jednak niewielki procent potrzeb.
W 1958 roku sieć bibliotek na terenie powiatu olkuskiego powiększyła się do 34 placówek.
Owa sieć nie pokrywała się często z siecią administracyjną, a w wielu przypadkach biblioteki były
niewłaściwie zlokalizowane. Punkty biblioteczne nie posiadały właściwej opieki bibliotek gromadzkich. Konieczny stał się w takiej sytuacji wzmożony nadzór Biblioteki Powiatowej. W 1958 roku
zwiększyła się zatem liczba wyjazdów instruktorskich (do 130). Sama kierowniczka Biblioteki - Stefania Gądek wyjeżdżała aż 68 razy.
Zakupy nowych książek w latach 60. raczej nie były dziełem przypadku. Kupowane były bowiem przy współudziale Komisji Doboru, a dodatkowo przed zakupem książek popularnonaukowych zasięgano również rady fachowców, np. kupując książki o tematyce rolniczej o zdanie pytano
inżyniera z Powiatowego Zarządu Rolnictwa. Przy zakupie książek brano również pod uwagę wykaz
lektur zalecanych dla bibliotek, opracowany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.
Jednym z zadań Biblioteki Powiatowej było szkolenie bibliotekarzy. W 1958 roku zorganizowano w Bibliotece 3 szkolenia bibliotekarzy z terenu powiatu olkuskiego. Oprócz szkoleń bibliotekarze podnosili swoje kwalifikacje uczestnicząc w znacznie dłuższych szkoleniach w Jarocinie. W 1960
roku dwie pracownice Biblioteki ukończyły kursy literatury w Państwowym Ośrodku Kształcenia
Bibliotekarzy w Jarocinie.
Obok szkoleń dla bibliotekarzy organizowano także konferencje, w których brali udział pracownicy bibliotek i świetlic. W 1960 roku w Bibliotece zorganizowano 4 narady pracownicze. Tematyka szkoleń nie została dokładnie przedstawiona. W sprawozdaniu za 1960 rok znajduje się
jedynie lapidarne stwierdzenie: „...obok spraw bieżących prowadzone było zawsze szkolenie z zakresu
literatury oraz zawodowe”52.
51. Sprawozdanie Biblioteki za rok 1958
52. Sprawozdanie opisowe z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 1960
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Pracownicy bibliotek, oprócz typowych obowiązków związanych z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem księgozbioru, brali często udział w ogólnokrajowych uroczystościach lub
konkursach. Biblioteka włączała się w obchody różnych uroczystości narzuconych odgórnie. Organizowano m.in. podczas Dni Oświaty Książki i Prasy - pochód dzieci, które inscenizowały postaci
z książek, organizowano też wieczorki, pogadanki, konkursy czy wystawki. Biblioteka uczestniczyła
również w konkursach i nawet zdobywała nagrody. W sprawozdaniu z 1960 roku czytamy: W ramach współzawodnictwa bibliotek prowadzonego w latach 1959/60 Biblioteka Gromadzka w Braciejówce
otrzymała pierwszą nagrodę wojewódzką za dobrą propagandę książek rolniczych. Bibliotekarka uczestniczy
tam w szkoleniu miejscowego Kółka Rolniczego, wypożycza książki rolnicze i razem z czytelnikami prowadzi
doświadczalną hodowlę53.
Największą bolączką bibliotek w tamtym czasie były jednak problemy lokalowe. Pomieszczenia
nie pozwalały na prawidłowe funkcjonowanie biblioteki. Małe lokale powodowały, że niemożliwe
było rozszerzanie księgozbioru, a brak nowości to dla biblioteki powolna śmierć. Więcej, w takich
warunkach nie mogły również mieć miejsca inne formy pracy z czytelnikiem. W bibliotekach w Imbramowicach i Sułoszowej na przykład, było już tak ciasno, że Biblioteka Powiatowa była zmuszona
wstrzymać dla nich zakup nowości. Nowe książki nie zmieściłyby się bowiem w ich pomieszczeniach.
Zmieniała się również sieć biblioteczna na terenie powiatu. Z roku na rok zmniejszała się ilość
punktów bibliotecznych. Coraz trudniej było także znaleźć osobę chętną do ich prowadzenia, ale
jednocześnie sieć biblioteczna była na tyle rozbudowana, że czytelnicy jeśli tylko chcieli mogli dotrzeć do bibliotek.
W pracy Biblioteki sporo było również komicznych sytuacji. Pomieszczenie Biblioteki w Gorenicach na przykład, nieczynne dla czytelników, nie zostało odpowiednio zabezpieczone. Owo
niedopatrzenie wykorzystał jeden z mieszkańców Gorenic, który w Bibliotece suszył pranie. Jak się
później okazało, do pomieszczeń Biblioteki wchodził nie tylko z praniem, ale również po to, aby
„pożyczać sobie książki” oczywiście bez niczyjej wiedzy. Z Biblioteki zginęły wówczas książki o wartości 1.400 zł.54
Rok 1963 był dla Biblioteki Powiatowej bardzo trudny pod względem kadrowym. Obsada na
terenie powiatu zmieniła się w dziewięciu placówkach. Wiązało się to każdorazowo z przeprowadzeniem skontrum. Największym jednak problemem było znalezienie odpowiedniej osoby do prowadzenia Biblioteki. Związane to było ze szkoleniami i kursami mającymi za zadanie wdrożyć nowych
pracowników do pracy bibliotecznej.
Rok 1964 obfitował z kolei w spotkania z pisarzami, ponieważ Wojewódzka Rada Narodowa
Związków Zawodowych zobowiązała się do sfinansowania pięciu takich spotkań. Bibliotekę zaszczycili swą obecnością: Jalu Kurek, Stefan Otwinowski, Włodzimierz Maciąg, Jan Sztaudynger,
Jan Kurczab i Władysław Bodnicki.
W ówczesnym czasie, do jednych z ważniejszych świąt dla Biblioteki należały Dni Oświaty Książki i Prasy. Podczas ich obchodów Biblioteka zorganizowała wystawę książek pod hasłem:
„1000 lat dziejów Polski”. Powodzeniem zakończył się także udział Biblioteki w konkursie „Złotego
i Srebrnego Kłosa”, w którym olkuska placówka zajęła piąte miejsce.
Bibliotekarki z dużym poświęceniem pracowały nad przygotowaniem nowo otwieranych placó53. Tamże
54. Sprawozdanie Biblioteki za rok 1962
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wek. Krótkie terminy oddawania lokali do użytku wymagały czasem pracy w dzień i w nocy. Pracownicy chcieli bowiem przed otwarciem Biblioteki dopiąć wszystko na przysłowiowy „ostatni guzik”.
Czytelnictwo w bibliotekach przejawiało stały, choć bardzo powolny rozwój. Częściowo sytuacja mogła być spowodowana problemami zarówno lokalowymi (w większości placówek nie było
miejsca na udostępnianie prezencyjne), jak i brakiem sprzętu bibliotecznego.
Biblioteka Powiatowa sprawowała także opiekę merytoryczną nad bibliotekami funkcjonującymi przy zakładach pracy. W powiecie olkuskim było sześć takich placówek, a mieściły się one przy
następujących zakładach pracy:
- Fabryka Naczyń Emaliowanych Olkuszu,
- Fabryka Papieru i Celulozy w Kluczach,
- Zakłady Górniczo - Hutnicze w Bukownie,
- Fabryka Wyrobów Gumowych w Wolbromiu,
- Fabryka Sprzętu Instalacyjnego w Wierbce,
- Fabryka Wyrobów z Drutu w Sławkowie.
Biblioteka Powiatowa zapraszała pracowników owych bibliotek na kwartalne seminaria. Kierownicy wymienionych placówek nie respektowali jednak zaleceń instruktorów, z czasem przestali
również uczestniczyć w seminariach.
W roku 1964 obchodzono XX - lecie PRL. Owe obchody wiązały się z organizacją wielu imprez
masowych. Również biblioteki były zobowiązane do zorganizowania imprez promujących tę rocznicę. Wprowadzono też współzawodnictwo między bibliotekami, do którego przystąpiło 19 placówek
z terenu powiatu olkuskiego.
W tym również roku został zamknięty proces tworzenia sieci bibliotecznej pokrywającej się
z siecią administracyjną. Pozostały jednak problemy lokalowe. Nie omijały one także olkuskiej
Biblioteki. Owe problemy zostały nawet opisane w Kronice Biblioteki: Bardzo trudne są pertraktacje
z władzami w sprawie otrzymana lokalu dla wypożyczalni w Olkuszu. Obecny jest tak wypełniony książkami, że brak jest miejsca nie tylko dla czytelników, lecz nawet dla bibliotekarek. Przesuwana stale do przodu
lada biblioteczna już niedługo znajdzie się prawdopodobnie tuż przy drzwiach. Na nasze częste interwencje
władze rozkładają jednak bezradnie ręce. Lokalu nie ma i nie przewiduje się go nadal55. Problem małego
lokalu bibliotecznego stawał się coraz bardziej uciążliwy.
Innym problemem był poziom czytelnictwa. Mimo to, że z roku na rok wzrastała liczba czytelników, powiat olkuski cały czas znajdował się daleko za czołówką. Podczas seminarium kwartalnego
podjęty został temat badań czytelniczych. Wykonana została także analiza, która miała odpowiedzieć na pytanie jak zwerbować nowych czytelników.
W 1965 roku Biblioteka mieściła się w budynku Prezydium Miejskiej Rady w lokalu o powierzchni 70 m2. W jednym pomieszczeniu znajdowała się wypożyczalnia, dwa następne natomiast
przeznaczono na magazyny. W lokalu znajdowały się 62 regały, 2 szafy, 3 stoły, 1 biurko, lada oddzielająca czytelników od książek, 4 skrzynki - kartoteki na katalogi, 24 krzesła oraz 1 wystawka.
Biblioteka olkuska nie dysponowała żadnym sprzętem RTV (biblioteka w Pilicy posiadała w tym
czasie 1 radio, a biblioteki w Bukownie i Sławkowie - adaptery).
Zakup książek odbywał się co dwa miesiące przy współudziale Komisji Doboru Książek w miejscowym Domu Książki. Woluminy w miękkiej oprawie trafiały do oprawy introligatorskiej.
Biblioteka czynna była codziennie, oprócz świąt i czwartków, w godz. od 10.00 do 18.30. W czwart55. Kronika Biblioteki
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ki bibliotekarze zajmowali się opracowywaniem księgozbioru. Biblioteka prowadziła wypożyczanie
międzybiblioteczne, głównie dla bibliotek szkolnych. W Bibliotece prowadzony był katalog alfabetyczny autorski, działowy, zagadnieniowy. W katalogach księgozbioru młodzieżowego z kolei, prowadzony był katalog autorski i tytułowy z podziałem na poziomy wiekowe. Przy Bibliotece działało
założone w 1963 roku „Koło Przyjaciół Biblioteki”. Osoby należące do Koła służyły radą w doborze
książek oraz pomocą przy organizowaniu wieczorów autorskich i wieczorów bajek dla dzieci.
Spośród sześciu pracowników zatrudnionych w Bibliotece jeden miał ukończony Państwowy
Zaoczny Kurs Bibliotekarski, jeden zaś studiował bibliotekoznawstwo zaocznie we Wrocławiu.
Najwięcej imprez Biblioteka organizowała w czasie trwania Dni Oświaty Książki i Prasy. Organizowano wówczas wieczory bajek, wystawki książek dla dzieci i młodzieży oraz gazetki autorskie. Biblioteka współpracowała również z Ligą Kobiet i harcerstwem. Harcerze pomagali oprawiać
książki w szary papier, a także zbierali pieniądze na „Fundusz Budowy Biblioteki”56. Nie wspomina
się natomiast na czym polegała współpraca z Ligą Kobiet.
Biblioteki powszechne miejskie z filiami:
w tym bibliotek:
w tym filii:

5
5
0

Biblioteki powszechne wiejskie z filiami:
w tym bibliotek:
w tym filii:

32
26
6

Punkty biblioteczne:
na wsi:
w miastach:

72
67
5

Liczba tomów w bibliotekach powszechnych:
w tym na wsi:
w miastach:

143.478
95.626
47.852

Liczba tomów zakupionych dla bibliotek powszechnych ze środków budżetowych:
Liczba tomów w księgozbiorach publicznych bibliotek powszechnych przypadająca na 1 mieszkańca:

5.079
1.05

Tab. 3 Stan bibliotek w powiecie olkuskim w 1964 roku.

