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Historia Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej
w Głogowie Małopolskim
MGBP w Głogowie Małopolskim w 2019 r. obchodzi
jubileusz 70-lecia. Biblioteka w mieście została założona dokładnie 16 stycznia 1949 r. i funkcjonowała wówczas jako Biblioteka Miejska. Była ona jedną z 1600 powstałych tego dnia bibliotek w całej Polsce, w ramach
szeroko zakrojonej akcji podjętej przez ówczesne władze, zmierzającej do poszerzania polskiej kultury, tak
bardzo zubożałej w czasie II wojny światowej.
Przez cały okres swojego istnienia głogowska biblioteka, czy raczej należałoby powiedzieć biblioteki,
bo dzisiejsza MGBP jest spadkobierczynią kilku różnych tego typu instytucji z terenu gminy, przechodziła bardzo różnorodne zmiany. Pierwotna siedziba Biblioteki Miejskiej mieściła się w budynku ratusza i początkowo ograniczała się do zamykanej szafy z książkami ustawionej w jednym z pomieszczeń magistratu,
stolika i kilku krzeseł. Pierwsze książki tworzące zalążek księgozbioru w ilości 500 szt. przysłano w skrzyni
z biblioteki powiatowej w Rzeszowie. Czytelnicy mogli z niej korzystać tylko dwa dni w tygodniu, w środy od 15.30 do 17.00 i w niedziele w godz. od 10.00 do
12.00. Po pierwszym półroczu działania zapisanych
było 115 czytelników i zarejestrowane 1894 wypożyczenia.

Dopiero z czasem, wraz z rozrastaniem się księgozbioru zasilanego centralnie, biblioteka otrzymała
do dyspozycji cały pokój, a dni i godziny pracy zostały zwiększone. Dzięki dysponowaniu większym pomieszczeniem biblioteka, oprócz wypożyczania książek, mogła również organizować tematyczne wystawy,
co było wpisane w zakres jej obowiązków. Po 10 latach
istnienia, w 1959 r. biblioteka liczyła już 527 czytelników i posiadała w swych zbiorach 5041 woluminów.
Jednak cały czas, ze względu na wciąż zbyt krótki czas
pracy biblioteki, nie było etatowej bibliotekarki, a zatrudniona w niej pracownica otrzymywała wynagrodzenie ryczałtowe.
Równolegle z Biblioteką Miejską od stycznia 1950 r.
zaczęła funkcjonować Biblioteka Gminna z siedzibą mieszczącą się w budynku, w którym urzędowała Gminna Rada Narodowa (dawnym budynku sądu
grodzkiego, obecnie liceum). Taki podział, osobno na
bibliotekę miejską i gminną, związany był z odrębnym funkcjonowaniem Miejskich Rad Narodowych
i Gminnych Rad Narodowych jako organów finansujących działanie bibliotek. Biblioteka Gminna obsługiwała 11 punktów bibliotecznych, które znajdowały się w każdej wsi terytorialnie podległej GRN (dwa
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siedziba z Głogowa Małopolskiego do Rogoźnicy.
W związku z tym, że władze dążyły do tego, aby
każda miejscowość, która liczyła powyżej tysiąca
mieszkańców, posiadała własną bibliotekę, w 1957 r.,
otworzono Wiejską Bibliotekę w Budach Głogowskich. Została ona podporządkowana Gromadzkiej RN
w Głogowie Małopolskim, a więc de facto wchodziła
w skład głogowskiej Biblioteki Gromadzkiej. Biblioteka w Budach prowadziła jeden punkt biblioteczny. Powstanie bibliotek w Budach, Wysokiej i Przewrotnem
zredukowało ilość punktów bibliotecznych obsługiwanych przez Bibliotekę Gromadzką w Głogowie Małopolskim z siedzibą w Rogoźnicy, do czterech. Znajdowały się one w Lipiu, Stykowie, Woli Cichej i Zabajce.
Początki bibliotek gromadzkich były bardzo trudne, mieściły się w lokalach Gromadzkich RN lub nawet w domach prywatnych. Podobnie było z Wiejską
Biblioteką w Budach Głogowskich. Dopiero z czasem
znalazły swoją lokalizację w Domach Ludowych. Ciekawą historię powstania ma biblioteka w Rudnej Małej. Jej otwarcie w 1966 r. było wynikiem przeniesienia księgozbioru z biblioteki w Rudnej Wielkiej znajdującej się w sąsiedniej gromadzie, ponieważ były tam
problemy lokalowe. Księgozbiór umieszczono w nowo
wybudowanym Domu Ludowym w Rudnej Małej.
Tymczasem działająca nieprzerwanie od 1949 r. Biblioteka Miejska w Głogowie Małopolskim, w 1967 r.
została na kilka miesięcy zamknięta ze względu na

