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Kulturoteka – więcej niż wiejska biblioteka
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Nie samą pracą żyje rolnik. O tym, jak ważną rolę może spełniać wiejska
biblioteka, przekonali się m.in. mieszkańcy Cegłowa. W Twojej gminie także
ma szansę powstać nowoczesna kulturoteka.
Modernizacja biblioteki w mazowieckiej gminie Cegłów przerosła oczekiwania wszystkich. Dzięki
środkom z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, instytucja mogła nawet dokupić dodatkowy
teren do zagospodarowania. To nie jedyna placówka w Polsce, którą udało się przekształcić
w nowoczesne centrum kultury.

Będą miliony na biblioteki
Z naszej biblioteki korzystają wszyscy, młodzi i starsi. W okolicy nie ma kin ani teatrów
pani Anna, bibliotekarka

Życie kulturalne na wsi zaczyna się odradzać. Świadczy o tym chociażby renesans Kół Gospodyń
Wiejskich. W biedniejszych gminach często brakuje jednak środków na rozwój kultury. Ze
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względów ekonomicznych zlikwidowana została niejedna wiejska biblioteka, stanowiąca główne
miejsce spotkań okolicznych mieszkańców.
– Z naszej biblioteki korzystają wszyscy, młodzi i starsi. W okolicy nie ma kin ani teatrów. To jedyne
tego typu miejsce w naszej gminie i nie wyobrażam sobie, aby mogło zostać zamknięte – mówi
pani Anna, bibliotekarka z jednej z gmin wiejskich na Podkarpaciu.

fot. facebook.com/bibliotekaceglow
Dzięki dofinansowaniu z NPRCz, wiejska biblioteka może zyskać drugie życie

Inwestycja w bibliotekę to inwestycja w przyszłość. Nikt nie wie tego lepiej niż Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które niedawno podjęło decyzję o przeznaczeniu dodatkowych
funduszy na rozwój tych placówek. Pula środków na działania związane z przebudową
i wyposażeniem bibliotek wzrosła do 40 mln złotych rocznie. Minister Gliński zaznaczył jednak, że
to wciąż kropla w morzu potrzeb.
Wnioskodawcami mogą być samodzielne placówki oraz instytucje kultury, w skład których wchodzą
biblioteki. Pomoc przysługuje obiektom należącym do gmin wiejskich, gmin miejsko-wiejskich oraz
gmin miejskich do 50 tys. mieszkańców. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 50 tys.
złotych, a maksymalna – 2 mln złotych. Wsparcie udzielane jest w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa (Priorytet 2: „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020”).

Kulturoteka w Cegłowie inspiruje
Od początku trwania programu wsparcie otrzymało już przeszło 200 obiektów bibliotecznych w całym
kraju. Dofinansowanie wyniosło łącznie aż 150 mln złotych. Jedną z najbardziej spektakularnych
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przemian przeszła biblioteka w wiejskiej gminie Cegłów. Udało jej się pozyskać fundusze
w wysokości ponad 1,8 mln złotych. Prace modernizacyjne trwały cały 2017 rok. Wyremontowano
dotychczasowe pomieszczenia oraz dobudowano bliźniaczy budynek. Zakupiono nawet dodatkową
działkę.

fot. facebook.com/bibliotekaceglow
W kulturotece znalazło się miejsce m.in. na kącik zabawowo-czytelniczy dla dzieci

– Oprócz wypożyczalni książek, czytelni prasowej i internetowej oraz kącika dla dzieci, mamy tu
czytelnię letnią oraz taras historyczno-dydaktyczny, zwieńczony wydzielonym podestem
scenicznym. Miejsce sprawdza się doskonale na plenerowe spotkania i imprezy oraz różnego
rodzaju warsztaty – mówi Małgorzata Śluzek, zastępca dyrektora Gminnej Biblioteki
Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie.
Na placu przy budynku wybudowano także plac zabaw dla dzieci oraz plenerową
siłownię. Rozmówczyni zdradziła nam, że na co dzień mieszkańcy chętnie przychodzą do kulturoteki
nie tylko po książki, ale również po chwilę odpoczynku i relaksu.

Wiejska biblioteka odczarowana
Przykład Cegłowa dowodzi, że wiejska biblioteka nie musi kojarzyć się ze skrzypiącą podłogą
i ubogim zasobem przestarzałych książek. Zamiast tego może stanowić prawdziwe centrum życia
kulturalnego gminy.
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fot. ceglow.naszabiblioteka.com
Kulturoteka jednoczy mieszkańców wsi w różnym wieku

Zmiany lokalowo-organizacyjne spowodowały wzrost oczekiwań wobec biblioteki zarówno
ze strony władz samorządowych, jak i środowiska lokalnego. Staramy się je spełniać, oferując
różnorodność działań kulturalnych dostosowanych do różnych grup wiekowych – wyjaśnia
Małgorzata Śluzek (GBP–K w Cegłowie).
W tamtejszej kulturotece organizowane są m.in. baśniowe zajęcia dla dzieci, warsztaty dla uczniów,
spotkania koła literackiego oraz klubu historycznego, prezentacje podróżnicze czy plenery malarskie.
Instytucja współpracuje także z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Kołami Gospodyń Wiejskich
i Ochotniczą Strażą Pożarną. Nie zapomina jednak o podstawowej funkcji biblioteki, oferując
wygodny dostęp do 29 tysięcy zbiorów.

Nabór nadal trwa
Co istotne, nie jest za późno, aby wziąć udział w programie. Termin składania wniosków w aktualnym
naborze upływa 10 maja 2019 roku. Szczegóły na temat inicjatywy oraz wzory wymaganych
dokumentów można znaleźć na stronie Instytutu Książki.
To doskonała okazja, by spróbować przekształcić zapomnianą wiejską bibliotekę w często
i chętnie odwiedzane miejsce. Być może warto udać się do swojej gminnej biblioteki
i zaproponować udział w programie?
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