W połowie lat 60. postanowiono utworzyć Gromadzką Bibliotekę w Pomorzanach. Otwarcie
placówki, według zadań Narodowego Planu Gospodarczego, zaplanowane zostało na 1966 rok.
Ten sam plan zakładał wyrównanie dysproporcji między bibliotekami wiejskimi i miejskimi przez
zwiększony zakup książek do bibliotek na wsi57.
12 września 1966 roku zatwierdzony został przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Olkuszu Regulamin Wypożyczalni Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu, w którym
przedstawiono sposoby korzystania ze zbiorów, prawa oraz obowiązki czytelników (zob. il. 31).
Aby móc się zapisać do Biblioteki zainteresowany powinien był przedstawić dokument potwierdzający tożsamość oraz miejsce zamieszkania, a także złożyć na karcie zobowiązania podpis
56. Stan bibliotek w powiecie wg druku KS-7 adresowanego do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Olkuszu - Wydziału Oświaty i Kultury Archiwum Państwowe w Katowicach
57. Stan bibliotek w powiecie według druku KS - 7 adresowanego do PPRN w Olkuszu - Wydział Oświaty i Kultury - Archiwum Państwowe w Katowicach
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stwierdzający zapoznanie się z Regulaminem. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadali rodzice, bądź opiekunowie. Czytelnicy mieszkający poza terenem miasta, bądź nie posiadający w nim
stałego zatrudnienia powinni byli wpłacić kaucję w wysokości 20 zł. Jednorazowo można było wypożyczyć dwa tomy, oprócz broszur, w tym jedną tylko popularnonaukową i nie dłużej niż na dwa
tygodnie. Książki beletrystyczne wypożyczano na okres miesiąca. Na życzenie czytelnika Biblioteka
powinna starać się wypożyczyć poszukiwaną książkę z innej biblioteki.
Za przetrzymywanie książek Biblioteka pobierała opłaty: 10 gr. od tomu za każdą dobę. Czytelnik po tygodniu otrzymywał pierwsze upomnienie, po dwóch tygodniach drugie, a po trzech tygodniach posyłana była upoważniona osoba do odbioru książki oraz pobrania kary. Za każde pisemne
upomnienie pobierano 60 gr. Poza tym, w przypadku uszkodzenia książki czytelnik zobowiązany
był do pokrycia kosztów jej oprawy. Za zniszczony lub zagubiony egzemplarz musiał zapłacić, bądź
też odkupić książkę wskazaną przez Kierownika Biblioteki.
W odróżnieniu do dzisiejszego Regulaminu, ten z 1966 roku posiadał jeden dodatkowy punkt,
a mianowicie: Porady i informacje: czytelnik może zwracać się do bibliotekarza o informacje dotyczące książek, doboru lektury i zestawień literatury na interesujący go temat oraz o wskazówki co do sposobu pracy
z książką58.
W 1967 roku sytuacja lokalowa Biblioteki była na tyle zła, że powoli zaczynało brakować miejsca dla czytelników. Dziennie z jej księgozbioru korzystało prawie 200 osób. Nie było miejsca do
korzystania z księgozbioru podręcznego i czytelnicy korzystali z niego przy biurku bibliotekarzy.
Księgozbiór Biblioteki cały czas się powiększał, co dodatkowo potęgowało ogólną ciasnotę.
Struktura księgozbioru przedstawiała się następująco: 21,3 % literatura dla dzieci, 22,9 % literatura popularnonaukowa, pozostała część to literatura beletrystyczna. Zakupów dokonywano 5 - 6
razy rocznie, co pozwalało na zakup nowości ukazujących się na rynku wydawniczym. Zakupów
dokonywano głównie w Domu Książki w Olkuszu i Wolbromiu co pozwalało na zakup kilku egzemplarzy jednego tytułu. Zakup nowych książek powinien jednocześnie pociągać za sobą zakup
regałów czy skrzynek katalogowych. Jednak na te zakupy nie wystarczało już środków. Mimo tych
trudności liczba czytelników wzrastała z roku na rok. Pozytywny wpływ na rozwój czytelnictwa miało niewątpliwie ciągłe dostosowywanie sieci bibliotecznej do potrzeb czytelników. W porównaniu
z innymi bibliotekami województwa małopolskiego biblioteki w Olkuszu utrzymywały się na średnim poziomie m. in.: liczba książek na 100 mieszkańców wynosiła 1,34 % (najwyżej - 2,62 % miało
Zakopane, a najmniej - 1,07 % Kraków), czytelników było 14,3 % ( najwięcej - 31,5 % miało Zakopane, a najmniej - 11,7 % Oświęcim) na jednego czytelnika zaś przypadało 9,4 książki, (podczas gdy
w Oświęcimiu było to 11,8 książek, a w Bochni zaledwie 6,5). Na jednego czytelnika przypadło 18,7
wypożyczeń - dla porównania w Nowym Sączu wartość ta wynosiła 26,5, a w Jaworznie - 15,959.
Na przełomie lat 1968 - 69 ogłoszono „Rok Kulturalny”. Miał on zostać rozpoczęty uroczystą
inauguracją zgodnie ze zwyczajami i tradycją obowiązującą w danym środowisku. Program obchodów „Roku Kulturalnego” miał także podkreślić znaczenie V Zjazdu PZPR oraz przypadających
wówczas rocznic: 25 - lecia Ludowego Wojska Polskiego, 50 - lecia odzyskania Niepodległości, 50
- lecia powstania i walki KPP, 25 - lecie PPR oraz 20 - lecia PZPR.
Do zadań Bibliotek w ramach obchodów Roku Kultury należało:
- popularyzacja doświadczeń przodujących bibliotek różnych sieci;
58. Regulamin Wypożyczalni Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu zatwierdzony Uchwałą nr 54/436/66
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Olkuszu z dnia 12.09.1966 roku - Archiwum Państwowe w Katowicach
59. Sprawozdanie Biblioteki za 1967 rok
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- pomoc merytoryczna udzielana przez Departamenty Organom Kultury Prezydiów Rad Narodowych w realizacji zadań ogólnokrajowego planu rozwoju bibliotek i czytelnictwa;
- rewizja ogólnokrajowej sieci bibliotecznej pod kątem najlepszego jej dostosowania do potrzeb społecznych oraz najbardziej ekonomicznego wykorzystania zbiorów, możliwości kadrowych i środków
finansowych;
- ustalenie zasad współpracy bibliotek - ustalenie zasad udostępniania i specjalizacji zbiorów;
- uregulowania wypożyczeń międzybibliotecznych i wprowadzenie regionalnych i specjalnych katalogów centralnych, uregulowanie działalności bibliograficznej oraz informacyjnej;
- ujednolicenie systemu kształcenia i dokształcania bibliotekarzy ogólnokrajowej sieci bibliotecznej;
- wspieranie organizacji społecznych w prowadzonych przez nie akcjach czytelniczych i oświatowych;
- doprowadzenie do podjęcia badań dotyczących ekonomiki kultury w zakresie bibliotek i czytelnictwa - sposobu finansowania i kosztów budownictwa bibliotecznego, kosztów wypożyczeń, kształcenia kadry bibliotekarskiej;
- kontynuowanie prac nad rewizją systemu katalogów bibliotecznych, właściwym doborem i selekcją księgozbiorów, modernizacją urządzeń bibliotecznych, normalizacją druków bibliotecznych60.
W 1969 roku odeszła na emeryturę Mieczysława Perek, a Kierownikiem Wypożyczalni została
Teresa Garula. Pani Perek pracowała jednak jeszcze w Bibliotece, choć w niepełnym wymiarze godzin.
Biblioteka zakupiła w Olsztynie nowe metalowe regały, jednak mimo licznych obietnic nie
otrzymała nowego lokalu i regały trzeba było złożyć w pomieszczeniu gospodarczym. Przydzielenie
nowego lokalu przyspieszył Nakaz Powizytacyjny Inspektora Pracy z 11.VII.1970 roku. Inspektor
zamknął wówczas lokal Wypożyczalni. Prezydium przydzieliło wprawdzie nowy lokal (w dawnej siedzibie PKO), był on jednak nie do przyjęcia - ciemny, wilgotny i niewiele większy od poprzedniego.
Prezydium zaproponowało też lokal przy ulicy Szpitalnej 9 (po magazynie RUCH-u). Był on wprawdzie nieco lepszy od poprzedniego, liczył bowiem 140 m2, podzielony był jednak na parter i piętro,
co utrudniało sensowne urządzenie wypożyczalni. Co więcej, udostępnienie tego lokalu wymagało
też interwencji z - cy Dyrektora Biblioteki Wojewódzkiej - Jacka Wojciechowskiego, a także Inspektora Pracy. Po przydzieleniu lokalu okazało się, że stropy są zbyt słabe. Na szczęście jednak Przewodniczący Powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego orzekł, że mogą zostać wzmocnione. Na
czas remontu udzielono zgody na udostępnianie księgozbioru w dotychczasowym pomieszczeniu.
Część książek jednak została spakowana i przeniesiona do magazynu. Dzięki temu uzyskano potrzebną powierzchnię umożliwiającą pracę wypożyczalni.
W tamtym okresie w Bibliotece olkuskiej pracowało 7 osób. Pełniły one następujące funkcje
i obowiązki:
1. Stefania Gądek była kierownikiem Biblioteki. Odpowiadała za całość spraw organizacyjnych
i osobowych. Prowadziła też kancelarię. Zajmowała się również planowaniem, sprawozdawczością, budżetem oraz zakupem księgozbioru przy współudziale Komisji Doboru Książek. Do jej
obowiązków należały także wyjazdy instruktażowe do bibliotek w rejonie I - szym (Kidów, Żarnowiec, Otola, Łany Wielkie, Chlina, Zadroże, Wierbka, Imbramowice Pilica) i kontrolne do
60. Archiwum Biblioteki
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wszystkich pozostałych bibliotek w powiecie .
2. Teresa Garula - kierownik Wypożyczalni. Do jej obowiązków należało nie tylko wypożyczanie
książek, ale także sprawowanie nadzoru nad wypożyczaniem. Poza tym, Pani Garula zajmowała
się też: opracowywaniem księgozbioru, sprawozdawczością, wypożyczaniami międzybibliotecznymi, a także różnymi formami pracy z czytelnikiem
3. Stanisława Molęda była instruktorem. Zajmowała się prowadzeniem Gabinetu Instrukcyjno
- Metodycznego. Poza tym, do jej obowiązków należały też wypożyczenia międzybiblioteczne,
opracowywanie przykładowych form pracy z czytelnikiem, informacji bibliograficznych oraz drukowaniem kart katalogowych. Udostępniała także zbiory specjalne (płyty i filmy). Pani Molęda,
z racji pełnionej funkcji instruktora, sprawowała również opiekę merytoryczną nad bibliotekami
w rejonie II - gim (Bydlin, Jangrot, Sieniczno, Dłużec, Łobzów, Wolbrom, Żurada, Przeginia, Racławice, Wierzchowisko, Kąpiele Wielkie) i punktach bibliotecznych.
4. Joanna Ryza, także zatrudniona była na stanowisku instruktora. Do jej obowiązków z kolei
należało prowadzenie: bieżącej statystyki bibliotek i punktów bibliotecznych, rocznych sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego oraz analiz o stanie czytelnictwa w powiecie. Pani Ryza
zajmowała się również: wydawaniem druków bibliotecznych, prowadzeniem inwentarza mebli
zakupionych do Biblioteki Powiatowej i przekazanych do bibliotek terenowych, wyjazdami instruktażowymi do bibliotek w terenie i punktów bibliotecznych w rejonie III - im ( Cianowice,
Skała, Minoga, Sułoszowa, Jerzmanowice, Zarzecze, Sławków, Braciejówka, Wielmoża, Sąspów)
oraz wysyłaniem poczty.
5. Stanisława Szałańska, również instruktor. Prowadziła katalog centralny i kartoteki książek
mówionych oraz dokumentację zakupu książek. Do jej obowiązków należało też: opiniowanie
zakupów książek do bibliotek terenowych, dokonywanie podziału drukowanych kart katalogowych do bibliotek terenowych oraz wyjazdy instruktarzowe do bibliotek terenowych i punktów
bibliotecznych w rejonie IV - ym ( Bolesław, Bukowno, Jaroszowiec, Klucze, Kwaśniów, Ryczówek,
Krzykawa, Wodąca, Gorenice, Pomorzany)
6. Marianna Skubis była pracownikiem wypożyczalni. Do jej obowiązków należało zatem: wypożyczanie książek czytelnikom, układanie i porządkowanie książek na półkach, konserwacja zbiorów oraz pisanie wezwań do czytelników przetrzymujących książki.
7. Mieczysława Perek, pomimo iż przeszła na emeryturę, to jednak nadal wypożyczała książki.
Zajmowała się ona również inwentaryzacją książek oraz była członkiem Komisji Doboru Książek.
Warto również dodać, że w zakresie czynności pani Perek własnoręcznie dopisała także: „prowadzę również prace z czytelnikiem”61.
Remont budynku przy ulicy Szpitalnej zakończył się i Biblioteka przeprowadziła się do nowego
lokalu w październiku 1970 roku. Księgozbiór został powiązany sznurkiem w paczki i przetransportowany do nowego lokalu (zob. il. 33 a, b). W przeprowadzce pomagali też żołnierze z miejscowej jednostki. Cały księgozbiór liczył wówczas 26 tysięcy pozycji, został złożony na jeden stos, który trzeba
było podzielić na poszczególne działy. Prace związane z organizacją Biblioteki trwały trzy tygodnie.
Niebawem okazało się jednak, że w nowym lokalu było równie ciasno, jak w poprzednim. Jedynie
w Dziale dla dzieci było w miarę dużo miejsca. W nowym lokalu udało się także dostosować godzi61. Przydział czynności pracowników Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu - 2.01.1970 rok - archiwum
Biblioteki
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ny udostępniania w taki sposób, aby były one dogodniejsze dla czytelników.
Warto w tym miejscu dodać, że do lokalu przy ulicy Szpitalnej oprócz Wypożyczalni Miejskiej
przeniesiony został także Dział Instrukcyjno - Metodyczny, mający do tej pory swą siedzibę przy
ulicy Mickiewicza (zob. il. 34 a, b).
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie regularnie organizowała szkolenia dla bibliotekarzy z terenu województwa. Były one kierowane do różnych grup bibliotekarzy - kierowników
i instruktorów, pracowników czytelni dla dorosłych i instruktorów specjalizujących się w zagadnieniach służby informacyjnej oraz dla pracowników bibliotek dziecięcych. Biblioteka Wojewódzka
organizowała także raz w roku seminaria literatury, których celem było przygotowanie prelegentów
na seminaria powiatowe. Na szkoleniach poruszano przede wszystkim tematy związane z pracą biblioteki. Omawiano plany pracy i ich realizację, jak również sprawozdawczość statystyczną. Szkoleniom często towarzyszyły spotkania z autorami m.in. z Jerzym Roszkiewiczem (grudzień1970 rok).
Biblioteka Wojewódzka przygotowywała również wykłady na szkolenia powiatowe. Wykaz
takich szkoleń krakowska biblioteka przesyłała placówkom podległym. Tematy podzielone były
na kilka grup i obejmowały one: zagadnienia literackie, bibliotekarskie, metodykę pracy z czytelnikiem oraz zagadnienia historyczne. Biblioteka w Olkuszu korzystała z pomocy krakowskich instruktorów, np. 20.12.1970 roku w klubie „Gwarek” na naradzie kierowników bibliotek miejskich
i gromadzkich zorganizowano dwa wykłady oraz warsztaty. Przeprowadziły go Instruktorki z Biblioteki Wojewódzkiej - Jadwiga Demianowska i Joanna Olech.
Szkolenia dla bibliotekarzy z województwa krakowskiego organizowane były nie tylko w Bibliotece Wojewódzkiej, ale również siedzibach bibliotek terenowych, np. w maju 1970 roku, szkolenie
odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słomnikach. Poza tym, bibliotekarze uczestniczyli
też w szkoleniach wyjazdowych, np. w bibliotekach województwa wrocławskiego, czy też lubelskiego.
Seminaria dla pracowników bibliotek z terenu powiatu olkuskiego organizowane były w niedziele. Dla organizatora był to pewien problem, trzeba było bowiem przynosić z biblioteki druki
i materiały. Na seminariach pracownicy przygotowywali przeglądy literatury fachowej, instruktorzy
natomiast dokonywali rozpoznania środowisk poszczególnych bibliotek oraz przedstawiali propozycje pozyskania nowych czytelników.
Funkcjonowanie wielu instytucji obwarowane było wytycznymi i wskaźnikami, które trzeba
było zrealizować. Program realizacji zadań wynikających z Uchwały Komitetu Wojewódzkiego
PZPR w Krakowie z 24.03.1969 roku w sprawie upowszechniania i rozwoju kultury w regionie krakowskim, stawiał przed Prezydiami Powiatowej Rady Narodowej sporo zadań w zakresie kultury.
Czytamy w nim:
- Opracować kompleksowy plan dostosowania sieci bibliotek wszystkich typów do faktycznych potrzeb
społecznych z równoczesnym ustaleniem zadań w zakresie sieci punktów bibliotecznych za lata 1969
- 1975. Odpowiedzialny za wykonanie: Wydział Kultury, Wojewódzka Biblioteka Publiczna,
Prezydium P/M/RN, termin wykonania 31.12.1969 roku.
- Opracować wytyczne dotyczące struktury księgozbiorów bibliotek, zabezpieczającej zwiększenie usług bibliotecznych, zwłaszcza dla młodzieży i uwzględniającej potrzeby zwiększenia ilości literatury społecznej
i popularno-naukowej. Odpowiedzialny za wykonanie: Wydział Kultury, Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Krakowie - termin do 31.12.1969 roku i sukcesywnie.
- (…) zorganizować 5 nowych towarzystw społeczno - kulturalnych oraz10 kół przyjaciół bibliotek, muzeów
itp. Odpowiedzialny: Wydział Kultury i Prezydia termin do 31.12.1969 roku.
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- przeprowadzić analizę rozmieszczenia placówek (klubów, świetlic, bibliotek) w poszczególnych powiatach
w celu opracowania planu prawidłowego ich rozmieszczenia. Odpowiedzialny: Wydział Kultury, Prezydia - termin do 31.12.1969 roku.
- przeanalizować wykorzystanie i przydatność lokali OSP na cele kulturalno oświatowe jak kluby, świetlice,
biblioteki itp. Odpowiedzialny: Prezydia, PRN, Wojewódzki Zarząd OSP termin do 31.12.1969
roku.
Wytyczne dla bibliotek przesyłała także Biblioteka Wojewódzka. Były one korzystne dla olkuskiej Biblioteki. Jedną z wytycznych była np. zalecana w danym roku kwota na zakup nowości. Niestety, nie zawsze były one respektowane przez ówczesne władze.
16.03.1970 roku na posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Powiatowej Rady Narodowej kierownik Referatu Kultury - Danuta Karoń przedstawiła informacje w zakresie wykorzystania środków na kulturę. Wynikało z nich, że na zakup księgozbioru dla biblioteki zaplanowano w budżecie
kwotę 19 tys. zł., a wytyczne z Krakowa sugerowały, iż powinna to być kwota - 22 tys. Na przedstawione informacje nie było jednak żadnej reakcji62.
Nową tendencją, która pojawiła się w latach 70. było przejmowanie punktów bibliotecznych
funkcjonujących w małych miejscowościach przez kluby. Co więcej, w jednym z protokołów Komisji Oświaty i Kultury znalazł się nawet na ten temat zapis. Czytamy w nim: …w przyszłości wszystkie
punkty biblioteczne zostaną przeniesione do klubów. Jeżeli będą prowadzone w klubie to być może będą miały
jeszcze lepsze efekty pracy. Kierownicy klubów zostaną w tym zakresie przeszkoleni, aby punkty te prowadzić
właściwie63.
W 1972 roku rozpoczęto budowę gmachu nowego Ośrodka Kultury, w budynku którego miała
znaleźć się również biblioteka. Warto podkreślić, że pierwsze przymiarki do budowy Domu Kultury
pojawiają się już w 1960 roku. Niestety, zainteresowane strony nie dochodzą wówczas do porozumienia. Do idei budowy nowego Domu Kultury powrócono przy okazji wyborów do Sejmu PRL
w 1970 roku Zaproponował ją, jako jeden z postulatów, Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Olkuszu64.
1 marca 1973 roku przekazano nieodpłatnie Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Olkuszu księgozbiór Powiatowego Ośrodka Propagandy Partyjnej. Przekazującymi byli: Tadeusz
Chabinka - kierownik ww. placówki oraz Stanisław Mętel - główny księgowy K.P. PZPR. Przekazany księgozbiór został sprawdzony przez bibliotekarkę Zofię Kulawik i instruktorkę Stanisławę
Szałańską. Przejętych zostało 2 713 egz. książek o wartości 38 868, 68 zł. Razem z księgozbiorem
przekazano też księgę inwentarzową biblioteki65. Był to dość kłopotliwy prezent, do obsługi którego
potrzebny był dodatkowy pracownik i tak jak przewidywano, nie cieszył się on zainteresowaniem
czytelników.
Do Biblioteki w tym czasie zatrudniono kolejnych pracowników: w 1969 roku Mariannę Skubis oraz w 1971 roku Danutę Cień.
W 1973 roku sieć bibliotek w powiecie olkuskim kształtowała się następująco:
- 1 biblioteka Powiatowa i Miejska,
62. Protokół Komisji Oświaty i Kultury Powiatowej Rady Narodowej z 1970 roku - Archiwum Państwowe w Katowicach
63. Tamże
64. Kronika biblioteki
65. W Kronice biblioteki jako termin przekazania funkcjonuje rok 1972. Jednak w sprawozdaniach statystycznych Filii
Nr 1 pojawia się za rok 1973
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- 3 biblioteki małomiejskie (Bukowno, Sławków, Wolbrom),
- 11 bibliotek gromadzkich i 28 filii bibliotecznych :
- Bolesław z filiami w Wodącej, Krzykawie,
- Jerzmanowice z filią w Sąspowie,
- Jaroszowiec z filiami w Bydlinie, Kwaśniowie, Ryczówku, Chechle,
- Braciejówka z filiami w Gorenicach, Sienicznie, Żuradzie, Kosmolowie (powstała
w 1973 roku),
- Pilica z filiami w Kidowie, Wierbce,
- Przeginia z filią w Racławicach,
- Skała z filiami w Cianowicach, Minodze, Ojcowie,
- Sułoszowa z filią w Wielmoży,
- Jangrot z filiami w Imbramowicach, Zadrożu,
- Łobzów z filiami w Dłużcu, Wierzchowisku, Zarzeczu, Kąpielach Wielkich,
- Żarnowiec z filiami w Chlinie, Łanach Wielkich, Otoli66.
Biblioteka Powiatowa w Olkuszu posiadała 2 filie: w Pomorzanach i filię literatury społeczno-politycznej.
W 1973 roku utworzona została z kolei filia w Kosmolowie, miejscowości liczącej sobie ok.
1000 mieszkańców, a nie posiadającej wcześniej żadnej placówki bibliotecznej. Uzupełnieniem
sieci było 86 punktów bibliotecznych.
Na podstawie danych z 1972 roku w tych bibliotekach łącznie zgromadzonych było 257.215
książek, z których korzystało 22.768 osób. Czytelnicy wypożyczyli 416.138 książek, co daje 18,3
książki na jedną osobę.
Największą bolączką tych placówek były trudne warunki lokalowe oraz kadrowe. W filiach
większość bibliotekarzy zatrudniona była w niepełnym wymiarze godzin. Dobre lub względnie dobre warunki lokalowe miało tylko 6 bibliotek, w tym 2 gminne .
W 1974 roku w bibliotekach powiatu olkuskiego średnia liczba czytelników wynosiła 16,8 %
ogólnej liczby mieszkańców. W porównaniu z innymi powiatami liczba ta nie była imponująca. Nie
uwzględniono w niej jednak czytelników bibliotek zakładowych, których w olkuskim było więcej
niż w innych powiatach. Stan czytelnictwa w poszczególnych gminach zależał od wielu czynników,
m.in. od nawyku czytania, tradycji czytelniczych charakterystycznych dla poszczególnych miejscowości oraz od umiejętność postępowania bibliotekarza z czytelnikami. Największą liczbą czytelników mogły pochwalić się biblioteki w Pilicy (930 osób), Bolesławiu (657) oraz Jaroszowcu (597).
Najniższy wskaźnik czytelnictwa miały natomiast filie w Cianowicach, Zarzeczu, Dłużcu i Kosmolowie.
Najliczniejszą grupę wśród czytelników stanowiły dzieci i młodzież szkolna, które w bibliotekach poszukiwali oni głównie lektur oraz książek niezbędnych do edukacji szkolnej. Część z nich,
po ukończeniu szkoły niestety, nie pojawiała się w Bibliotece.
Biblioteka Powiatowa starała się zmienić tą tendencję. Aby zachęcić młodych ludzi do czytania nawiązała nawet kontakt z organizacjami młodzieżowymi. W 1974 roku Biblioteka zorganizowała nawet konkurs czytelniczy popularyzujący twórczość Edwarda Redlińskiego - najbardziej poczytnego
wówczas pisarza.
66. Archiwum Biblioteki
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Słaby poziom czytelnictwa w powiecie mógł być spowodowany problemami kadrowymi. Powiat
miał najmniejszą w województwie liczbę etatów bibliotekarskich67. Poza tym, osoby zatrudnione
w niepełnym wymiarze godzin, angażowały się w pracę mniej niż pracujące na cały etat. Kolejnym
czynnikiem, który miał niebagatelny wpływ na stan czytelnictwa było ciągłe zmniejszanie się środków finansowych przeznaczanych na zakup nowości wydawniczych. Mimo pomocy Biblioteki Wojewódzkiej, która doposażyła Bibliotekę w nowe książki (w 1974 roku zakupiła książki za kwotę 60
tys. złotych), w porównaniu z poprzednim rokiem kwota wydatkowana na książki była mniejsza.
Podobnie było z bibliotekami terenowymi, które mając utrudniony dostęp do nowości wydawniczych, upoważniły do dokonywania zakupów Bibliotekę Powiatową.
Jednym z ważniejszych zadań Biblioteki Powiatowej były wyjazdy instruktażowe do placówek
podległych. Pracujące wtedy 3 instruktorki powinny były wyjeżdżać w teren trzy razy w tygodniu,
a dyrektor dwa razy w tygodniu. Niestety, Biblioteka nie posiadała wystarczających na ten cel funduszy. Wystarczały one zaledwie na pół roku. Co więcej, pieniędzy nie wystarczało także na organizowanie szkoleń dla bibliotekarzy z terenu powiatu, jak również osób nowo zatrudnionych.
Nie lepsza była sytuacja lokali oraz ich wyposażenia, które można było nazwać wręcz archaicznym, nie przystojącym instytucji kultury. Jeśli już Biblioteka posiadała w miarę znośny lokal,
pojawiały się problemy innej natury, jak chociażby sposób ogrzewania. Nowymi lokalami mogły się
pochwalić jedynie biblioteki w Bolesławiu i Wodącej.
Problemy lokalowe utrudniały także korzystanie z księgozbiorów podręcznych. Nie było miejsca na czytelnie czy chociażby wydzielenie kącika czytelniczego. Biblioteki w swoich zbiorach posiadały czasopisma, ich ilość jednak musiała być ograniczona, gdyż brakowało miejsca do ich eksponowania i korzystania z nich na miejscu. Z wycinków z czasopism natomiast powstawały teczki
tematyczne, z których często korzystała młodzież.
Biblioteka w Olkuszu prowadziła wypożyczanie międzybiblioteczne, z którego korzystały głównie osoby uczące się. Zdaniem bibliotekarzy jednak, pomimo licznych informacji o możliwości wypożyczenia książek z innych odległych bibliotek, korzystało z niej wciąż za mało osób. O potrzebnej
książce czytelnicy przypominali sobie często „dzień przed”, co uniemożliwiało wypożyczenie jej
z innej placówki.
W innych bibliotekach pojawiły się urządzenia usprawniające pracę Biblioteki, takie jak: aparaty audiowizualne, służące do odbijania i powielania potrzebnych artykułów czy zestawień bibliograficznych, a także aparaty do nauczania języków obcych. Biblioteka Powiatowa liczyła na to, że
również będzie posiadać tego typu sprzęt, a zakupiony zostanie on do nowego lokalu.
Pomimo ogólnej trudnej sytuacji czytelnictwo nie przedstawiało się najgorzej. W 1974 roku ze
zbiorów bibliotek na terenie powiatu olkuskiego korzystało 23.327 czytelników, wypożyczyli oni
402.645 książek, co dawało 17,2 wypożyczeń na jednego czytelnika.
Biblioteka potrzebowała dodatkowych pomieszczeń, wnioskowała o nie przy okazji sprawozdania z działalności za rok 1974. Dodatkowe pomieszczenia potrzebne były na potrzeby księgozbioru filii społeczno - politycznej, gabinetu instrukcyjno - metodycznego, dyrektora oraz na potrzeby
opracowania księgozbioru zakupywanego dla bibliotek w terenie. Poza tym, Bibliotece potrzebne
były większe fundusze na realizację wyjazdów instruktorskich oraz zakup nowego sprzętu i mebli.
W 1974 roku pojawiły się informacje o likwidacji powiatów. W związku z tym istniała obawa,
że niezrealizowane zostaną plany budowy nowego Domu Kultury, jak również nowego miejsca dla
67. Sprawozdanie Biblioteki za 1974 rok
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Biblioteki, a zakończenie prac planowano właśnie na koniec 1974 roku. Co więcej, planowany był
nawet zakup mebli, których nawiasem mówiąc, nigdzie nie można było dostać.
Informacja o likwidacji powiatów potwierdziła się. Powiat olkuski został podzielony pomiędzy
dwa województwa. Pięć gmin: Jerzmanowice, Skała, Sułoszowa, Przeginia i Trzyciąż pozostało w województwie krakowskim, a pozostałe przydzielono do województwa katowickiego. Bibliotece pozostawiono jednak w zadaniach zakup książek oraz instruktaż w bibliotekach rejonu.
Podczas Dnia Działacza Kultury w Kopalni Soli w Wieliczce odbyło się pożegnanie z krakowską
Biblioteką Wojewódzką oraz Wydziałem Kultury w Krakowie. Niebawem do Olkusza przyjechał,
bez zapowiedzi, Dyrektor Biblioteki katowickiej. Oto jak owo spotkanie zostało opisane w Kronice
Biblioteki: „Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej mgr Korzon zjawił się sam, zupełnie nieoczekiwanie. To pierwsze spotkanie było bardzo miłe. Zapowiedział, że w katowickim panuje zupełnie inny styl pracy.
Lokale biblioteki różnią się bardzo od naszych, naturalnie na naszą niekorzyść. Obiecał duże przydziały folii
do oprawy książek i nakazał pośpieszne obkładanie, by dorównać pozostałym bibliotekom województwa.”68
Co więcej, nawet na pierwszej naradzie dyrektorów w Katowicach, w której uczestniczyła też Dyrektor Stefania Gądek, przekazane zostały bardzo rzeczowe informacje na temat zadań bibliotek.
Po likwidacji powiatów praca w terenie stała się bardzo trudna, biblioteki bowiem poczuły się
bardzo samodzielne. Pani Dyrektor całą energię skupiła na wykonywaniu budżetu, znacznie zwiększonego, w związku z planowanymi przenosinami do nowego lokalu. Zakupy przysparzały jednak
sporo trudności. W poszukiwaniu firanek i chodników bibliotekarki olkuskie dotarły do sklepów
w województwie kieleckim, a kupowały choć kilka metrów w coraz to innej miejscowości. Małe
sklepy nie posiadały bowiem hurtowych ilości, które potrzebne były do biblioteki. Każdy pokój
miał więc inny kolor chodnika. Regały zostały zamówione w „Cepelii” w Kalwarii Zebrzydowskiej,
co jednak gwarantowało wysoką jakość wyrobu i jego estetyczny wygląd69.
Należy podkreślić, że lata 1946 do 1974 nie były dla Biblioteki olkuskiej łatwe. Organizowanie placówki bibliotecznej w powojennym mieście, bez lokalu i książek, czyli podstawowych warunków istnienia biblioteki, zdawało się rzeczą niewykonalną. Po otrzymaniu niewielkiego lokalu
brakowało mebli i druków bibliotecznych. Praktycznie rzecz biorąc, przez cały ten okres Biblioteka
nie posiadała wystarczająco dużego lokalu. Ciągle przenoszona z miejsca na miejsce potrafiła jednak dostosowywać się do warunków i obok działalności podstawowej rozwijała także działalność
kulturalną i oświatową. Dopiero wizja budowy lokalu na potrzeby Domu Kultury, w którym miała
mieścić się również Biblioteka, dała nadzieję na pozbycie się problemów lokalowych. Od momentu
wykonania projektu, aż do chwili oddania budynku do użytku, minęło jednak kilkanaście lat. Kiedy natomiast można już było myśleć o jego urządzaniu, w sklepach brakowało praktycznie wszystkiego.
Poza problemami lokalowymi Biblioteka w Olkuszu musiała także radzić sobie ze zmianami
organizacyjnymi, takimi jak: połączenie z Biblioteką Powiatową czy zmianami administracyjnymi
(utworzenie gromad). Wpływały one bez wątpienia na płynność i efektywność pracy Biblioteki.