w Budach Głogowskich i po jednym w Hucisku, Lipiu,
Pogwizdowie Starym, Przewrotnym, Rogoźnicy, Stykowie, Woli Cichej, Wysokiej Głogowskiej i Zabajce).
Punkty mieściły się przeważnie w szkołach, ewentualnie w Domach Ludowych lub świetlicach wiejskich.
Podobnie jak Biblioteka Miejska, punkty biblioteczne
otwierane były dwa razy w tygodniu na dwie godziny, przeważnie popołudniu. Głównym zadaniem Biblioteki Gminnej była cotygodniowa wymiana książek
w punktach bibliotecznych, tak aby czytelnicy mieli
do dyspozycji coraz to nowe tytuły. Pracująca w Bibliotece Gminnej bibliotekarka również pobierała wynagrodzenie ryczałtowe, natomiast osoby prowadzące punkty biblioteczne, zazwyczaj nauczyciele, otrzymywali specjalne dodatki do pensji.
Od września 1954 r. w Polsce, w miejscu GRN,
zaczęły działać Gromadzkie Rady Narodowe administrujące mniejszymi terytorialnie powierzchniami.
W związku z tym każda Gromadzka RN zaczęła tworzyć własną bibliotekę. I tak, 29 maja 1955 r. otwarto
Gromadzką Bibliotekę w Wysokiej Głogowskiej, a 29 listopada 1955 r., w setną rocznicę śmierci Adama Mickiewicza, dokonano otwarcia Gromadzkiej Biblioteki
w Przewrotnem. Każda z nich prowadziła dodatkowo
po dwa punkty biblioteczne. Biblioteka Gminna w Głogowie Małopolskim została przekształcona w Bibliotekę Gromadzką prowadzącą łącznie siedem punktów
bibliotecznych. W 1956 r. przeniesiona została też jej
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tury, a zbiory Biblioteki Miejskiej połączono ze zbiorami biblioteki zakładowej. Połączenie obu księgozbiorów stało się początkiem ustanowienia nowej struktury głogowskiej biblioteki, a mianowicie scalenia całej
sieci bibliotecznej w jeden organizm. Tak powstała Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Głogów Małopolski z filiami w Budach Głogowskich, Przewrotnem, Rogoźnicy, Rudnej Małej i Wysokiej Głogowskiej.
Biblioteka w samym Głogowie Małopolskim mieściła się wówczas na piętrze MGOK-u i początkowo zajmowała dwa pomieszczenia, jedno dla wypożyczalni,
drugie dla czytelni. W 1976 r. wyodrębniono oddział
dla dzieci, który ulokowano w trzecim pomieszczeniu.
W takiej sytuacji lokalowej biblioteka funkcjonowała
przez 34 lata, aż do 2010 r., kiedy przeniesiono ją do
nowo powstałej dwukondygnacyjnej dobudówki, której cały parter oddano na cele jej działalności. Okazało się jednak, że powierzchnia ta jest niewystarczająca,
dlatego zrezygnowano z otwierania czytelni. Dopiero
w maju 2012 r. znaleziono dla niej jedno pomieszczenie nad biblioteką.
Jako niezależna instytucja kultury głogowska biblioteka przetrwała do 1991 r., kiedy to uchwałą Zarządu Gminy i Miasta z dnia 16 maja 1991 r. włączono ją do MGOK-u, który odtąd przyjął nazwę Gminny Dom Kultury i Biblioteka w Głogowie Małopolskim. W połączeniu z domem kultury biblioteka znajdowała się przez kolejne 20 lat i odzyskała swoją sa-