68. Kronika Biblioteki
69. Tamże
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Biblioteka Publiczna w Olkuszu w latach 1975 - 1999
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Olkuszu
Rok 1975 nie zaczął się dla Biblioteki pomyślnie. Nowa reforma administracyjna bowiem sprawiła, że Biblioteka straciła rangę powiatowej. Poza tym, budowa nowego Domu Kultury w Olkuszu,
w którym miała mieścić się też Biblioteka, w dalszym ciągu nie była zakończona.
Biblioteka Powiatowa została przemianowana na Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną i od
tej pory działała na terenie miasta i gminy Olkusz jako biblioteka centralna dla tego terenu. Podlegały jej wszystkie placówki biblioteczne (filie i punkty) znajdujące się na tym terenie. Biblioteka
prowadziła też dla tych placówek sprawy osobowe, gospodarcze oraz nadzór merytoryczny.
Oprócz biblioteki centralnej na terenie gminy istniało również 7 filii : dwie na terenie miasta
(Filia Nr 1 - społeczno - polityczna i Filia nr 2 w Pomorzanach) oraz 5 filii w: Braciejówce, Gorenicach, Osieku, Żuradzie i Kosmolowie. Istniało też 10 punktów bibliotecznych.
Poza funkcjami biblioteki miejskiej, pełniła ona również zadania biblioteki rejonowej dla placówek z terenu dawnego powiatu, pomniejszonego o 13 bibliotek, które pozostały w województwie
krakowskim. Olkuska placówka obejmowała wówczas opieką merytoryczną 32 placówki, łącznie
z filiami oraz 58 punktów bibliotecznych.
Większość placówek rejonowych borykała się z trudnościami lokalowymi. Tylko biblioteki
w Jaroszowcu i Kidowie posiadały dobre warunki lokalowe. Pozostałe lokale biblioteczne należałoby z kolei traktować jako pomieszczenia tymczasowe.
Warto podkreślić, że biblioteki objęte były Narodowym Planem Społeczno - Gospodarczym,
który określał normy dla bibliotek, m. in. otwarcie nowych filii czy też zakup określonej liczby
książek przez bibliotekę. Olkuska placówka starała się wywiązywać z tego planu, np. w 1975 roku
zakupiono zgodnie z zaleceniem 1800 egzemplarzy nowych książek. Rozpoczęto również zakup wyposażenia do budowanego lokalu Biblioteki. Planowane na koniec 1975 roku zakończenie budowy wydłużało się jednak z każdym rokiem. Ze względu na mały metraż lokalu zajmowanego przez
Bibliotekę nie rozbudowywano zaplecza technicznego placówki. Brakowało także telefonów oraz
innych urządzeń, które mogły usprawnić pracę bibliotekarzy.
Ciasny lokal utrudniał nie tylko pracę bibliotekarzy, ale cierpieli na tym również czytelnicy,
którzy nie mieli wolnego dostępu do półek, musieli więc korzystać z katalogów.
Biblioteka w Olkuszu jako jedyna na terenie byłego powiatu posiadała zbiory specjalne, a mianowicie: 233 egzemplarze płyt gramofonowych, które miały stać się zaczątkiem nowego działu
w nowym lokalu. Zamiar ten nie został jednak zrealizowany. Poza tym, książki reklamowano używając miejscowych radiowęzłów. Bibliotekarze przygotowywali w tym celu krótkie recenzje wybranych
książek, przeważnie związanych z aktualnymi rocznicami. Prowadzono również pracę z dziećmi:
czytanie bajek czy też lepienie z plasteliny postaci z książek.
W 32 bibliotekach zatrudnionych było 46 pracowników, w tym 19 etatowych. Wśród nich wy- 43 -

Monografia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu

kształcenie średnie bibliotekarskie posiadało 16 osób, średnie ogólnokształcące - 25 osób, a niepełne średnie i podstawowe - 5 pracowników. Pracownicy uzupełniali jednak wykształcenie korzystając
z Bibliotekarskich Kursów Korespondencyjnych oraz kształcąc się w studium bibliotekarskim. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki wahało się przeważnie w dolnych granicach przysługujących
im stawek.
Podobnie jak w latach poprzednich, Biblioteka dokonywała zakupów i opracowania książek
dla bibliotek podległych zgodnie z pomniejszającym teren podziałem administracyjnym (oprócz
Sławkowa i Wolbromia).
W 1975 roku odnotowano znaczny spadek czytelnictwa. Jednym z powodów było zamknięcie
na okres 7 miesięcy Filii w Braciejówce. Sytuacja była o tyle niekorzystna dla olkuskiej Biblioteki,
że był to pierwszy rok po jej przejściu pod nadzór merytoryczny Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach i placówka chciała wypaść jak najlepiej, tymczasem jednak uplasowała się ona daleko za
innymi bibliotekami.
Nowy podział administracyjny przyniósł ze sobą jeszcze jedną zmianę w funkcjonowaniu Biblioteki. Podstawowym terenem działania był obszar miasta i gminy Olkusz. Na tym obszarze należało rozbudowywać sieć bibliotek. Miasto się rozrastało, a wraz z nim powinny powstawać nowe
placówki biblioteczne, które zabezpieczałyby potrzeby mieszkańców nowych osiedli olkuskich.
W 1976 roku założona została Filia Biblioteczna w Szpitalu Miejskim. Jej zadaniem była obsługa
pracowników szpitala i pacjentów. W 1977 roku sieć biblioteczna powiększyła się również o Filię
na Os. Tysiąclecia. Mieściła się ona w lokalu Spółdzielni Mieszkaniowej.
W skład sieci bibliotecznej na terenie Olkusza wchodziły zatem: Biblioteka Miejska i Gminna, 9 filii oraz 9 punktów bibliotecznych. Punkty biblioteczne podlegały filiom znajdującym się
najbliżej danej placówki. Filie dostarczały punktom bibliotecznym komplety książek. Punkty zaś
zobowiązane były do sporządzania sprawozdań ze swojej działalności i dostarczania ich do odpowiednich filii. Osoby prowadzące punkty otrzymywały za swoją pracę wynagrodzenie w postaci nagród, których wysokość zależała od ilości wypożyczeń. Warunki lokalowe bibliotek pozostawiały
jednak wiele do życzenia.
Przeniesienie Biblioteki Głównej do nowego lokalu przewidywano na rok 1978, udało się go
zrealizować jednak dopiero w 1982 roku.
W ówczesnym czasie istniało dziewięć filii. Pięć z nich mieściło się w wynajętych lokalach,
z czego trzy w domach prywatnych, które nie były przystosowane do prowadzenia biblioteki. Lokale
filii często się zmieniały, zyskując czasem na metrażu czy lokalizacji np. filia w Kosmolowie, którą
przeniesiono z zagrzybionego lokalu w domu prywatnym, przeniesiona została - do szkoły. Niektóre
jednak z filii, pomimo trudnych warunków lokalowych, funkcjonowały dalej. Filia w Żuradzie na
przykład mieściła się w pomieszczeniu o powierzchni 21 m2. Metraż ten wystarczający był dla księgozbioru liczącego 2 tysiące książek, ale dla wciąż powiększających się zbiorów, stał się on w 1978
roku - zbyt ciasny. Wszelkie starania o nowy lokal, niestety nie dały rezultatu. Prowadzenie działalności oświatowej i popularyzatorskiej w takich warunkach było trudne. Mimo to, organizowano
lekcje biblioteczne, „Biesiady literackie”, „Zgaduj - zgadule”, np. z okazji 60. rocznicy Rewolucji
Październikowej oraz tematyczne wystawy książek.
Wraz z rozpowszechnieniem telewizji obawiano się spadku czytelnictwa. Wszystkie działania
propagatorskie zostały skierowane na podkreślenie znaczenie obcowania z książką i ugruntowania nawyku czytania. Statystyki czytelnicze okazały się dla olkuskiej Biblioteki bardzo dobre. Do
placówki przychodziło bowiem 20 % mieszkańców Olkusza i okolic, co było wynikiem znacznie
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wyższym niż wskaźniki w województwie (15,9%) i dawało olkuskiej Bibliotece 5 miejsce wśród bibliotek miejsko - gminnych.
Pomimo tego, że biblioteka nosiła nazwę Miejskiej i Gminnej pełniła także, z upoważnienia
Wojewody Katowickiego, obowiązki biblioteki rejonowej. W związku z tym, posiadała dodatkowo
trzy etaty do obsługi rejonu, w skład którego wchodziły 23 biblioteki wraz z filiami z terenu Bukowna, Wolbromia, Klucz, Pilicy i Żarnowca. Biblioteka centralna kupowała i opracowywała książki
dla bibliotek terenowych, a Dział Instrukcyjno - Metodyczny, zajmował się przede wszystkim przygotowaniem i przeprowadzaniem w terenie działalności kulturalno-oświatowej. Instruktorki prowadziły też różne formy pracy z czytelnikiem. Często prace te przeprowadzane były we współpracy
z Miejskim Ośrodkiem Kultury. W 1978 roku instruktorzy wyjeżdżali w teren aż 103 razy. Obok instruktażu poświęconego działalności kulturalnej, przeprowadzano również skontrum księgozbioru, zmieniano jego układ na rzeczowy, kupowano książki oraz przenoszono księgozbiór. Instruktaż
prowadzony przez bibliotekę rejonową miał pomóc w usamodzielnieniu się bibliotek gminnych.
Jednym z zadań Biblioteki było także organizowanie kwartalnych seminariów dla bibliotekarzy z całego rejonu oraz szkolenie osób nowo przyjętych do pracy.
Przez brak wolnego dostępu do półek, spowodowanego wspomnianą wcześniej ciasnotą, czytelnicy musieli korzystać z katalogu. Według protokołu pokontrolnego z 1976 roku odstęp między regałami wynosił 40 cm, co całkowicie uniemożliwiało poruszanie się między nimi nie tylko
czytelnikom, ale również bibliotekarzom70. Warto dodać, że personel biblioteki pomagał często
czytelnikom w dokonaniu właściwego wyboru lektury. W przypadku bowiem, gdy w bibliotece
nie było poszukiwanej przez czytelnika książki, bibliotekarki doradzały w jakich innych źródłach
można znaleźć poszukiwaną informację. Do tytułów bardziej poszukiwanych zapisywały się kolejki
czytelników. Zbiory Biblioteki były dodatkowo wzbogacone również przez prowadzone kartoteki
zagadnieniowe, dotyczące Olkusza i regionu olkuskiego.
Biblioteka otwarta była wówczas dla czytelników od 9.30 do 18.30, pomimo, iż zgodnie z zarządzeniem Min. Kultury i Sztuki, określającym normy zatrudnienia placówka w Olkuszu posiadała
niedobór (o 4 etaty) zatrudnionych osób71 (zob. il. 35).
Urząd Wojewódzki w Katowicach uwzględnił podczas planowania dzielnicy „Olkusz - Północ”
lokal dla biblioteki o pow. 800 m2, a Wydział Kultury i Sztuki zapewnił, że ową inwestycję dofinansuje. Dla biblioteki była to wymarzona sytuacja: oto miał powstać lokal całkowicie przeznaczony na
jej potrzeby. Szkoda zatem, że plany te nie zostały zrealizowane.
Oprócz złych warunków lokalowych, biblioteki borykały się z jeszcze jednym problemem. Otóż
niemal wszystkie placówki potrzebowały nowego wyposażenia, o które było bardzo trudno, ponieważ niewielu było wykonawców mebli dla bibliotek. Był to okres kiedy właściwie brakowało wszystkiego, nawet tak podstawowych rzeczy jak materiały do konserwacji księgozbioru. O każdy materiał
trzeba było prawie walczyć. Folię do obkładania książek zakupywano na ten przykład w Kielcach,
a taśmę cellux aż w Poznaniu. Te małe „sukcesy” Biblioteki cieszyły jednak zarówno dyrektora, jak
i pracowników72.
W 1978 roku Biblioteka uczestniczyła w rywalizacji o tytuł „Najlepszej placówki bibliotecznej”. Ocenie podlegał wygląd estetyczny lokalu, stan katalogów oraz ilość czytelników. Aż pięć osób
z olkuskich bibliotek otrzymało wówczas punktowane miejsca, a co za tym idzie także nagrody.
70. Protokół wizytacji Miejskiej Biblioteki Publicznej, przeprowadzonej w dniach 6, 7. IV. 1976 rok
71. Sprawozdanie Biblioteki za rok 1978 - archiwum Biblioteki
72. Tamże
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Konkurs był kontynuowany również w 1979 roku. Aby zwiększyć liczbę czytelników, bibliotekarze
rozesłali zaproszenia do mieszkańców, zachęcając ich do korzystania z biblioteki73. Sukcesy te nie
przychodziły jednak łatwo i kosztowały bibliotekarzy dużo pracy i osobistego zaangażowania.
Podczas Dni Oświaty Książki i Prasy w bibliotekach w Olkuszu i Jaroszowcu zorganizowano
spotkanie z literatem Władysławem Bodnickim. Bibliotekarze przeprowadzali również lekcje biblioteczne, które organizowane były niekiedy także w szkołach. Tematy lekcji były opracowane
przez pracowników Działu Instrukcyjno - Metodycznego, a dotyczyły m.in. kwestii: historii bibliotek, pisma i druku. Kształcono na nich też umiejętności posługiwania się katalogiem oraz wydawnictwami informacyjnymi znajdującymi się w czytelniach. Poza tym, Biblioteka przygotowała
również informacje o pisarzach, z których korzystały również inne placówki biblioteczne i szkoły.
Przy okazji odbywających się w mieście akademii, Biblioteka przygotowywała też tematyczne wystawy książek. Podczas obchodzonych Dni Oświaty Książki i Prasy zorganizowano również w olkuskim klubie „Mennica” - „Biesiadę Literacką”. W programie Biesiady znalazły się m. in. prelekcja
o starych bibliotekach w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem obchodzącej jubileusz Biblioteki
Raczyńskich, montaż poetycki o książkach (z udziałem zespołu dziecięcego działającego przy Bibliotece) oraz prezentacja starych książek. Z okazji Dnia Zwycięstwa do Biblioteki został zaproszony
także Gerard Woźnica. Również w maju zorganizowano spotkanie z pisarzem Aleksandrem Krawczukiem74.
Biblioteka prowadziła także działalność na rzecz specjalnych grup czytelników, np. osoba pracująca w Filii w miejskim Szpitalu, przynosiła pacjentom książki nawet bezpośrednio do sal, co
ułatwiało, a czasem wręcz umożliwiało im kontakt z literaturą. Ponadto, nawiązano również współpracę z Klubem Seniora istniejącym przy olkuskim Domu Kultury. Podczas spotkań w Klubie bibliotekarze opowiadali o książkach, czasem czytali ich fragmenty po to, aby zachęcić seniorów do
sięgnięcia po słowo pisane.
Warto dodać, że w 1978 roku na jednego mieszkańca przypadało średnio 199 książek znajdujących się w Bibliotece. Więcej, na stu mieszkańców, 20 było czytelnikami Biblioteki. Jeden czytelnik
wypożyczał wówczas średnio 16 książek, a 1 książka kosztowała przeciętnie 37 zł.75
Biblioteka w Olkuszu dokonywała także zakupów do prawie wszystkich podległych placówek.
Zakupów dokonywano głównie w Domach Książki w Olkuszu i Wolbromiu. Olkuska Biblioteka
dokonywała też ich opracowania. Dla całej sieci prowadzony był także katalog centralny.
Oprócz gromadzenie i opracowywania księgozbioru dla bibliotek z terenu, prowadzono w olkuskiej Bibliotece także kwartalne szkolenia bibliotekarzy oraz doraźne szkolenia dla nowo zatrudnionych pracowników. Biblioteka Miejska w Olkuszu przeprowadzała również w podległych placówkach kontrole księgozbiorów oraz dokonywała ich selekcji.
Podobnie jak w latach poprzednich, Biblioteka otrzymywała od władz miejskich szczegółowy
wykaz zadań do wykonania. 22 maja 1978 roku Przewodnicząca Komisji Wychowania, Oświaty
i Kultury Rady Narodowej Miasta i Gminy - Barbara Kallista przesłała Wniosek Nr 3/2/78 do
Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Olkuszu. Wniosek został przyjęty przez Komisję Wychowania, Oświaty i Kultury na posiedzeniu 17 maja 1978 roku. Zawierał następujące
zalecenia:
- zabezpieczenie zakupionych mebli do nowego lokalu Biblioteki Publicznej w Olkuszu,
73. Tamże
74. Tamże
75. Sprawozdanie Biblioteki za rok 1985 - archiwum biblioteki
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- zobowiązanie kierowników filii do „ściągnięcia” od czytelników wszystkich książek przetrzymywanych poza czas regulaminowy,
- zwiększenie ilości wypożyczeń,
- zawiadamianie szkół o imprezach organizowanych przez Bibliotekę,
- nie zakładanie nowych bibliotek z literaturą beletrystyczną, działających poza siecią bibliotek publicznych,
- założenie filii w miejscowościach Zederman i Witeradów,
- zobowiązanie kierownika filii w Braciejówce do zorganizowania w ramach obchodów „Dni Oświaty, Książki i Prasy” wystawy książek w świetlicy wiejskiej w Braciejówce.
Na powyższe pismo odpowiedzi udzieliła Stefania Gądek - Dyrektor Biblioteki, która w piśmie z 15
czerwca 1978 roku napisała, że zalecenia Komisji zostały zrealizowane.
Pomimo zapewnień, w 1978 roku nowy lokal nie był jeszcze gotowy do użytku. W Bibliotece
panowała więc coraz większa ciasnota. Cały czas jednak gromadzone były materiały dekoracyjne do
nowego lokalu, jak np.: firanki czy chodniki. Planowano także zakup nowych regałów, dotychczasowe miały natomiast trafić do filii bibliotecznych. Co więcej, Biblioteka miała na uwadze również
dalszy rozwój sieci bibliotecznej, dlatego też złożono nawet w biurze urbanistycznym wnioski o zaplanowanie lokali bibliotecznych w nowo wybudowanych osiedlach mieszkaniowych.
Pomimo ciasnoty i złych warunków do pracy Biblioteka starała się uczestniczyć w życiu kulturalnym regionu. W 1979 roku, ogłoszonym „Rokiem Dziecka”, zorganizowano na przykład wraz ze
szkołami konkurs pod nazwą „Przyjaciel naszego dzieciństwa”. Najlepsze prace zostały wysłane do
Biblioteki Wojewódzkiej.
W latach 70. powiększyło się grono pracowników. Zatrudnione zostały: w 1975 roku Maria
Łydka, w 1976 roku Maria Kaczor i Edwarda Chłosta, w 1978 roku Grażyna Jarno, a w 1979 roku
Teresa Suchodolska.
Wprawdzie po zmianach administracyjnych od 1975 roku olkuska Biblioteka podlegała Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Katowicach, ale podtrzymywała również wypracowane przez lata
i serdeczne kontakty z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie. Co więcej, jeszcze w 1979
roku a więc cztery lata po zmianie przynależności do województwa katowickiego, Biblioteka Wojewódzka w Krakowie przesyłała olkuskiej Bibliotece wykaz tematów wykładów z zakresu bibliotekarstwa, informacji naukowej, literatury przygotowane przez Dział Terenowy krakowskiej Biblioteki,
do ewentualnego wykorzystania76.
Przełom lat 1980 - 1981 ogłoszony został „Rokiem kulturalnym”. W związku z tym, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach przesłała zalecenia w sprawie ważniejszych zadań programowych. Bibliotekom zlecono:
1. dalszy rozwój bibliotek na wsi,
2. rozpowszechnianie informacji o regionie,
3. stałe dążenie do podnoszenia kwalifikacji pracowników poprzez uczestniczenie w szkoleniach
przywarsztatowych, kursach i studiach77.
Biblioteka Wojewódzka informowała także o planach Departamentu Bibliotek, Domów Kultury
i Działalności Społeczno - Kulturalnej, które miały zostać zrealizowane do 1985 roku. Obejmowały
one: opracowanie planu realizacji programu rozwoju bibliotek publicznych i modelu organizacyj76. Sprawozdanie Biblioteki za rok 1979 - archiwum biblioteki
77. Sprawozdanie Biblioteki za rok 1980 - archiwum biblioteki
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nego sieci bibliotek publicznych, weryfikację statutów bibliotek, regulaminów wypożyczalni i czytelni, przygotowanie projektu systemu uposażeń pracowników bibliotek ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, przygotowanie propozycji podwyżek nagród dla kierowników punktów bibliotecznych
oraz opracowanie statusu zawodowego bibliotekarza78.