konieczność wyremontowania pomieszczenia, w którym się znajdowała. Po zakończeniu remontu podjęto
jednak decyzję, aby przenieść ją z ratusza do remizy
strażackiej. W remizie funkcjonował do tej pory Klub
Książki i Prasy „Ruch”, który został zastąpiony właśnie przez bibliotekę. Lepsze warunki lokalowe w remizie pozwoliły uruchomić dodatkowo czytelnię, która przyciągała mnóstwo ludzi oferując na miejscu liczne tytuły prasowe oraz zwiększyć ilość godzin otwarcia biblioteki, co pozwoliło nareszcie na zatrudnienie
bibliotekarki na pełnym etacie.
W 1973 r. zostały zlikwidowane Gromadzkie Rady
Narodowe i powstała jednolita gmina Głogów Małopolski, co spowodowało, że wszystkie działające niezależnie dotąd biblioteki zostały przypisane do jednego,
prowadzącego i finansującego je, organu samorządowego. Dotychczasowe więc trzy biblioteki gromadzkie
stały się, tak jak w Budach Głogowskich i Rudnej Małej, bibliotekami wiejskimi. Opiekę merytoryczną nad
działalnością bibliotek wiejskich i biblioteki miejskiej
do 1975 r. sprawowała biblioteka powiatowa, a następnie Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie.
Rok 1975 oznaczał kolejną ewolucję, jaką przeżyła
głogowska biblioteka. W tym roku jej siedziba została
przeniesiona z remizy do Zakładowego Domu Kultury
działającego przy „Technitexie”. Od stycznia ZDK został przemianowany na Miejsko-Gminny Ośrodek Kul-7-
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modzielność uchwałą Rady Miejskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r., która powołała z dniem 1 września 2011 r.
Miejsko Gminną Bibliotekę Publiczną w Głogowie Małopolskim i podporządkowała jej pięć istniejących filii.
W takiej postaci istnieje ona do dziś dnia. Od początku lat 90. XX w. nie prowadzi się już punktów bibliotecznych, natomiast stale zabiega o wzrost czytelnictwa poprzez zakup nowości wydawniczych i organizację spotkań z czytelnikami. Od 2013 r. MGBP w Głogowie Małopolskim przechodzi modernizację polegającą
na stworzeniu własnej sieci informatycznej, wymianie
regałów i nowym urządzeniu wnętrz. Biblioteka zajmuje się także działalnością wydawniczą przyczyniając się do powstawania publikacji zawierających tematy regionalne z zakresu historii i kultury, m.in. wydała
monografię historyczną Głogowa Małopolskiego i wsi
Budy Głogowskie i Przewrotne. Od kilku lat wydaje
również tomiki „Kronik Głogowskich”.
Jubileusz 70-lecia MGBP jest okazją do zaznaczenia,
że głogowska biblioteka jest najstarszą na terenie gminy instytucją kultury, miejscem odwiedzanym bardzo
często przez licznych czytelników i uczestników organizowanych przez nią imprez. Zgodnie ze statystykami, z działań MGBP aktywnie korzysta trzecia część
wszystkich mieszkańców miasta i duża część osób zamieszkujących gminę Głogów Małopolski.
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Lista pracowników biblioteki
BUDY GŁOGOWSKIE
Stanisława Niemiec
Teresa Rut
Antoni Rut
Janina Zarębska
Józef Tarnowski
Helena Surowiec
Maria Grzywacz
Maria Mielnik
Krystyna Bajek
Edyta Dworak

ROGOŹNICA
Zofia Grabowska
Marian Rybka
Władysława Migut-Janda
Czesława Marczydło
Krystyna Paja

[1957-1958]
[1958-1959]
[1960-1963]
[1963-1964]
[1964-1967]
[1967-1976]
[1976-1989]
[1989-1990]
[1991-2007]
[od 2007 do dzisiaj]

RUDNA MAŁA
Cecylia Przywara
Stanisława Gąsior
Renata Dziuba
Krystyna Paja

PRZEWROTNE
Helena Selwa
Maria Głodek
Janina Frącz
Zofia Kubicka
Barbara Kubicka
Bożena Majka

[1956-1962]
[1962-1969]
[1969-1976]
[1977-1999]
[od 1999 do dzisiaj]

[1966-1974]
[1974-1991]
[1991-1994]
[od 1994 do dzisiaj]

WYSOKA GŁOGOWSKA

[1955-1956]
[1956]
[1956-1958]
[1958-1995]
[1996-2008]
[od 2008 do dzisiaj]

Aniela Krzyśko
Maria Traka
Maria Widak
Eugenia Krasoń
Maria Sala
Emilia Nędza
Maria Wilk
Justyna Gugała
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[1955-1959]
[1959-1960]
[1960-1969]
[1969-1970]
[1970-1976]
[1976-1982]
[1983-2005]
[od 2005 do dzisiaj]

GŁOGÓW MAŁOPOLSKI
Janina Maks
Danuta Bekiesz
Helena Kotula
Krystyna Zarębska
Kazimiera Hatt
Zofia Magiełda
Bożena Kret
Irena Banaś
Alicja Magiełda
Marta Myśliwiec
Maria Ożóg
Dorota Dunikowska
Barbara Węklar
Krystyna
Grodecka-Uściłowska
Zofia Sarama
Jadwiga Lasocińska
Maria Mielnik
Barbara Kubicka

KADRA KIEROWNICZA

[1949-1954]
[1955-1956]
[1957-1974]
[1973]
[1974-1977]
[1977-1986]
[1979-1989]
[1979-1980]
[1981]
[od 1981 do dzisiaj]
[1981-1983]
[1984]
[1984-1985]

Maria Borawa
Zofia Ożóg
Halina Czyż
Mieczysław Krok
Elżbieta Kotowicz
Dariusz
Lewandowski-Socha
Anna Kopeć
Robert Borkowski

[1975-1979]
[1980-1982]
[1983-1991]
[1991-1995]
[1997-2011]
[2011]
[2011-2017]
[od 2017 do dzisiaj]

PERSONEL GOSPODARCZY
Zofia Ostyńska
Helena Krupa
Zofia Lis
Maria Lis

[1984-1991]
[1987-1988]
[1988-2008]
[1990-1995]
[od 2008 do dzisiaj]
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[1978-1983]
[1984-1991]
[1991-2018]
[od 2018 do dzisiaj]

MGBP w Głogowie Małopolskim
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12
36-060 Głogów Małopolski
17 789 74 21,  17 85 17 335
biblioteka@mgbp.com.pl
www.mgbp.com.pl
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