Nowy lokal olkuskiej Biblioteki
Dzięki staraniom wielu osób i po latach oczekiwań, w 1982 roku Miejska i Gminna Biblioteka
Publiczna w Olkuszu otrzymała wreszcie przestronny lokal w nowo wybudowanym Domu Kultury.
Głównym zadaniem pracowników Biblioteki było natomiast jak najszybsze otwarcie Biblioteki
i udostępnienie książek czytelnikom. W tym celu jednak, należało przenieść do nowego lokalu 40
tys. egzemplarzy książek, materiały biblioteczne, dokumentację oraz wyposażenie Biblioteki. Przeprowadzka trwała aż 5 miesięcy, co negatywnie wpłynęło na stan czytelnictwa. W tym czasie postanowiono również wydzielić księgozbiór dla dzieci i młodzieży oraz zorganizować dla nich oddzielną
czytelnię. Księgozbiór zlikwidowanej społeczno - politycznej Filii Nr 1 z kolei, przeniesiony został
do magazynu Biblioteki centralnej (zob. il. 36 a, b).
Pomimo zapewnień o zwiększeniu środków na potrzeby Biblioteki, nie otrzymała ona dodatkowych pieniędzy. Musiała zatem urządzić się w nowym lokalu wykorzystując jedynie własne, niewielkie fundusze, za które np. zakupiono meble .
Nowy lokal zdecydowanie poprawił warunki pracy Biblioteki. Można było zorganizować wolny
dostęp do półek zarówno w wypożyczalni dla dorosłych, jak i dla dzieci. Duże czytelnie umożliwiły
czytelnikom także korzystanie na miejscu z księgozbioru podręcznego (zob. il. 37 a, b).
W związku z nowym układem księgozbioru zorganizowano liczne lekcje biblioteczne dla młodzieży szkolnej. Uczniowie zapoznawali się z układem książek na półkach oraz poznawali sposoby
korzystania z katalogów.
Warto jednak dodać, że na życzenie czytelników pozostawiono Filię przy ulicy Szpitalnej. Mogli z niej korzystać mieszkańcy tej części miasta.
W 1983 roku, po urządzeniu się w nowym lokalu, priorytetem Biblioteki stało się podniesienie czytelnictwa. Ów zamiar powiódł się. Liczba wypożyczeń, w porównaniu z rokiem poprzednim,
wzrosła dwukrotnie. Nowy obszerny lokal pozwalał znacznie rozwinąć działalność Biblioteki. Pojawiły się też możliwości organizowania spotkań ze znanymi ludźmi, a także zajęć dla dzieci i młodzieży. Aby przyciągnąć do nowego lokalu czytelników zorganizowano szereg imprez czytelniczych:
spotkania autorskie, np. z krakowskim poetą Andrzejem Krzysztofem Torbusem oraz Alfredem
Szklarskim. W oddziale dziecięcym z kolei, odbywały się comiesięczne spotkania dla dzieci pod
nazwą „Bajkoteka”, na których m.in. czytano im głośno bajki. Z okazji 510. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika zorganizowana została również w Bibliotece prelekcja popularno - naukowa. Poza
tym, raz w miesiącu organizowane były też szkolenia pracowników, na których omawiano aktualne
sprawy zawodowe bibliotekarzy oraz dokonywano przeglądu ciekawszych artykułów z fachowych
czasopism79.
Duży lokal dawał również możliwości powiększania księgozbioru. Zmiana warunków pracy
78. Tamże
79. Kronika Biblioteki
- 48 -

Monografia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu

szybko ujawniła braki w zbiorach. Na rynku wydawniczym brakowało jednak książek dla dzieci
i młodzieży, opracowań encyklopedycznych i słowników, a strona estetyczna tych książek, które
można było zakupić pozostawiała wiele do życzenia80.
Biblioteka zmieniła nie tylko lokal, ale również dyrektora. Została nim Krystyna Wieczorek.
W 1981 roku w planie pracy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Olkuszu, przewidziano
zapoznanie się dyrektora z podległymi placówkami i ich potrzebami oraz rozmowy z władzami poszczególnych gmin w sprawie polepszenia warunków lokalowych bibliotek. W tym czasie również
zatrudniona została w Bibliotece Barbara Lasek.
Podobnie jak w latach poprzednich olkuska placówka biblioteczna prowadziła działalność instrukcyjno - metodyczną na terenie podległych bibliotek. Biblioteka olkuska pomagała placówkom
rejonowym przy zakupie mebli oraz urządzeń i druków bibliotecznych, a także w przygotowywaniu
imprez czytelniczych. Zadania te były realizowane przez systematyczne wyjazdy instruktażowe do
bibliotek. Dla podległych sobie placówek olkuska Biblioteka dokonywała też zakupów i opracowywania książek, zgodnie z wysokością posiadanych przez nie limitów. Przeprowadzała także selekcję
księgozbiorów oraz skontrum. Poza tym, dla wszystkich placówek założony został katalog centralny
zbiorów.
Oprócz współpracy w zakresie zakupu i opracowania księgozbioru kontynuowano również
szkolenia zawodowe bibliotekarzy z terenu. Na szkoleniach tych omawiano m. in. analizę czytelnictwa dla każdej placówki bibliotecznej, na podstawie której badano przyczyny ewentualnego spadku
czytelnictwa. Poza tym, Biblioteka organizowała także szkolenia dla nowoprzyjętych pracowników
bibliotek.
Olkuska Biblioteka, z racji opieki merytorycznej nad placówkami z rejonu, często interweniowała w związku z ich licznymi problemami, np. w 1983 roku wystosowała pismo do Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach z prośbą o pomoc w uzyskaniu lokalu dla Filii w Kwaśniowie81.
Z ramienia Biblioteki Wojewódzkiej, instruktorem zajmującym się olkuską Biblioteką i innymi
bibliotekami z rejonu, była Maria Drach82. Oprócz Olkusza podlegały jej także Łaziska, Mikołów
i Zabrze. Rejon merytorycznej działalności Biblioteki w Olkuszu obejmował w 1983 roku: Miejsko
Gminne Biblioteki Publiczne w Bukownie i Wolbromiu oraz Gminne Biblioteki Publiczne w Kluczach, Pilicy i Żarnowcu.
W 1983 roku Biblioteka posiadała 10 filii (4 w mieście i 6 na wsi) oraz 7 punktów bibliotecznych. W Bibliotece centralnej zatrudnionych było wówczas 14. pełnoetatowych pracowników,
w tym: Dyrektor - 1 etat, Dział Instrukcyjno - Metodyczny - 2 etaty, Gromadzenia i Opracowania
Zbiorów - 3 etaty, Udostępniania - 6 etatów, pracownicy obsługi - 2 etaty83. W 1984 roku zwiększyła
się sieć biblioteczna. Otwarto bowiem nową Filię w Zedermanie oraz Punkt Biblioteczny w Niesułowicach.
Organizowane w 1984 roku imprezy przebiegały pod hasłem „40 - lecia PRL”. Zorganizowano wówczas wystawę pod tytułem „O patronach naszych ulic”, która cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców Olkusza. Poza tym, z czytelnikami spotkał się dr Bogdan Szczygieł, który
80. Sprawozdanie Biblioteki za rok 1983 - archiwum biblioteki
81. Tamże
81. Archiwum Biblioteki
82. Pismo Biblioteki Wojewódzkiej w sprawie zmiany organizacyjnej w Dziale Instrukcyjno - Metodycznym z dn. 15 września 1982 roku - archiwum Biblioteki
83. Sprawozdanie Biblioteki za rok 1983
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opowiedział o swojej pracy w Afryce oraz napisanych na ten temat książkach. Bibliotekę odwiedzili
także aktorzy: Jerzy Kamas oraz Gustaw Holoubek84.
Podobnie jak poprzednio Biblioteka w Krakowie, tak i Wojewódzka Biblioteka Publiczna
w Katowicach przesyłała placówkom podległym różne materiały dydaktyczne, np.: wykaz pisarzy
i dziennikarzy, z którymi biblioteki mogły zorganizować spotkania autorskie.
Poza tym, pracownicy Biblioteki uczestniczyli też w szkoleniach organizowanych przez Bibliotekę Wojewódzką w Katowicach. Szkolenia przeznaczone były głównie dla pracowników bibliotek
szpitalnych i instruktorów zainteresowanych biblioterapią, pracowników bibliotek dziecięcych,
instruktorów, dyrektorów i kierowników bibliotek. Organizowano też seminaria literackie. Biblioteka Wojewódzka w Katowicach organizowała również seminaria wyjazdowe. W maju 1987 roku
w Warszawie zorganizowane zostało szkolenie dla dyrektorów bibliotek publicznych województwa
katowickiego85.
10 maja 1985 roku Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Olkuszu została zarejestrowana
w Rejestrze Instytucji Upowszechniania Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pod numerem 39/B/85. Wynikało to z § 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 lipca 1984
roku w sprawie prowadzenia Rejestru Instytucji Upowszechniania Kultury.86 Co więcej, olkuska
Biblioteka i podległe jej filie zostały również wpisane do ewidencji Placówek Upowszechniania
Kultury prowadzonej przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu.
W Olkuszu powstawały nowe osiedla mieszkaniowe. Aby zabezpieczyć dostęp do książek ich
mieszkańcom, Biblioteka musiała uwzględnić utworzenie tam nowych filii bibliotecznych. W 1985
roku jednym z ważniejszych zadań Biblioteki było zatem otwarcie filii na nowym osiedlu liczącym
sobie ponad 5 tys. mieszkańców. Placówkę otwarto jednak dopiero w 1986 roku. Mieściła się ona
przy ulicy Reja.
Biblioteka współorganizowała także sesję popularnonaukową zorganizowaną w związku z 40.
rocznicą wyzwolenia Olkusza. Wydarzenie to tak zostało opisane w Kronice Biblioteki: W bieżącym
roku w związku z 40 rocznicą Wyzwolenia Olkusza Biblioteka była współgospodarzem sesji popularno - naukowej. Referaty wygłosili działacze olkuscy. Odbyło się m.in. spotkanie z dr Bogdanem Szczygłem87.
Rok 1986 ogłoszony został „Rokiem Pokoju”. W związku z jego obchodami Biblioteka zorganizowała konkurs plastyczny pod hasłem „Pokój na świecie widziany oczami dziecka” oraz wystawę
„Prawo człowieka do życia w pokoju”. W związku z 40 - leciem „Dekretu o bibliotekach” opracowano także monografię o Joachimie Lelewelu - twórcy pierwszego podręcznika bibliotekarskiego.
Ponadto zorganizowane zostały również spotkania z aktorami: Wojciechem Pokorą i Ewą Wiśniewską88.
Rok 1987 zaczął się dla Biblioteki dość niefortunnie. Nastąpiła bowiem awaria centralnego
ogrzewania i trzeba było wymienić kaloryfery na II piętrze biblioteki. W związku z tym, placówka
była przez dłuższy czas zamknięta dla czytelników. Co więcej, ów remont kosztował Bibliotekę ponad 500 tys. zł.
Sukcesywnie remontowano również filie biblioteczne (w 1987 roku Filię Nr 3 oraz Filię w Braciejówce). Do wymiany nadawało się również bez mała 60 % regałów znajdujących się na wyposaże84.
85.
86.
87.
88.
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niu filii. Niestety, brak środków uniemożliwił ich wymianę.
W tym czasie, w ramach obchodów Dni Oświaty Książki i Prasy, zorganizowane zostało w Bibliotece spotkanie z Anną Przemyską. Poza tym do placówki zaproszeni zostali także aktorzy: Anna
Dymna i Jerzy Zelnik, którzy opowiadali o swoich rolach filmowych i teatralnych.
Ponadto, sieć biblioteczna w owym czasie liczyła 40 placówek oraz 41 punktów bibliotecznych.
Warto dodać, że w 1988 roku zlikwidowany dostał punkt w Chrząstowicach, a powstały 3 nowe w:
Podlesiu, Bogucinie i Łanach.
Na 12 filii bibliotecznych, znajdujących się na trenie Gminy Olkusz, 6 mieściło się w budynkach prywatnych, 2 w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej, 1 w lokalu Ochotniczej Straży Pożarnej,
1 w Szpitalu i wreszcie 1 w pawilonie handlowym Gminnej Spółdzielni89.
Z roku na rok coraz bardziej poprawiała się estetyka lokali. Systematycznie wymieniano sprzęt
biblioteczny: kupowano nowe regały i pozostały sprzęt niezbędny do pracy Biblioteki. W placówkach pojawiało się również coraz więcej elementów dekoracyjnych i informacyjnych, które nie tylko zdobiły, ale i pomagały czytelnikom odnaleźć potrzebne informacje.
W 1988 roku zakupiono dla Biblioteki w Olkuszu aż 10.726 egzemplarzy książek, dla porównania w Bukownie zakupiono 6.004 egzemplarze, a w Żarnowcu zaledwie 1.226. Poza tym, jak wynika ze statystyk, w owym okresie na 100 mieszkańców 16,8 korzystało z Biblioteki i wypożyczało
przeciętnie 289 vol. Największy współczynnik w okolicy miał Wolbrom, gdzie na 100 mieszkańców
przypadało aż 21,3 czytelników. Najsłabiej zaś wypadły Klucze z liczbą 13,8 czytelników na 100
mieszkańców90.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach przesyłała do Naczelników, a później Burmistrzów Miasta Olkusza dane cyfrowe oraz wskaźniki analityczne wyników czytelnictwa Biblioteki
olkuskiej. Dane te dotyczyły stosunku liczby czytelników do liczby mieszkańców, wskaźnika ustalonego przez Ministra Kultury i Sztuki, dotyczącego liczby zakupionych książek na 100 mieszkańców.
Biblioteka w Olkuszu znajdowała się na średnim poziomie, nie wyróżniała się nigdy zbytnio. W pismach tych Biblioteka Wojewódzka pozytywnie wyrażała się jednak o pracownikach biblioteki, którzy dobrze wywiązywali się ze swoich obowiązków91.
Oprócz podstawowych obowiązków związanych z funkcjonowaniem Biblioteki starano się także kontynuować i rozwijać działalność kulturalną. W roku 1988 czytelnicy mieli okazję do spotkania z kolejnymi zaproszonymi do Biblioteki aktorami: Henrykiem Bistą, Krzysztofem Kolbergerem
i Antonim Gryzikiem92.
W 1989 roku do najważniejszych zadań Biblioteki należało uruchomienie nowych placówek
bibliotecznych oraz zwiększenie starań o poprawę warunków lokalowych i wyposażenia bibliotek.
Wiele wysiłku włożono także w zapewnienie ciągłości obsługi czytelników, systematyczny napływ
nowości wydawniczych oraz zwiększenie czytelnictwa. Niewystarczające środki finansowe nie pozwoliły jednak na zakup nowego sprzętu oraz modernizację lokali. Podobnie było w całym rejonie
olkuskim, np. biblioteka w Bukownie zmodernizowała i powiększyła swój lokal, natomiast księgozbiory filii w Krzykawie i Bolesławiu przeniesione zostały do nowych pomieszczeń. Biblioteka
w Wolbromiu z kolei posiadała 7 filii i 11 punktów bibliotecznych. Nowy lokal zyskała zaś Filia
w Wierzchowisku. Pomieszczenia pozostałych filii wymagały natomiast modernizacji i zakupu no89.
90.
91.
92.
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wych mebli. W gminie Klucze znajdowało się 6 placówek (w tym 5 filii) oraz 4 punkty biblioteczne.
Połowa lokali nadawała się do remontu. W gminie Pilica znajdowały się 4 placówki oraz 7 punktów bibliotecznych. Przybyła jedna placówka w Sławniowie, zostały jednak zlikwidowane 3 punkty
biblioteczne. W gminie Żarnowiec z kolei funkcjonowały 4 placówki oraz 4 punkty biblioteczne.
Warto dodać, że tylko Biblioteka Gminna w Żarnowcu posiadała ładny, wyremontowany lokal, pozostałe zaś placówki wymagały remontu93.
W 1990 roku przeprowadzony został remont w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w
Olkuszu. Pomalowane zostały ściany, stolarka drzwiowa i okienna, zmieniono także wystrój biblioteki. Co więcej, doposażono placówkę w magnetowid, gramofon, magnetofon oraz radio.
W tamtym czasie pojawiła się idea łączenia różnych typów bibliotek. Olkuska Biblioteka „miała sporo szczęścia”, ponieważ ówczesne władze samorządowe nie wystąpiły z podobnymi propozycjami94.
W 1990 roku olkuska Biblioteka posiadała oprócz 12 filii również 7 punktów bibliotecznych
w Bogucinie Małym, Troksie, Podlesiu Rabsztyńskim, Niesułowicach, Zimnodole, Osieku oraz
w Państwowym Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu .
W porównaniu z rokiem poprzednim, nastąpił nieznaczny wzrost liczby czytelników i wypożyczeń.
Aby zwiększyć liczbę czytelników Biblioteka przygotowała plakaty reklamowe oraz zaproszenia zachęcające do korzystania z Biblioteki, a dostarczane mieszkańcom nowych osiedli. Osobom chorym dostarczano z kolei książki bezpośrednio do mieszkań. Poza tym, organizowano także wystawy
okolicznościowe oraz przeprowadzano przez cały rok lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży95.
Do 1990 roku olkuska Biblioteka organizowała szkolenia dla bibliotek rejonowych. Przeciętnie
w szkoleniach brały udział 54 osoby. Uczestniczyli w nich nie tylko pracownicy bibliotek olkuskich,
ale także z bibliotek z terenu Bukowna, Bolesławia, Jaroszowca, Pilicy, Wolbromia, Żarnowca oraz z
biblioteki zakładowej w Kluczach.

Połączenie olkuskiej Biblioteki z Miejskim Ośrodkiem Kultury
Bibliotekę czekała kolejna zmiana organizacyjna. Na mocy Uchwały nr XXVI/106/91 Rady
Miejskiej w Olkuszu z 3.09.1991 roku w miejsce Wydziału Kultury utworzony został w Olkuszu
Miejski Ośrodek Kultury, w skład którego weszły wszystkie placówki kulturalne znajdujące się na
terenie Miasta i Gminy, a mianowicie: Miejski Dom Kultury, Biblioteka, muzea i świetlice. Miejsko
- Gminna Biblioteka Publiczna zachowała merytoryczną i organizacyjną odrębność, a jej statut stanowił uzupełnienie bardziej ogólnego statutu Miejskiego Ośrodka Kultury.
Biblioteka została w tym czasie doposażona w nowe wykładziny ognioodporne, telewizor, antenę satelitarną, 2 radiomagnetofony dla filii, odkurzacze przemysłowe oraz kserokopiarkę. Zapewnione zostały także środki na zakup komputerów, niestety tego zamiaru nie udało się zrealizować.
W 1992 roku zakupiono również 100 nowych regałów bibliotecznych.
W tym czasie można było zauważyć zwiększone zainteresowanie prasą codzienną, wzrosła również liczba czytelników i liczba wypożyczeń. Biblioteka współorganizowała także, wraz z Miejskim
Ośrodkiem Kultury, sporo imprez, wśród których wymienić należy „Ogólnopolski Gwiazdkowy
93. Sprawozdanie biblioteki za rok 1989
94. Kronika biblioteki
95. Sprawozdanie biblioteki za rok 1990
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Turniej Szachowy Dzieci i Młodzieży” oraz „Dni Olkusza”.
W tym roku też, czytelnicy mieli okazję spotkać się z pisarzem Julianem Kawalcem oraz Anną
Sztaudynger - Kaliszewicz. W czasie trwania jesiennego poboru wojskowego Biblioteka prowadziła
dodatkowo punkt czytelniczy dla poborowych96. W owym czasie na 100 mieszkańców przypadało
20,5 wol. Przeciętna cena książki wynosiła 24.735 zł. W porównaniu z rokiem poprzednim, zwiększyło się zainteresowanie wypożyczaniem czasopism. Istniała też możliwość wypożyczania gazet do
domu, z czego czytelnicy chętnie korzystali97.
W Bibliotece zatrudnionych było wówczas 22 pracowników merytorycznych, w tym 14. w pełnym wymiarze godzin. Wśród nich 2 osoby posiadały wykształcenie wyższe bibliotekarskie, jedna
osoba posiadała wykształcenie wyższe w innym kierunku, 7 osób ukończyło studium bibliotekarskie, jedna posiadała wykształcenie średnie bibliotekarskie, a jedynie 4 osoby nie posiadały przygotowania bibliotekarskiego. W 1988 roku do Biblioteki została przyjęta Jolanta Kluczewska.
W 1991 roku powstała lokalna gazeta Przegląd Olkuski. Zamieszczała ona informacje o działalności Biblioteki, stanie czytelnictwa oraz o nowościach książkowych. Biblioteka obok wystaw zorganizowała także spotkanie autorskie, np. z autorką biografii o Halinie Poświatowskiej - Małgorzatą
Szułczyńską98.
W 1993 roku w filiach przeprowadzono kilka remontów, np. w Filii Nr 2 pomalowano i zainstalowano dodatkowe ogrzewanie oraz wymieniono instalację elektryczną, w Filii w Osieku natomiast wymieniono okna i pomalowano pomieszczenia. W tym czasie Bibliotece udało się uzupełnić w znaczącym stopniu zbiory. Wydano na ten cel 472 289 900 zł. Książki kupowane były
w hurtowniach oraz w sprzedaży wysyłkowej od poszczególnych wydawnictw. Zakupiona wówczas
literatura popularnonaukowa stanowiła 20% zakupów. W grupie tej dominowały książki o tematyce ekonomicznej, medycznej oraz psychologicznej. Prenumerowano też 42 tytuły czasopism.
W związku z pojawieniem się nowych kierunków nauczania w olkuskich szkołach średnich
wzrosło zainteresowanie czytelników książkami z ekonomii, marketingu i informatyki. Wychodząc
naprzeciw zapotrzebowaniom czytelników Biblioteka planowała uzupełnić zbiory z tych dziedzin.
Wysokie ceny książek znacznie utrudniały, a czasem wręcz uniemożliwiały czytelnikom zakupowości wydawniczych. Biblioteka natomiast w owym czasie znacznie wzbogaciła swój księgozbiór,
co zdecydowanie przyczyniło się do wzrostu czytelnictwa. Często kupowane były książki dla dzieci
i młodzieży. Pojawiło się w tym okresie sporo wydawnictw, które przedstawiały szeroką ofertę wydawniczą. Niestety, nie zawsze piękna szata graficzna szła w parze z poprawnością edytorską czy też
wartością merytoryczną książki, dlatego też zadaniem Działu Gromadzenia było wybieranie książek
nie tylko ładnych wizualnie, ale także wartościowych. Wymogi te spełniały „Ossolineum” z serią
„Biblioteka Narodowa dla Młodzieży” oraz wydawnictwo „Tentem” z serią „Klasyka Młodzieżowa”.
W 1993 roku Biblioteka czynnie włączyła się w obchody rocznicy śmierci Francesco Nullo.
Z tej okazji zorganizowany został konkurs oraz wystawa poświęcona osobie włoskiego pułkownika.
Z okazji Dni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej Biblioteka z kolei współorganizowała konkurs
o twórczości Kornela Makuszyńskiego.
W 1994 roku Biblioteka włączyła się natomiast w organizowane przez Miasto obchody 200.
rocznicy wybuchu Powstania Kościuszkowskiego, organizując z tej okazji wystawę okolicznościową.
96. Kronika Biblioteki
97. Sprawozdanie Biblioteki za rok 1992
98. Kronika Biblioteki
- 53 -

Monografia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu

Poza tym, zaangażowała się również w organizację „Dni Olkusza”, podczas których pracownicy Biblioteki sprzedawali losy loterii.
W tym też roku, 35 - lecie pracy obchodziły Stanisława Molęda, Stanisława Szałańska i Joanna
Ryza. W uroczystym spotkaniu z tej okazji wzięli udział przedstawiciele Władz Miasta oraz Dyrektor Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach - Andrzej Sroga.
W 1995 roku powiększyły się znacznie, nie tylko dzięki zakupom nowych książek, zbiory biblioteki. Spółdzielnia Inwalidów Niewidomych „Prodelm” w Olkuszu podarowała bowiem Bibliotece
zbiory książki mówionej, liczące 1050 tytułów (tj.14 284 kaset magnetofonowych). Ten specjalny
księgozbiór wymagał jednak opracowania i utworzenia katalogu. Warto podkreślić, że owe zbiory
były stale uzupełniane o nowe tytuły i wypożyczane osobom słabowidzącym i niewidomym99.
Zdecydowanie powiększył się także księgozbiór Filii nr 3 w Olkuszu. Wzbogacony on został
o zbiory Biblioteki Zakładowej Olkuskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych. Poza tym, filia ta otrzymała także nowy lokal, większy od poprzedniego o 100 m2.²
W 1996 roku powiększyła się sieć biblioteczna. Otwarta została bowiem nowa Filia na Osiedlu
Słowiki. Biblioteka otrzymała niewielki lokal o powierzchni 28 m2 w budynku Szkoły Podstawowej
Nr 9.
W tym roku także, zakupiono do Biblioteki pierwsze komputery Optimus, serwer oraz jedną
stację roboczą.
Rok 1997 obfitował z kolei w uroczystości i wydarzenia. 22 maja Biblioteka obchodziła Jubileusz 80 - lecia istnienia. Uroczystość uświetnili swą obecnością: Burmistrz - Andrzej Ryszka, Wice
- Burmistrz - Jan Orkisz, Członek Zarządu do spraw Kultury i Sportu - Marek Dąbek, Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy - Zdzisława Sztafińska, Sekretarz Miasta - Ewa Barzycka, Dyrektor Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach - Andrzej Sroga oraz Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Olkuszu
- Krystyna Jasińska. Gratulacje na ręce Dyrektora Biblioteki złożyli także Społeczni Działacze Kultury, m.in. Barbara Kallista, Mieczysław Karwiński oraz Prezes PTTK - Barbara Stanek. W uroczystości uczestniczyła także emerytowana Dyrektor Biblioteki w Olkuszu - Stefania Gądek. Obok życzeń
i kwiatów był także tort oraz pamiątkowe dyplomy i albumy dla wszystkich pracowników. Przybyli
na jubileusz goście mogli oglądać wystawę najstarszych książek znajdujących się w zbiorach Biblioteki (zob. il. 38, 39).
W tym również roku, Filia nr 3 mieszcząca się przy Alei 1000 - lecia przeniesiona została do
nowego lokalu przy ulicy Legionów Polskich. Ponieważ zmniejszeniu uległa powierzchnia użytkowa
lokalu, część księgozbioru przewieziona została do magazynu Biblioteki Miejskiej.
W tym czasie także, personel Biblioteki powiększył się o trzy nowe osoby: Joannę Piasną, Beatę
Szandor i Agnieszkę Bryzik.
W 1998 roku z kolei nowy lokal zyskała Filia nr 5. Z bloku przy ulicy Reja przeniesiona została
ona do nowego lokalu przy ulicy Konopnickiej 4. W roku tym odeszła także z pracy, w związku ze
zmianą miejsca zamieszkania, instruktor - Grażyna Jarno. Nowym instruktorem została natomiast
Maria Łydka, która do tej pory pracowała w Wypożyczalni dla Dorosłych. Na jej miejsce zaś została
przyjęta Agnieszka Grzanka (Kamińska).
Od 1 stycznia 1999 roku Olkusz powrócił do województwa małopolskiego i ponownie stał
się siedzibą powiatu. Nowy powiat różnił się jednak pod względem zasięgu terytorialnego od tego,
z 1974 roku. Rok 1999 to także niezwykły Jubileusz Olkusza, a mianowicie 700 - lecie Miasta, szcze99. Kronika Biblioteki
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gólnie hucznie świętowane w czerwcu, podczas Dni Olkusza. Biblioteka również aktywnie włączyła
się w obchody owego Jubileuszu. Zorganizowała m.in. wystawę książek poświęconych „Srebrnemu
Miastu”.
Zmieniła się też obsada w kilku filiach. Na emeryturę odeszły bowiem Stanisława Szałańska
- dotychczasowy Kierownik Filii Nr 1, którą na tym stanowisku zastąpiła Beata Szandor. Odeszła też
Joanna Ryza z Filii Nr 3, którą zastąpiła Joanna Piasna. Do Biblioteki Centralnej przyjęta została
zaś Katarzyna Myszka.
Schyłek lat 90. to dla Biblioteki okres pierwszych prób komputeryzacji zbiorów bibliotecznych.
Biblioteka Wojewódzka w Krakowie, pod której zasięg merytoryczny powróciła olkuska placówka,
przekazała nieodpłatnie dla Biblioteki w Olkuszu program CDS/ISIS służący do tworzenia bazy
bibliograficznej zbiorów biblioteki.
W grudniu 1999 roku zostały zakupione też nowe lady biblioteczne do Wypożyczalni dla Dorosłych i dla Dzieci. Zastąpiły one ponad dwudziestoletni sprzęt biblioteczny.
W porównaniu z okresem poprzednim, lata od 1975 do 1999, były dla Biblioteki zdecydowanie bardziej korzystne. Biblioteka przeniosła się bowiem do nowego lokalu, dużo większego i bardziej nowoczesnego, dającego większe możliwości do prowadzenia działalności. Czytelnicy również
dostrzegli owe korzystne zmiany. Mogli bowiem nie tylko sami wyszukiwać książki, ale także uczestniczyć w licznych imprezach organizowanych przez Bibliotekę.
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Biblioteka w latach 2000 - 2007
Biblioteka znów Powiatowa
Styczeń 2000 roku przyniósł dla Biblioteki duże zmiany. Po prawie dziesięciu latach współistnienia placówki z Miejskim Ośrodkiem Kultury nastąpiło rozdzielenie obu instytucji. Biblioteka
stała się z powrotem odrębną jednostką. Dyrektorem pozostała pełniąca tą funkcję nadal Krystyna
Wieczorek.
Zmiany administracyjne spowodowały, że przed olkuską Biblioteką pojawiły się nowe obowiązki. Olkusz został siedzibą powiatu, należało więc dostosować do tych przeobrażeń także sieć
biblioteczną. 11 kwietnia 2000 roku Biblioteka w Olkuszu, dzięki staraniom dyrektora Biblioteki
Wojewódzkiej w Krakowie oraz współpracy władz samorządowych, przejęła zadania Biblioteki Powiatowej100. Biblioteka, utworzona w efekcie owego porozumienia zawartego przez władze powiatu
i gminy, zmieniła również swą nazwę na Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną101. Szczegółowe
zadania Biblioteki zawarte zostały w Statucie. Możemy w nim m.in. przeczytać: Biblioteka jako główna biblioteka publiczna dla miasta i gminy Olkusz i powiatu olkuskiego zapewniając obsługę biblioteczną
mieszkańców ma służyć rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych miasta i gminy Olkusz i powiatu olkuskiego, upowszechnianiu wiedzy, nauki, rozwoju kultury. Dba o sprawne funkcjonowanie
sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie miasta i gminy oraz powiatu olkuskiego102.

Sieć biblioteczna na terenie Powiatu Olkuskiego
Na początku 2000 roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu posiadała na terenie miasta i gminy Olkusz 13 filii bibliotecznych (6 na terenie miasta i 7 na terenie gminy). Warunki lokalowe w tych placówkach nie były jednak zadowalające. W 2000 roku 6 filii znajdowało
się w prywatnych budynkach, co nie było dobrym rozwiązaniem. Owe pomieszczenia nie były bowiem dostatecznie przystosowane do pełnienie funkcji użyteczności publicznej. Dzięki staraniom
dyrektora Biblioteki 3 z nich zostały przeniesione do budynków szkół podstawowych, co zdecydowanie polepszyło ich warunki lokalowe.
W 2004 roku do nowego lokalu przeniesiona została Filia Nr 1. Pomieszczenie, które zajmowała dotychczas przy ulica Mickiewicza było zbyt małe, a panujące w nim warunki nie pozwalały na
prawidłowe funkcjonowanie placówki. Nowa siedziba Filii mieszcząca się w Centrum Kultury przy
ulicy Szpitalnej, była obszernym i dużym lokalem, który umożliwiał na swobodne funkcjonowanie
100. Uchwała nr XXIV/229/99 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 29 grudnia 1999 roku oraz Porozumienie zawarte między
władzami Miasta i Powiatu z 11.04.2000 roku
101. Uchwała nr XXX/279/200 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 czerwca 2000 roku
102. Statut Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu - tekst jednolity z 2006 roku
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wypożyczalni i czytelni. Co więcej, owa placówka miała posiadać także 3 stanowiska komputerowe
z bezpłatnym dostępem do Internetu. Plany te nie zostały jednak zrealizowane. W 2005 roku Filia
została połączona z Biblioteką centralną, a jej księgozbiór zasilił zbiory Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu.
Przywrócenie rangi biblioteki powiatowej wiązało się z rozszerzeniem zasięgu nadzoru merytorycznego na placówki biblioteczne z terenu powiatu. W skład sieci weszło 6 bibliotek miejskich
i gminnych wraz z filiami, a były to: Biblioteki Miejskie w Bukownie (z 4 filiami), Wolbromiu (z 5 filiami) i Sławkowie oraz Biblioteki Gminne w Bolesławiu (z 4 filiami), Jaroszowcu (z 1 filią) i Trzyciążu (z 1 filią). Łącznie z Biblioteką Powiatową było to aż 35 placówek bibliotecznych. Sieć ta z czasem
się zmniejszyła. Biblioteka Miejska w Sławkowie powróciła bowiem w 2001 roku do województwa
śląskiego, w gminie Wolbrom zaś zamknięte zostały dwie filie (w 2002 roku w Zarzeczu i w 2005
roku w Gołaczewach). Wspomniana już Filia Nr 1 połączona została w 2005 roku z Biblioteką centralną i wreszcie w 2006 roku ze względu na trudne warunki lokalowe zawiesiła swą działalność
Filia Nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie. Na początku 2007 roku sieć biblioteczna na
terenie powiatu olkuskiego liczy sobie 31 bibliotek.

Pracownicy Biblioteki
W 2004 roku na emeryturę odeszła Dyrektor placówki - Krystyna Wieczorek, a jej funkcję objęła Jolanta Zięba. Na miejsce odchodzących na zasłużone emerytury pracowników Biblioteki przyjęci zostali: w 2002 roku - Katarzyna Wadas, a w 2005 roku Katarzyna Kulman i Arleta Kundera
(obecnie pracownik Biblioteki Pedagogicznej w Olkuszu).
Ostatnio do zespołu dołączyły: w 2006 roku - Elżbieta Andrysek i w 2007 roku - Beata Dziąbek,
która zastąpiła Arletę Kunderę.
Ze względu na szybki rozwój komputeryzacji i automatyzacji procesów bibliotecznych oraz powołania nowej agendy w Bibliotece zatrudniony został również informatyk.
Warto podkreślić, iż z roku na rok poprawia się stan wykształcenia pracowników Biblioteki.
Na koniec 2006 roku w Bibliotece oraz w jej filiach zatrudnionych jest 27 bibliotekarzy. 17 z nich
posiada wykształcenie wyższe, w tym 11 wyższe bibliotekarskie. Dla porównania w 1997 roku na
26 zatrudnionych bibliotekarzy tylko 2 osoby posiadały wykształcenie wyższe kierunkowe, 11 zaś
- średnie bibliotekarskie. Obecnie 5 osób uzupełnia wykształcenie na studiach podyplomowych,
a 1 w studium bibliotekarskim.

Działalność instrukcyjno - metodyczna
15 czerwca 2000 roku odbyło się w Bibliotece pierwsze spotkanie bibliotekarzy powiatu olkuskiego, na które oprócz pracowników bibliotek przybyli również zaproszeni przedstawiciele władz
powiatowych, miejskich i gminnych. Na spotkaniu obecni byli: Burmistrz Miasta i Gminy - Janusz
Dudkiewicz, Starosta Powiatu Olkuskiego - Janusz Bargieł, Burmistrz Miasta Bukowna - Bożena
Piętka - Bogajewska, Wójt Gminy Klucze - Małgorzata Węgrzyn oraz Dyrektor Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie - Jacek Wojciechowski. Na spotkaniu dyskutowano przede wszystkim na temat zadań biblioteki powiatowej.
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Jednym ze statutowych zadań Biblioteki Powiatowej jest organizowanie szkoleń. Obecnie jest
ono realizowane w formie organizowanych dwa razy do roku seminariów szkoleniowych. Z reguły
odbywają się one w kwietniu i październiku. Na szkolenia zapraszani są wszyscy pracownicy bibliotek z terenu powiatu olkuskiego, zarówno kadra zarządzająca, jak i pracownicy merytoryczni. Niestety, nie wszyscy korzystają z tej możliwości dokształcania i doskonalenia się. Spotkania te dodatkowo pozwalają na wymianę doświadczeń oraz dyskusje, w trakcie których poruszane są najbardziej
aktualne problemy środowiska bibliotekarskiego.
Na przestrzeni ostatnich sześciu lat na szkoleniach zostały omówione następujące tematy: reklasyfikacja zbiorów (zmiana symboli UKD103), skontrum księgozbioru i selekcji pozycji zdezaktualizowanych, zasady tworzenia kartotek regionalnych, metodyka pracy z dziećmi w bibliotece,
problemy klasyfikacji przedmiotowej, dokumentacji bibliotecznej, formy pracy z użytkownikiem
dorosłym, opis bibliograficzny dokumentów elektronicznych, wykorzystanie Internetu w bibliotece, prowadzenie dokumentacji bibliotecznej oraz tworzenie bibliografii regionalnej w bibliotekach
powiatu olkuskiego. Wykłady te prowadziły instruktorki oraz pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Krakowie: Elżbieta Zwarycz, Joanna Niedzielska, Krystyna Kasprzyk, Monika Rząsa
oraz zaproszeni goście.
Na szkoleniach poruszane są również tematy bardziej ogólne, ale mające znaczący wpływ na
prawidłowe funkcjonowanie placówek bibliotecznych, jak np.: zmiany w prawie pracy czy realizacja w bibliotekach Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Co więcej, aby uświadomić bibliotekarzom znaczenie kształtowania własnego wizerunku w środowisku, olkuska Biblioteka zaprosiła
także na jedno ze szkoleń praktyka działań Public relations.
Szkolenia organizowane przez Bibliotekę Powiatową dają również jej uczestnikom możliwość
spotkania się z ludźmi książki, pisarzami i badaczami literatury. Na seminaria szkoleniowe zaproszeni zostali również m. in.: Magdalena Popiel, Bogna Wernichowska, Dorota Terakowska, Ryszard
Sadaj, Zbigniew Święch, Jacek Sypień i Wojciech Ligęza.
Biblioteka zorganizowała także dwa seminaria wyjazdowe. Jedno z nich odbyło się w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Wolbromiu, drugie zaś w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.
Seminaria wyjazdowe mają jedną zaletę, pozwalają bowiem poznać równe formy pracy z czytelnikiem oraz organizację pracy biblioteki.
Od 2000 roku olkuska Biblioteka zatrudnia 2 instruktorów. Jeden zajmuje się sprawami sieci
filii bibliotecznej na terenie Olkusza, drugi natomiast bibliotekami znajdującymi się na terenie
powiatu olkuskiego. Pomoc instruktorów przyjmuje różne formy w zależności od potrzeb poszczególnych placówek. Warto zaznaczyć, iż w porównaniu z okresem powojennym, zmieniła się specyfika pracy instruktorów. W latach sześćdziesiątych od instruktorów wymagało się bowiem pomocy
w podstawowej działalności bibliotek, ponieważ bibliotekarze nie posiadali wystarczającego przygotowania zawodowego. Obecnie znacznie polepszyła się sytuacja zawodowa bibliotekarzy oraz stan
ich wykształcenia. Większość pracowników posiada przygotowanie do zawodu. Biblioteki stały się
również bardziej samodzielne i doskonale odnalazły się w nowej rzeczywistości. Są jednak wśród
nich i takie placówki, które nadal potrzebują pomocy w zakresie prac bibliotecznych, np. prowadzenia dokumentacji bibliotecznej, opracowania rzeczowego księgozbioru, selekcji, skontrum, przebudowy układu księgozbioru, reklasyfikacji, organizacji imprez bibliotecznych, wyboru systemów
bibliotecznych, czy też pomocy w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie i in.
103. Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna
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Automatyzacja
Aby spełniać oczekiwania czytelników biblioteki powinny ciągle się rozwijać. Komputery i dostęp do Internetu to dzisiaj powszechne zjawisko. Olkuska Biblioteka chcąc sprostać wymogom
czasów współczesnych także rozpoczęła proces komputeryzacji i automatyzacji placówki.
Pierwsze komputery zakupiono w 1996 roku: serwer wraz z jedna stacją roboczą. Systemem,
który miał rozpocząć proces automatyzacji Biblioteki był System Informacji Bibliotecznej SIB,
stworzony przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Katowicach. Rozpoczęto wprowadzanie
pierwszych opisów książek. Niestety okazało się, że nie był to najtrafniejszy wybór. System pracował w systemie operacyjnym DOS, a jedynym modułem, który pojawił się na rynku był moduł do
tworzenia baz danych. Cały księgozbiór w systemie SIB zdążyły wprowadzić biblioteki w Kluczach
i Jaroszowcu. Obecnie służy on jedynie do przeglądania katalogu bibliotek i drukowania kart katalogowych.
W 1999 roku olkuska placówka otrzymała nieodpłatnie od Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie program służący do tworzenia bazy bibliograficznej zbiorów biblioteki CDS/ISIS104. Poza tym,
Wojewódzka Biblioteka zorganizowała również szkolenie dla pracowników Działu Gromadzenia
i Opracowania, w którym uczestniczyły Jolanta Kluczewska i Marianna Skubis. Biblioteka dysponowała wtedy 3 komputerami bez dostępu do Internetu. Utworzenie pełnej bazy danych w systemie CDS/ISIS nie powiodło się. Gdyby to się udało, dane z bazy można byłoby przekonwertować
do bardziej profesjonalnego sytemu bibliotecznego.
ISIS był systemem przekazywanym nieodpłatnie, a więc dostępnym dla wszystkich bibliotek.
Miał stać się punktem wyjściowym do automatyzacji sieci bibliotek w województwie małopolskim.
Tworzenie bazy w systemie ISIS trwało do 2002 roku, kiedy to zakupiono kolejny system. Tym
razem był to MAK105 - system utworzony przez Bibliotekę Narodową. Był programem stosunkowo
niedrogim, a więc i w miarę dostępnym, a przy tym opisy tworzone były w formacie BN-MARC106,
spolszczonym międzynarodowym formacie MARC107. Używanie wspomnianego formatu dawało w przyszłości możliwość wymiany danych z innymi bibliotekami, a w efekcie stworzenie ogólnej bazy danych zasobów bibliotek na świecie. Dzięki funduszom przekazanym przez Starostwo
Powiatowe w Olkuszu, Biblioteka Powiatowa zakupiła system również dla bibliotek w Bolesławiu
i Bukownie. Pozostałe biblioteki z terenu (w Trzyciążu i Wolbromiu) również postarały się o zakup
systemu MAK. System ten miał stać się podstawą pracy wszystkich bibliotek w województwie małopolskim. Była to idea prof. Jacka Wojciechowskiego - Dyrektora Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie. Niestety, nie wszystkie biblioteki pracowały w tym systemie. Pojawiały się nowocześniejsze programy, dające jednocześnie większe możliwości rozwoju. Projekt nie został zrealizowany po odejściu
na emeryturę dyrektora Wojciechowskiego w 2003 roku.
Tymczasem w 2002 roku olkuska Biblioteka uzyskała dostęp do Internetu i udostępniła go
swoim czytelnikom na trzech stanowiskach komputerowych. Na początku korzystanie z Internetu było odpłatne i wynosiło 3 zł. za godzinę. Na jednym ze stanowisk dostępnych dla czytelników
zainstalowano dodatkowo System Informacji Prawnej USTAWODAWCA, z którego można było

104.
105.
106.
107.

Opracowany przez UNESCO pakiet do obsługi tekstowych baz danych
Małe Automatyczne Katalogi – komputerowy system biblioteczny
Odmiana formatu MARC
Międzynarodowa umowa, określająca sposób opisu danych bibliograficznych
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korzystać nieodpłatnie. System ten zakupiono w miejsce, prenumerowanego wcześniej Dziennika
Ustaw. W 2004 roku Biblioteka zrezygnowała jednak z USTAWODAWCY na rzecz innego Systemu Informacji Prawnej - LEX - a, zawierającego teksty Dzienników Ustaw i umożliwiającego wyszukiwanie aktów prawnych według szerokiej gamy kryteriów. Obecnie korzystają z niego zarówno
czytelnicy, jak i pracownicy Biblioteki.
W październiku 2004 roku, w ramach programu IKONKA108, w Czytelni dla dorosłych umieszczone zostały kolejne 3 komputery z dostępem do Internetu. Łącznie Biblioteka zapewniła czytelnikom nieodpłatny dostęp do Internetu na 6 stanowiskach komputerowych.
W 2005 roku z kolei, po zapoznaniu się z ofertą programów komputerowych przeznaczonych
dla bibliotek oraz po licznych rozmowach z pracownikami innych placówek bibliotecznych, które
wcześniej rozpoczęły proces automatyzacji, zakupiony został nowy system biblioteczny SOWA-2,
przeznaczony dla małych i średnich bibliotek publicznych. Daje on bibliotekom sporo możliwości.
System działa w układzie klient - serwer, co umożliwia jego wykorzystanie zarówno w sieci lokalnej,
jak i przez Internet. Ów system umożliwia zautomatyzowanie wszystkich procesów bibliotecznych,
łącznie z obsługą filii bibliotecznych. Przy zakupie nowego systemu konieczne było rozbudowanie
serwera. Na początku zakupiony został moduł umożliwiający tworzenie baz katalogowych Biblioteki z możliwością ściągania gotowych opisów bibliograficznych z baz innych bibliotek, zarówno
tych pracujących w systemie SOWA - 2, jak i innych udostępniających dane protokołem z39.50109.
Jednocześnie zakupiony został moduł gromadzenia, co umożliwiło Bibliotece Centralnej oraz filiom, rezygnację od stycznia 2006 roku z tradycyjnych ksiąg inwentarzowych. Inwentarze powstają
w elektronicznej bazie i drukowane są po upływie roku.
Utworzenie zautomatyzowanego katalogu zbiorów Biblioteki wiązało się z wprowadzeniem całego księgozbioru do bazy bibliotecznej. Jest to proces najbardziej żmudny i pracochłonny w całym
procesie komputeryzacji. Wzmożona praca przyniosła jednak efekty.
Półtora roku po zakupie systemu, do komputerowej bazy danych wprowadzony został cały księgozbiór Wypożyczalni dla dzieci oraz Mediateki. Od stycznia 2007 roku wypożyczanie w tych agendach odbywa się automatyczne za pomocą owego systemu. Każdy czytelnik otrzymuje plastikową
kartę biblioteczną z kodem kreskowym, która uprawnia go do korzystania ze zbiorów Wypożyczalni
dla dzieci i Mediateki. Docelowo po wprowadzeniu całego księgozbioru Biblioteki centralnej i filii,
jedna karta biblioteczna będzie uprawniała czytelnika do korzystania z wszystkich placówek Biblioteki na terenie miasta i gminy Olkusz. Rozpoczęty proces automatyzacji już dzisiaj ułatwia znacznie
pracę bibliotekarzy, a czytelnikom umożliwia znalezienie interesującej go pozycji w zautomatyzowanym katalogu Biblioteki, bez wychodzenia z domu za pomocą sieci internetowej.
W 2005 roku również została przebudowana strona internetowa Biblioteki. Zawiera ona najważniejsze informacje dotyczące zasad funkcjonowania olkuskiej placówki bibliotecznej, organizowanych spotkań, wystaw czy konkursów. Na stronie internetowej użytkownicy mogą także przeglądać zautomatyzowane katalogi zbiorów Biblioteki110.
Biblioteka gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia również dokumenty i informacje
o regionie. Zakup „SOWY” umożliwił Bibliotece tworzenie bibliografii regionalnej w wersji elektronicznej. Od 2005 roku powstaje bieżąca bibliografia regionalna przedmiotowa, rejestrująca
108. Jeden z programów Unii Europejskiej polegający na uruchamianiu punktów powszechnego dostępu do Internetu
w bibliotekach publicznych
109. Protokół z39.50 umożliwia przeszukiwanie baz danych umieszczonych na odległych serwerach
110. www.biblioteka.olkusz.pl
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piśmiennictwo z różnych dziedzin życia, dotyczące poszczególnych miejscowości powiatu olkuskiego w obecnych granicach administracyjnych. Efektem pracy bibliograficznej jest opracowywana
corocznie bibliograficzna baza danych oraz wydawana również w formie książkowej „Bibliografia
Powiatu Olkuskiego”.

Udostępnianie zbiorów
Do niedawna Biblioteka udostępniała swoje zbiory w dwóch działach. Wypożyczalnia dla Dzieci wraz z Czytelnią obsługiwała młodszą cześć czytelników wypożyczając lektury, beletrystykę, literaturę popularno - naukową i czasopisma dla młodzieży. Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych
z kolei oprócz literatury beletrystycznej, lektur dla szkół średnich i studentów, posiada również rozbudowany księgozbiór popularno - naukowy, duży wybór czasopism, gazet i zbiory regionalne.
W 2005 roku wyodrębniona została natomiast nowa agenda Działu Udostępniania Zbiorów Mediateka. Na 10 stanowiskach komputerowych czytelnicy mogą bezpłatnie korzystać z Internetu,
Systemu Informacji Prawnej LEX oraz z edytora tekstów (zob. il. 40). W Mediatece dodatkowo znalazły się książki i czasopisma o komputerach i programach komputerowych oraz wydawnictwa multimedialne (głównie programy edukacyjne i wydawnictwa encyklopedyczne), filmy i książka mówiona na CD. Początkowo z tych zbiorów można było korzystać jedynie na miejscu. W 2006 roku
zaś zakupiono nowe zbiory multimedialne i od października można wypożyczać je na zewnątrz.
Nowocześnie urządzona i posiadająca interesującą ofertę Czytelnia Komputerowa od początku istnienia cieszy się zainteresowaniem czytelników o czym świadczy liczba odwiedzających ją osób.

Działalność kulturalno - oświatowa
Praca Biblioteki nie ogranicza się tylko do gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów. Chcąc poszerzyć ofertę skierowaną do czytelników placówka organizuje także wiele imprez.
Wśród stałych imprez wpisanych w kalendarz Biblioteki wymienić należy konkursy, które organizowane są dwa razy w roku. Skierowane są one do różnych grup wiekowych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu całego powiatu olkuskiego. Tematami konkursów były
dotychczas: postacie z bajek, malownicze zakątki ziemi olkuskiej (zob. il. 41) oraz bohaterowie książek młodzieżowych. Patronat nad tymi konkursami obejmują Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
oraz Starosta Powiatu Olkuskiego. Cieszą się one sporym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Co więcej, za udział w konkursie przewidziane są zawsze atrakcyjne nagrody. Poza tym, każdy
z uczestników konkursu otrzymuje dodatkowo przynajmniej dyplom za uczestnictwo (zob. il. 42).
W ciągu roku odbywa się jeden konkurs plastyczny i jeden literacki. Nagrodzone prace plastyczne
są potem prezentowane w Bibliotece.
W ramach pracy z czytelnikami w olkuskiej Bibliotece prowadzone są także zajęcia dla uczniów
wszystkich typów szkół. Dla uczniów klas 1 - 6 szkół podstawowych prowadzony jest cykl zajęć „Świat
dzieci”, przybliżający dzieciom świat lektur, pracę Biblioteki, historię i kulturę regionu. W ramach
tego cyklu prowadzone są zajęcia warsztatowe na tematy zaproponowane zarówno przez Bibliotekę
jak i nauczycieli bibliotekarzy. Owe spotkania stanowią bez wątpienia ciekawe uzupełnienie i urozmaicenie programu nauczania.
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Dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej przeznaczone są natomiast zajęcia warsztatowe na temat adaptacji filmowych, w skład których wchodzi cykl trzech spotkań. Uczestnicy poznają
adaptacje interesujących ich książek, składniki adaptacji i język filmu.
Na zajęciach prowadzonych w Bibliotece wykorzystywane są prezentacje multimedialne, które
znacznie ubogacają przekaz i czynią go bardziej interesującym dla młodzieży, wychowanej przecież
w dobie kultury obrazkowej. W 2006 roku powodzeniem cieszyły się zajęcia na temat bibliografii
i wyszukiwania informacji, w których uczestniczyli głównie maturzyści.
Dla najmłodszych czytelników z kolei, Biblioteka organizuje „Zabawy z książką”, których celem
jest przybliżenie dzieciom, poprzez zabawę, świata książki (zob. il. 43).
Biblioteka włączyła się także czynnie w akcję „Cała polska czyta dzieciom”, organizowaną przez
Fundację ABCXXI. W spotkaniach tych uczestniczą głównie wychowankowie przedszkoli. Celem
akcji jest zachęcenie dzieci do czytania oraz sięgania po książkę, która może być miłą formą spędzania wolnego czasu. Książki są bowiem czytane przez bajkowe postaci, a dla najaktywniejszych
uczestników zajęć przewidziane są słodkie nagrody. Akcja kontynuowana jest przez cały rok na odbywających się w piątkowe popołudnia „Zabawach z książką”. W okresie wakacji i ferii zajęcia te
odbywają się częściej.
W 2006 roku Biblioteka przystąpiła również do projektu „Małopolskie EURO-INFO”, realizowanego przez: Województwo Małopolskie, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną oraz małopolskie
biblioteki publiczne. Jego celem jest stworzenie sieci punktów informacyjnych, przeznaczonych dla
szerokiego grona odbiorców oraz upowszechnienie wiedzy dotyczącej Unii Europejskiej i rozwoju
przedsiębiorczości w społecznościach lokalnych.
Oprócz zajęć cyklicznych organizowane są również spotkania w ramach edukacji czytelniczej
i medialnej. Biblioteka bierze także udział w różnych akcjach okolicznościowych ogłaszanych dla
szkół i bibliotek, jak np. Dzień Bezpiecznego Internetu.
Od 2004 roku Biblioteka podjęła inicjatywę Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i włączyła
się w obchody „Tygodnia Bibliotek”, obchodzonego co roku w maju. „Tydzień Bibliotek” jest imprezą cykliczną. W każdym roku przebiega on pod innym hasłem. Celem całego przedsięwzięcia
jest rozpowszechnienie informacji o roli bibliotek w społeczeństwie. W ramach „Tygodnia bibliotek” czytelnicy mają także okazję uczestniczyć w różnego typu imprezach, a są to: Dni Otwarte
Biblioteki, spotkania autorskie, konkursy oraz wystawy. Dla najmłodszych czytelników z kolei organizowane jest głośne czytanie bajek oraz występy teatrzyków (zob. il. 44).
Kilkakrotnie w ciągu roku nasi czytelnicy mają też okazję spotkać się z pisarzami i poetami.
W ciągu ostatnich sześciu lat do olkuskiej Biblioteki zaproszeni zostali m.in. Jacek Sypień, Jerzy
Roś, Olgerd Dziechciarz. Poza tym, w Bibliotece gościli również: Izabela Sowa, Adam Ziemianin,
Wiesław Drabik, Wioletta Piasecka, Łukasz Dębski, Anna Kaszuba - Dębska, Beata Ostrowicka,
Krzysztof Petek (zob. il 45), Nevfel Cumart, Marek Lasota (zob. il. 46), Wanda Chotomska oraz
Dorota Terakowska. Najlepiej i najwdzięczniej wypadają zawsze spotkania dla najmłodszych czytelników, którzy bardzo przeżywają spotkania z ulubionymi autorami książek. Dodatkowo uczestnicy
mają również możliwość zakupienia książek z autografem autora. Najwięcej czasu, bo prawie dwie
godziny, wypisywanie dedykacji zajęło Wandzie Chotomskiej. Każde dziecko bowiem otrzymało
od poetki rymowaną dedykację z jego imieniem, bądź też tytułem książki. W ten sposób powstały
krótkie rymowane wierszyki, które z zakupionych książek, stworzyły niepowtarzalne egzemplarze
o unikatowej wartości.
Inną formą popularyzacji książki są wystawy. Z formy tej korzysta również olkuska Biblioteka.
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Tematami wystaw były m.in. „83. rocznica Bitwy Warszawskiej”, wystawa ceramiki, malarstwa i ilustracji książkowych autorstwa Krzysztofa Bąka i Katarzyny Handzlik-Bąk zatytułowana „Fascynacje
II”, „Unia Europejska”, „Najciekawsze i najstarsze zbiory olkuskiej Biblioteki”, „Jan Paweł II - Papież Tysiąclecia”, wystawa fotograficzna „Oblicza przyrody” (zob. il. 47), „Zosia Roś - wystawa prac
plastycznych” oraz „Prace plastyczne Anastazji Nocuń”. Oprócz tego, wystawiane są również prace
plastyczne nagrodzone w konkursach organizowanych przez olkuską Bibliotekę.
W ostatnim czasie dużym przedsięwzięciem zorganizowanym wspólnie z Biblioteką Wojewódzką w Krakowie była wystawa: „Olkusz. Miasto i Powiat”. Przygotowania do wystawy, zaplanowanej
na październik 2005 roku, rozpoczęły się już jesienią 2004 roku. Powstał wówczas ogólny scenariusz
wystawy przygotowany wspólnie z Biblioteką Wojewódzką.
Wiosną 2005 roku powstał zaś szczegółowy scenariusz wystawy. W ramach jego realizacji zlecono wówczas wykonanie 70. fotografii najciekawszych miejsc powiatu olkuskiego.
Specjalnie na potrzeby wystawy nakręcony został również film o Olkuszu pt.: „Olkusz - Srebrne
Miasto”. Teksty do wystawy przygotowywane były przez ponad pół roku. Oprócz tekstów i fotografii smaku całej wystawie miały dodać eksponaty wypożyczone z olkuskich muzeów, m.in. z Muzeum Afrykanistycznego im. dr B. Szczygła, Regionalnego PTTK oraz Muzeum Pożarnictwa Ziemi
Olkuskiej. Rozmowy z ich przedstawicielami przebiegały w bardzo życzliwej atmosferze i udało się
wypożyczyć sporo ciekawych eksponatów.
Na potrzeby wystawy wypożyczono od olkuskich Klubów Sportowych fotografie, medale i puchary zdobyte przez wysportowanych Olkuszan.
Na wystawie zaprezentowano również twórczość olkuskich artystów. Obrazy wypożyczyli: Jadwiga Chałupka, Stanisław Jakubas, Anna Kajda, Jerzy Kantorowicz, Jacek Majcherkiewicz, Mirosław
Michalski, Anna Płachecka, Mariusz Połeć, Zofia Rola - Wywioł, Iwona Skupińska, Beata Soboń,
Stanisław Stach, Stanisław Wywioł i Klaudia Zub. Dzięki uprzejmości Bożeny Taszyckiej, na wystawie można było obejrzeć również obrazy nieżyjącego artysty olkuskiego - Jacka Taszyckiego.
Na potrzeby wystawy dodatkowo wykonana została powiększona panorama Olkusza oraz baner reklamowy przedstawiający olkuską Basztę, który został umieszczony przy wejściu do Biblioteki
Wojewódzkiej.
Na otwarcie wystawy przybyli przedstawiciele m.in. władz województwa małopolskiego, władz
samorządowych powiatu olkuskiego i miasta Olkusza, przedstawiciele poszczególnych gmin, dyrektorzy bibliotek oraz osoby, które przyczyniły się do powstania wystawy (zob. il.48, 49).
Po sześciomiesięcznej ekspozycji w krakowskiej Bibliotece wystawę przywieziono do Olkusza.
Jej fragmenty prezentowane były następnie w budynku olkuskiej Biblioteki.
W 2006 roku na zlecenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu powstał pierwszy,
z cyklu filmów edukacyjnych, obraz: „Ocalić od zapomnienia”. Ukazuje on najważniejsze wydarzenia okresu wojny i okupacji na terenie Olkusza i ziemi olkuskiej opowiedziane przez świadków
i uczestników tych wydarzeń.

Zmiana wizerunku Biblioteki
Po ponad dwudziestu latach funkcjonowania Biblioteki w lokalu przy ulicy Francesco Nullo
konieczny stał się remont pomieszczeń i wymiana mebli. W ostatnich latach przeprowadzony został
generalny remont, dzięki któremu pomieszczenia biblioteczne stały się jasne, przestronne, utrzy- 63 -
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mane w pięknych kolorach, co podniosło zdecydowanie ich funkcjonalne walory. W Bibliotece
zainstalowano także monitoring oraz centralkę telefoniczną. Sukcesywnej wymianie podlega również wyposażenie Biblioteki. Dzięki tym wszystkim zabiegom podniosła się zdecydowanie estetyka
pomieszczeń bibliotecznych.
Zmianie ulega również zakres oferty kierowanej do czytelnika. Liczne inicjatywy podejmowane
przez Bibliotekę mają bowiem na celu zabezpieczenie potrzeb jej użytkowników.
Okres od 2000 do 2007 roku był czasem wielu zmian w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olkuszu. Od 2000 roku zmieniła się jej funkcja i zakres działalności. Z Miejsko - Gminnej stała się w Biblioteką Powiatową i Miejską.
Biblioteka rozszerzyła także swoją działalność kulturalno - oświatową. Utworzono nową agendę
Biblioteki - Mediatekę, w której poza bezpłatnym dostępem do Internetu czytelnicy mogą również
wypożyczać książki o tematyce komputerowej oraz programy multimedialne, filmy i książkę mówioną na CD. Poza tym Biblioteka została doposażona w nowy sprzęt: komputery, drukarki, skaner,
projektor multimedialny, ułatwiający pracę bibliotekarzom oraz czytelnikom.
W związku z wprowadzeniem nowego zautomatyzowanego Systemu Bibliotecznego SOWA-2,
proces komputeryzacji Biblioteki zdecydowanie uległ przyspieszeniu. W związku z powyższym
zmianie uległ również sposób udostępniania zbiorów. Rozbudowano też stronę internetową z możliwością przeglądania katalogów Biblioteki. Podjęto i kontynuuje się inicjatywę opracowywania
i wydawania „Bibliografii Powiatu Olkuskiego”.
Opisane powyżej zmiany bez wątpienia miały wpływ na poprawę wizerunku Biblioteki. Chociaż ma ona już 90. lat, staje się placówką coraz bardziej nowoczesną, przyjazną dla czytelników
i umożliwiającą im dostęp do nowoczesnych technologii.
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N

a przestrzeni 90. lat istnienia, Biblioteka olkuska uległa licznym przeobrażeniom.
Zmieniali się nie tylko pracownicy, jej siedziby, ale i potrzeby czytelników. Zawsze
jednak, bez względu na sytuację, starała się ona jak najlepiej wypełniać postawione przed nią zadania.
Podjęte działania nie przyniosłyby zamierzonych efektów, gdyby nie zaangażowanie i okazana życzliwość, zarówno ze strony władz, jak i innych osób, którym losy Biblioteki nie były
obojętne.
Obecnie placówka jest ośrodkiem szeroko pojętej informacji, wykorzystującą zarówno tradycyjne jak i nowoczesne technologie. Co więcej, wypełniając swoje zadania statutowe stara się ona
jednocześnie stale podnosić jakość świadczonych usług. Dlatego też z myślą o mieszkańcach powiatu olkuskiego podjęto następujące działania: skomputeryzowano procesy biblioteczne, stworzono
możliwość korzystania z Internetu, zmodernizowano pomieszczenia biblioteczne, zbiory dostosowano do potrzeb lokalnej społeczności, stworzono elektroniczny katalog biblioteczny oraz informacyjne bazy danych. Podnoszone zaś sukcesywnie kwalifikacje zawodowe pracowników mają bez
wątpienia wpływ na jakość świadczonych usług.
Książnica olkuska to bez wątpienia instytucja szczególna; instytucja, która nie tylko dzieli się
swoją wiedzą, doświadczeniem i zbiorami z całym lokalnym społeczeństwem, ale także stara się,
aby być postrzeganą jako instytucja otwarta, przyjazna, szerząca kulturę, ale również jako placówka
nowoczesna, wychodząca naprzeciw potrzebom współczesnego społeczeństwa informacyjnego.
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Pracownicy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Olkuszu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Andrysek Elżbieta 			
Bagiński Mariusz 			
Banasik Piotr 				
Białaś Barbara 				
Białaś Cecylia 				
Bigaj Maria 				
Błyskuń Krzysztof 			
Borecka Beata 				
Bryzik Agnieszka 			
Chłosta Edwarda 			
Chłosta Jolanta 				
Chomicka Zofia 				
Chwast Janina 				
Cień Danuta 				
Czaja Helena 				
Czarnota Aleksandra 			
Czerniak Karolina 			
Deręgowska Anna 			
Dulbińska Irena 				
Dziarkowska Janina 			
Dziąbek Beata 				
Dzióbek Beata 				
Fatyga Urszula 				
Frej Beata 				
Furman Beata 				
Gajda Genowefa 			
Gałąź Ignacy 				
Gałka Maria 				
Gamrat Henryka				
Garula Teresa 				
Gądek Stefania (z d. Lipianka) 		
Glanowska Małgorzata 			
Glanowski Lesław 			
Głowacki Jerzy 				

(2006 - nadal)
(1997 - 2005)
(1976)
(1987 - 1993)
(1977)
(1957 - brak danych)
(2006 - 2007)
(1983 - 1987)
(1997 - nadal)
(1976 - nadal)
(2003 - 2005)
(1958 - 1961)
(brak danych)
(1971 - nadal)
(1988 - nadal)
(1996)
(1957 - brak danych)
(1982 - brak danych)
(1956 - 1958)
(1959 - 1960)
(2007 - nadal)
(1988 - 2001)
(1997 - 1998)
(2005 - nadal)
(2001 - nadal )
(1953 - brak danych)
(1987 - 1992)
(1976 - brak danych)
(1976 - 1978)
(1965 - 1976)
(1951 - 1980)
(1973 - 1976)
(1956 - brak danych)
(2000 - 2002)
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Gołębiowska Amelita 			
(1955 - brak danych)
Górski Stanisław 			
(1984 - 1992)
Graboś Irena 				
(2004)
Gruszecka Bożena 			
(1980 - 1987)
Grzanka Agnieszka (z d. Kamińska)
(1998 - nadal)
Grzanka Maria 				
(1981 - 2005)
Grzebinoga Teresa 			
(1975 - 2006)
Hagno Zofia 				
(1959 - brak danych)
Hajduła Maria 				
(1956 - brak danych)
Hubczenko Anna 			
(1996)
Jarno Grażyna 				
(1978 - 1997)
Jaros Wiesława 				
(1958 - brak danych)
Jastrząb Leokadia 			
(1978 - 1979)
Jurczyk Renata 				
(2005 - nadal)
Jurczyk Stanisława 			
(2004 - nadal)
Kaczor Maria 				
(1976 - nadal)
Kaczor Zbigniew 				
(2004, 2005)
Kajda Alicja 				
(1982 - 2005)
Kajda Anna 				
(2005 - nadal)
Kalembka Aneta (z d. Piątek) 		
(2000 - 2003)
Karoń Ewa 				
(1978 - 1979)
Karoń Krystyna 				
(1986 - 2006)
Kasprzyk Krystyna 			
(1978 - brak danych)
Kluczewska Jolanta (z d. Gajda) 		
(1988 - nadal)
Kocjan Barbara 				(2005)
Kocjan Józefa 				
(1976 - brak danych)
Kocyba Czesława 			
(1960 - brak danych)
Korybalski Zdzisław 			
(2002 - 2003)
Kowina Zygmunt 			
(brak danych)
Kownacka Agata				
(1996 - nadal)
Kozieł Władysław 			
(1959)
Kraiński Adam 				
(2003 - nadal)
Krawczyk Barbara 			
(1984 - 1989)
Krawczyk Teresa 				
(1995 - 1999)
Król Jerzy 				
(1993 - 1998)
Kucypera Władysław 			
(1956 - brak danych)
Kulawik Elżbieta 			
(1969 - 1976)
Kulawik Lucyna 				
(1984 - 1987)
Kulman Katarzyna 			
(2005 - nadal)
Kundera Arleta 				
(2005 - 2006)
Lasek Barbara 				
(1981 - nadal)
Lasek Jakub 				
(2005, 2006)
Lorek Kamila 				
(1978 - 1979)
Łaskawiec Paulina 			
(2006)
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79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.

Łowicka Monika 			
(1980)
Łydka Maria (z d. Głąb) 			
(1975 - nadal)
Madej Janina 				
(1969 - 1973)
Magiera Maria 				
(1986 - 1987)
Majcherek Anna 			
(2005)
Majcherkiewicz Wanda 			
(1958 - brak danych)
Marchajski Tadeusz 			
(1997)
Mączka Monika				
(2006 - nadal)
Mitka Anna 				
(1958 -1962)
Molęda Stanisława (z d. Jachim) 		
(1959 - 2001)
Mostek Elżbieta 				
(1983 -1984)
Myszka Katarzyna 			
(1999 - nadal)
Nabagło Alfreda 				
(1973 - brak danych)
Nawrot Zdzisław 			
(1959)
Niemiec Wiesława 			
(2000 - 2005)
Niewiara Alicja 				
(1953 - 1958)
Olczyk Magdalena 			
(1986 - 1989)
Pacia Janina 				
(1976 - 1985)
Pałka Gabriela 				
(1959 - 1962)
Papież Irena 				
(1974 - brak danych)
Parafiańska Mieczysława 			
(1974 - 1975)
Perek Mieczysława 			
(1932 - 1983)
Piasna Joanna ( z d. Mrówka) 		
(1997 - nadal)
Piątek Anna 				
(1983)
Piątek Barbara 				
(1975 - 1984)
Piątek Wanda 				
(1959 - brak danych)
Pielka Elżbieta 				
(1975 - 1976)
Pieniążek Ewa 				
(1982 - brak danych)
Pietrzyk Stanisława 			
(1965 - 1967)
Pojda Małgorzata 			
(1987 - 1991)
Pol Wanda 				
(2004 - nadal)
Radwańska Katarzyna 			
(1999 - nadal)
Radwański Mateusz 			
(2003)
Rogóż Halina 				
(1990 - nadal )
Ryza Joanna (z d. Domagała) 		
(1959 - 2001)
Sambor Gabriela 			
(1959 - 1962)
Skubis Marianna (z d. Kasprzyk) 		
(1969 - 2005)
Stach Stanisława 				
(1981 - 2004)
Stapel Aleksandra 			
(2005 - nadal)
Staśko Irena 				
(1976 - 1982)
Stein Anna 				(1959)
Stępień Teresa 				
(1976 - 1978)
Stolarczyk Anna 				
(1992 - 1997)
Stolarska Anna 				
(1996 - nadal)
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123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.

Suchodolska Teresa (z d. Swędzioł)
Szałańska Stanisława 			
Szandor Beata (z d. Kowal) 		
Szandor Dariusz 				
Szmigielska Danuta			
Szymczyk Cecylia 			
Tabor Leokadia 				
Tomsia Krystyna 				
Trzaska Halina 				
Wadas Katarzyna 			
Wąs Anna 				
Wąs Franciszek 				
Wieczorek Krystyna 			
Witkowska Grażyna 			
Włodarczyk - Lau Olga 			
Wójcicka Jolanta 			
Zając Aleksandra 			
Zajączkowski Józef 			
Zajączkowski Krzysztof 			
Zięba Jolanta 				
Zub Barbara 				
Żak Bolesław 				
Żak Maria 				
Żak Stefan 				

(1979 - nadal)
(1959 - 1999)
(1997 - nadal)
(2005)
(1957 - 1958)
(1982 - 1987)
(1983 - 1988)
(1983 - 1991)
(1964 - brak danych)
(2002 - nadal)
(1959 - 2001)
(1986 - 1991, 2001)
(1980 - 2004)
(1985 - 1986)
(2005 - nadal)
(1971 - 1980)
(1956 - brak danych)
(1982 - 1991)
(1987 - 1993)
(2004 - nadal)
(1980 - 1982)
(1992)
(1979 - 2004)
(1962 - 1973, 1976 - 1979)

						(w nawiasach podano lata pracy)
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Indeks rzeczowy
adaptacje filmowe dzieł literackich - zajęcia war
-sztatowe 62
Aleja 1000 - lecia 54
Ameryka Północna 13
Andrysek Elżbieta 57
Anglia 13
Baba (rzeka) 9,10
Bargieł Janusz 57
Barzycka Ewa 54
Batalion Olkuski 11
baza zbiorów biblioteki 60
Bąk Krzysztof 63
Bełżec11
Biblia 9
Bibliografia Powiatu Olkuskiego 61
Biblioteczki Ruchome 16
Biblioteka Miejska 18,20,21,22,23,24,29,39,40,
43,50
Biblioteka Narodowa 14
Biblioteka Narodowa dla Młodzieży 53
Biblioteka Powiatowa 18,22,23,24,25,26,27,28,
29,30,31,39,40,41,56
Biblioteka publiczna 16,17
Biblioteka Raczyńskich 46
Biblioteka Wojewódzka w Katowicach zob. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach
Biblioteka Załuskich 14
Bibliotekarski Kurs Korespondencyjny 44
Biesiada literacka 44
Bista Henryk 51
Bitwa Warszawska 63
Bochnia10, 35
Bodnicki Władysław 32
Bogucin 51
Bogucin Mały 52
Bolesław 25,37,40,51,57,59
Bolesław Wstydliwy 9
Braciejówka 29,37,40,44,47,50
Brązowy Krzyż Zasługi 21
British Museum 13
Bryzik Agnieszka 54
Bukowno 17,37,40,45,49,51,52,57,59
Burakowska M. 23

Burmistrz Miasta Bukowna 57
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 57
Bydlin 37,40
Cała Polska Czyta Dzieciom 62
CDS/ISIS 55,59
Centralny urząd Wydawnictw Przemysłu Graficznego i Księgarstwa 30
Centrum Kultury 56
Cepelia 42
Chabinka Tadeusz 39
Chałupka Jadwiga 63
Chechło 40
Chlina 36,40
Chłosta Edwarda 47
Chotomska Wanda 62
Chrząstowice 51
Cianowice 26,37,40
Cień Danuta 39
Counties Libraries 14
Cumart Nevfel 62
Czajowska sztolnia 10
Czartoryska sztolnia 10
Dąbek Marek 54
Demianowska Jadwiga 38
Departament Bibliotek, Domów Kultury
i Działalności Społeczno-Kulturalnej 47
Dębski Łukasz 62
Długosz Jan 9
Dłużec 25,37,40
Dni Olkusza 53
Dni Oświaty Książki i Prasy 24,26,28,32,34,46,51
DOKiP zob. Dni Oświaty Książki i Prasy
Dom Książki 30,31,33,35,46,
Dom Kultury 23,29,31,39,41,42,47,48,52,56
Domagała Joanna zob Ryza Joanna
DOS – system operacyjny 59
Drabik Wiesław 62
Drach Maria 49
Dudkiewicz Janusz 57
Dymna Anna 51
Dział Gromadzenia i Opracowania 53,59
Dział Instrukcyjno-Metodyczny 46,57
Działu Udostępniania Zbiorów 29,61
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Dziąbek Beata 57
Dziechciarz Olgerd 62
Dzień Bezpiecznego Internetu 62
Dzień Działacza Kultury 42
EURO-INFO 62
Fabryka Naczyń Emaliowanych w Olkuszu 11,33
Fabryka Papieru i Celulozy w Kluczach 33
Fabryka Sprzętu Instalacyjnego w Wierbce 33
Fabryka Wyrobów Gumowych w Wolbromiu 33
Fabryka Wyrobów z Drutu w Sławkowie 33
Fascynacje II 63
Filie biblioteczne 43
Fitowa Bronisława 26,31
Francja 13
Fundacja ABCXXI 62
Fundusz Budowy Biblioteki 34
Gajda Jolanta zob. Kluczewska Jolanta
Garula Teresa 36
Gądek Stefania 27,29,31,36,42,54
Głąb Maria zob. Łydka Maria
Głos biblioteki 24
Główny Urząd Statystyczny 28
Gniewczyński Ignacy 23
Gorenice 29,32,37,43
Gryzik Antonni 51
Grzanka Agnieszka 54
Gwarek - klub 38
Handzlik - Bąk Katarzyna 63
Henryk - mieszczanin olkuski 9
Holoubek Gustaw 50
IKONKA 60
Imbramowice 32,36,40
Internet 59,60
ISIS 59
Iwanogrodzko - Dąbrowska linia kolejowa 11
Jachim Stanisława zob. Molęda Stanisława
Jakubas Stanisław 63
Jan Paweł II 63
Jangrot 37,40
Jarno Grażyna 54
Jarocin 31
Jaroszowiec 37,40,52,57,59
Jasińska Krystyna 54
Jaworzno 35
Jeleniówna Irena 23
Jerzmanowice 37,40,42
Kaczor Maria 47
Kajda Anna 63
Kaliszewicz- Sztaudynger Anna zob. Sztaudynger-Kaliszewicz Anna
Kallista Barbara 54
Kalwaria Zebrzydowska 42

Kamas Jerzy 50
Kamińska Agnieszka zob. Grzanka Agnieszka
Kantorowicz Jerzy 63
Karka Janina 23
Karoń Danuta 39
Karwiński Mieczysław 54
Kasprzyk Jan 22
Kasprzyk Krystyna 58
Kasprzyk Marianna zob. Skubis Marianna
Kaszuba-Dębska Anna 62
Katowice 45
Kawalec Julian 53
Kazimierz Wielki 9,10
Kąpiele Wielkie 37,40
KEN zob.Komisja Edukacji Narodowej
Kidów 25,36,40,43
Klasyka Młodzieżowa 53
klasztor augustianów 10
Klucze 37,49,59
Kluczewska Jolanta 53,59
Kluczewski Lucjan 22
Kolberger Krzysztof 51
Koło Przyjaciół Biblioteki 34
Komisja Doboru Książek 33,37
Komisja Edukacji Narodowej 13
Komisja Wychowania, Oświaty i Kultury 46
Komisji Oświaty i Kultury PRN 46
Komitet Biblioteczny 23
Komitet Ratunkowy Polski 11
Komitet Ratunkowy Powiatu Olkuskiego 15
Komitet Upowszechniania Książki 26
Kongres Wiedeński 10
Konkurs czytelniczy 29,40
Konopnickiej, M. (ul.) 54
kontrola księgozbioru zob. skontrum
Kopalnia Soli w Wieliczce 42
Kopernik Mikołaj 48
Kopiec Kościuszki 11
Korzon Andrzej 42
Kosmolów 40,43,44
kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny 11
Kowal Beata zob. Szandor Beata
Kółko Rolnicze 32
Kraków10,12,30,35,42
Krawczuk Aleksander 46
Kroczyce 26
Kronika Powiatu Olkuskiego 16,17
Królestwo Polskie 10
Krwawa Środa 11
Krzemień Jan 22
Krzykawa 37,40,51
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 21
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książka mówiona na CD 61
księgozbiór podręczny 41
Księstwo Warszawskie 10
Kulawik Zofia 39
Kulman Katarzyna 57
Kundera Arleta 57
Kurczab Jan 32
Kurek Jalu 25,26,32
Kurzeja Michał 22
Kurzejowa Olga 22
Kwaśniów 37,40,49
Lasek Barbara 49
Lasota Marek 62
Legionów Polskich, (ul.) 54
lekcje biblioteczne 44,46,48,52
Lelewel Joachim 50
LEX 60
liceum męskie 11
Liga Kobiet 15,16,34
Ligęza Wojciech 58
Lipianka Stefania zob. Gądek Stefania
Litwa 10
Lubomirscy 10
Łany Wielkie 36,39,51
Łaziska 49
Łobzów 37,40
Łydka Maria 47,54
Maciąg Włodzimierz 32
Magistrat 19,22
Majcherkiewicz Jacek 63
MAK 59
Makarczyk Jan 29
Makuszyński Kornel 53
Małopolskie EURO-INFO zob. EURO-INFO
MARC – format opisu 59
Mediateka 60,61
Mennica klub 46
Mennica olkuska 10
Mętel Stanisław 39
MGBP zob. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
w Olkuszu
Michalski Mirosław 63
Mickiewicza A. (ul.), 16,22,28,29,38
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Olkuszu
46,48,49,50,52
Miejski Komitet Biblioteczny 26
Miejski Ośrodek Kultury zob. Dom Kultury
Mikołów 49
Ministerstwo kultury i sztuki 29,31,50
Ministerstwo Oświaty 21,23,24,25
Minkiewicz Antoni 11,15,16
Minoga26,37,40

MOK zob. Miejski Ośrodek Kultury
Molęda Stanisława 30,37,49
Mrówka Joanna zob. Piasna Joanna
Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej 10
Myszka Katarzyna 55
Narodowy Plan Społeczno - Gospodarczy 34,43
Niedzielska Joanna 58
Niesułowice 30,49,52
Nocuń Anastazja 63
Nowy Sącz 10,35
Nullo Francesco 53
Nullo, Francesco (ul.) 63
Ochotnicza Straż Pożarna 18,39,51
Ogólnopolski Gwiazdkowy Turniej Szachowy Dzieci
i Młodzieży 52 - 53
Ogrodzieniec 26
Ojców 40
Olech Joanna 38
Olkuscher Stadtbibliotek 19
Olkusz 9,10,11,12,15,17,24,33,34,35,44,45,49,50,
51,52,54,55
Olsztyn 36
Orkisz Jan 54
Osiedle Słowiki w Olkuszu 54
Osiek 43,52,53
OSP zob. Ochotnicza Straż Pożarna
Ossolineum 53
Ostrowicka Beata 62
Ostrowicka sztolnia 10
Oświęcim 33
Otola 36,37
Orzeł - znak 10
Otwinowski Stefan 32
Pacta Conventa 10
Państwowy Dom Pomocy Społecznej 52
Parcze11
Perek Mieczysława 17,18,19,20,21,36,37
Petek Krzysztof 62
Piasecka Wioletta 62
Piasna Joanna 54
Piątkowski Stanisław 16
Pieskowa Skała 24
Piętka - Bogajewska Bożena 57
Pilecka sztolnia 10
Pilica 36,40,45,49,52
PiMBP zob. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu
Plac 15 grudnia 29
Płachecka Anna 63
pociski V - 1 i V - 2 11
Podlesie Rabsztyńskie 51,52
Pogoń - znak 10
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Pokora Wojciech 50
Polska 10,11,13,14,28
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 15
Połeć Mariusz 63
Pomorzany 34,37,43
Poniatowski Stanisław August 10
Ponikowska sztolnia 10
Popiel Magdalena 58
Poświatowska Halina 53
Potoccy 10
Powiat Olkuski 18,33
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu
11,29,30,34,39,56,57,59,63
Powiatowa Rada Narodowa 24,27
Powiatowy Dom Kultury zob. Dom Kultury
Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w
Olkuszu 39
Powiatowy Ośrodek Propagandy Partyjnej 39
Powiatowy Zlot Przodowników Czytelnictwa 29
Powstanie Kościuszkowskie 53
Powstanie Listopadowe11
Powstanie styczniowe11
Poznań45
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie 29
Prezydium Rady Narodowej 27,28,33,34,38
PRN zob Powiatowa Rada Narodowa
Prodelm zob. Spółdzielnia Inwalidów Niewidomych
protokół z39.50 59
Przeginia 37,40,42
Przegląd Olkuski 53
Przemyska Anna 51
Public library 13
Public relations 59
Punkty biblioteczne 26,44,49
PZPR 35
Racławice 37,40
Rada Miejska 16,18,22,23
Radziwiłłowie 10
Raski z Troyes - rabin 9
Ratusz 11
Redliński Edward 40
Regulamin Biblioteki Powiatowej 27
Rejestr Instytucji Upowszechniania Kultury Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach 50
Reja, (ul.) 54
Reklasyfikacja 58
Resursa Obywatelska 15,16
Rodzina Policyjna Polska 19
Rok Kulturalny 35,47
Rok Pokoju 50
Rola - Wywioł Zofia 63

Rosja 13
Roszkiewicz Jerzy 38
Roś Jerzy 62
Roś Zosia 63
RUCH 36
Rzesza,III 11
Ryczówek 37,40
Rynek, (ul.) 22
Ryszka Andrzej 54
Ryza Joanna 30,34,37,54
Rząsa Monika 58
Sadaj Ryszard 58
Samopomoc Społeczna Kobiet w Olkuszu 18
Sapiehowie 10
Sąd sześciu miast 10
Sąspów 37
Schmidt Zofia 17
Seminarium kwartalne 33
SIB 59
sieć biblioteczna 39,43,49,51,54,56,57
Sieniczno 37
Sikora Alicja 29
Sikorka11
Skała 9,26,37,39,40,42
skontrum 32,45,49,58
Skubis Marianna 39,59
Skupińska Iwona 63
Sławków 25,40,44,57
Sławniów 52
Słomniki 38
Soboń Beata 63
Sowa Izabela 62
SOWA-2 60
Spotkanie autorskie 51,62
Spółdzielnia Inwalidów Niewidomych 54
Srebrne Miasto 10,11,15,16,55
Srebrny Gród 9,10
Sroga Andrzej 54
Stach Stanisław 63
Stanek Barbara 54
Stanisław August Poniatowski 13
Starosta Powiatu Olkuskiego 57
Stary Olkusz 9
Staszic Stanisław 10
State Libraries14
Statut biblioteki powiatowej 27
Studium Bibliotekarskie 44,53,57
Suchodolska Teresa 42
Sułoszowa 26,32,40,42
Swędzioł Teresa zob. Suchodolska Teresa
Sypień Jacek 58,62
System Informacji Bibliotecznej zob. SIB
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Szałańska Stanisława 30,37,39,54,55
Szandor Beata 54,55
Szczygieł Bogdan dr 49,63
Szklarski Alfred 48
Szkolenie pracowników 29,30,36,47,58
Szpital 44,51
Szpitalna, (ul.) 37,38,48
Sztafińska Zdzisława 54
Sztaudynger Jan 32
Sztaudynger-Kaliszewicz Anna 53
Szułczyńska Małgorzata 53
Świat dzieci 62
Święch Zbigniew 58
Święto Oświaty 24
Tacikowska Regina 17
Taszycka Bożena 63
Taszycki Jacek 63
Tentem 53
Terakowska Dorota 58,62
Tomaszewska Maria 23
Torbus Andrzej Krzysztof 48
Towarzystwo Dobroczynności 16
Towarzystwo Krajoznawcze 15,16
Towarzystwo Wzajemnego Kredytu 16,17
Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń 16
Troks 52
Trzyciąż 42,57,59
Tydzień Bibliotek 62
ul. Nullo, zob. Nullo, Francesco (ul.)
ul. Konopnickiej, zob. Konopnickiej, M. (ul.)
ul. Legionów Polskich, zob. Legionów Polskich, (ul.)
ul. Mickiewicza, zob. Mickiewicza, A. (ul.)
ul. Reja, zob. Reja, (ul.)
ul. Rynek, zob. Rynek, (ul.)
ul. Szpitalna, zob. Szpitalna, (ul.)
Unia Europejska 63
Urasiński Józef 22
Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu 50
Urząd Wojewódzki w Katowicach 45
Ustawodawca 59,60
Wadas Katarzyna 57
Warszawa18
WBP zob. Wojewódzka Biblioteka Publiczna
Wernichowska Bogna 58
Westen Peter 11
Węgrzyn Małgorzata 57
Wieczorek Krystyna 49,57
Wieliczka 10
Wielmoża 37,40
Wierbka 36,40
Wierzchowisko 37,39,51
Wiśniewska Ewa 50

Witeradów 47
Wodąca 37,40,41
Wojciechowski Jacek 36,59
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach
42,44,47,49,50,54
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
36,38,39,58,59
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w
Krakowie 30
Wojewódzka Rada Narodowa Związków Zawodowych 32
Wojewódzka Rada Narodowa 30,32
Wojna Światowa, I 15
Wojna Światowa, II 11,19
Wolbrom 31,35,40,44,45,46,49,51,52,57,59
Woźnica Gerard 46
Wójt Gminy Klucze 57
wydawnictwa multimedialne 61
Wydział Powiatowy 24,25
Wydziału Kultury 30,38,39
Wypożyczalnia dla Dorosłych 61
Wypożyczalnia dla Dzieci 61
wystawy okolicznościowe 24,27,32,44,49,50,52,
62,63
Wywioł - Rola Zofia zob. Rola - Wywioł Zofia
Wywioł Stanisław 63
Zabawy z książką 62
Zabrze 49
Zadroże 36,40
Zakłady Górniczo-Hutnicze w Bukownie 33
Zakopane 35
Załuscy 13
Zarząd Miasta 18,19,21,22
Zarząd Powiatowy Komitetu Ratunkowego 17
Zarzecze 37,40
Zawichost 9
Zbieg Elżbieta 23
Zbieżanaka Maria 24
Zederman 47,49
Zelnik Jerzy 51
Zembala Maria 24
ZGH zob. Zakłady Górniczo - Hutnicze
Ziemianin Adam 62
Zięba Jolanta 57
Zimnodół 52
Złoty i Srebrny Kłos - konkurs 32
Złoty Krzyż Zasługi 21
Zub Klaudia 63
Zwarycz Elżbieta 58
Żarnowiec 25,36,40,45,49,51,52
Żurada 30,37,40,43
Żydzi Ortodoksyjni 18
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lata

księgozbiór

czytelnicy

wypożyczenia

1946

300

34

1947

480

124

6.320

1948

1.164 (1.200)

191 (247)

13.171

zakup książek
(vol)

kwota wydana na
zakup

prenumerowane
czasopisma

218.004

16

1949
1950
1951
1952

6.004

1.752

44.311

1953

6.214

1.269

20.129

1954

6.834

1.503

40.834

1955

27.629

1.457

46.166

1956

27.137

1.435

46.760

936

41.508,90

1957

22.912

1.326

44.613

1.244

135.960,00

1958

24.439

1.533

34.804

1.626

1959

23.565

1.478

33.503

1.230

27.320,00

1960

24.612

1.887

35.541

1.340

28.130,00

1961

23.807

1.829

34.011

986

16.542,00

1962

23.033

1.851

34.142

726

16.870,00

1963

23.066

1.925

39.855

691

13.591,00

1964

22.733

2.007

39.885

ok. 488

12.601,00

1965

23.133

2.032

39.966

ok. 1.026

23.650,00

1966

24.483

2.131

47.432

1.276

31.452,50

22

1967

25.124

2.218

48.320

971

34.863,00

49

1968

26.098

2.344

52.551

1.542

43.669,00

49

1969

26.224

2.550

49.034

1.269

40.899,00

49

1970

26.356

2.453

38.918

2.241

54.335,00

49

1.146

1971

25.485

2.630

41.888

1972

25.968

2.773

47.082

32.184,00

82

27.598,00

82
82

1973

26.800

2.775

45.700

799

25.703,00

1974

26.723

2.840

48.445

733

25.126,00

Tab. 4. Dane statystyczne Biblioteki Publicznej w Olkuszu za lata 1946 - 1974.
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kwota wydana na
zakup

prenumerowane
czasopisma

lata

księgozbiór

czytelnicy

wypożyczenia

zakup książek
(vol)

1975

34.105

3.395

52.799

1.899

94.483,00

1976

60.760

6.209

92.756

5.193

169.962,00

1977

66.942

7.222

106.485

6.481

236.730,00

1978

72.888

7.352

118.596

5.771

214.883,50

1979

79.689

7.560

118.805

7.066

261.595,00

1980

85.135

7.313

115.147

6.171

248.106,00

86

1981

90.425

6.896

104.597

5.671

268.744,00

158

1982

94.545

6.625

88.981

4.655

88.981,00

1983

100.802

7.196

140.769

7.182

875.036,00

1984

108.174

8.099

169.393

7.920

1 089.315,00

1985

114.291

7.902

158.037

6.863

1 253.191,00

1986

121.331

8.506

169.303

7.510

1 564.191,00

1987

127.073

8.828

161.960

6.329

2 048.000,00

1988

136.595

8.867

152.538

10.504

4 586.000,00

162

1989

144.415

8.900

162.978

8.909

8 561.000,00

172

1990

145.788

9.210

176.848

3.382

35 412.000,00

50

1991

156.155

9.187

162.170

10.395

198 224.615,00

35

1992

165.929

9.459

210.928

10.845

268 255.200,00

1993

176.562

9.689

234.562

11.836

472 289.900,00

1994

180.416

10.282

268.852

4.682

329 810.000,00

1995

205.322

10.944

280.779

5.845

45.710,00

1996

211.469

11.933

290.206

8.077

79.671,00

1997

215.780

11.996

291.356

5.401

57.145,00

86

1998

218.993

12.226

270.556

6.511

62.033,00

86

1999

222.060

12.195

299.571

4.614

81.111,00

89

2000

222.807

12.681

305.806

4.373

81.094,00

91

2001

224.757

12.765

307.293

3.541

66.396,00

113

2002

227.798

13.097

309.779

1.173

25.106,00

21

2003

228.403

13.179

313.183

1.691

42.999,00

30

2004

224.424

12.668

300.419

983

28,548,00

25

2005

221.684

11.685

252.904

3.215

65.142,00

21

2006

223.922

12.224

231.438

5.273

99.494,00

64

Tab. 5. Dane statystyczne Biblioteki Publicznej w Olkuszu wraz z filiami za lata 1975 - 2006.
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