
Gminna Biblioteka w Kowali w latach 2003 - 2013 

W 2003 roku biblioteka ponownie zmieniła swoją lokalizację przechodząc do nowo 

oddanego budynku przy Urzędzie Gminy w Kowali, sąsiadując z Gminnym Centrum 

Informacji i Świetlicą Środowiskową „Szansa”.  

2004 rok przyniósł duże zmiany. Uchwałą Rady Gminy z dnia 22.10.2004 roku 

biblioteka, od 1 stycznia 2005 roku, rozpoczęła działalność jako samodzielna instytucja 

kultury. Od tego roku z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Kulturowego biblioteki mogły 

pozyskać dodatkowe  środki na zakup książek.  W 2007 roku nastąpiła zmiana na stanowisku 

dyrektora Biblioteki Gminnej. Po czterdziestu latach pracy w bibliotece odeszła na emeryturę 

Pani Urszula Sus. Następnie Dyrektorem biblioteki została Pani Jolanta Stanik a 

pracownikiem Anna Dobrzańska. W roku 2007 została rozszerzona oferta biblioteki, 

rozpoczęła się jej komputeryzacja. Biblioteka wzięła udział w programie „Ikonka” 

wzbogacając się o dodatkowy sprzęt komputerowy i Internet. W tym też czasie z chwilą 

rozpoczęcia komputeryzacji do roku 2010 włącznie został w całości wprowadzony 

księgozbiór biblioteki do programu bibliotecznego MAK-4-3A. Od 2010 roku 

współpracujemy z Fundacją Orange, której celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i 

promocję ich wykorzystania, tak by Biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi 

centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Fundacja stanowi nasze 

pozabudżetowe źródło pozyskiwania środków na częściowe pokrycie Internetu w placówce. 

Za pozyskane pieniądze również możemy zakupić materiały do pracy z dziećmi czy też 

książki o tematyce informatycznej.  Rok 2011 - to rok przystąpienia biblioteki i jej filii do 

Programu Rozwoju Bibliotek. Dzięki udziałowi w programie biblioteka gminna, wraz z 

filiami, pozyskała sprzęt komputerowy wraz z urządzeniami wielofunkcyjnymi i aparatami 

cyfrowymi, pracownicy bibliotek uczestniczyli w licznych szkoleniach, co zaowocowało 

stworzeniem  Planu Rozwoju Biblioteki na kolejne lata.  

W ostatnich latach środki na zakup książek były bardzo zadawalające, dzięki temu, że 

biblioteka z własnych środków zakupiła wiele nowości  pozyskała dodatkowe środki  z 

Biblioteki Narodowej, w ramach programu, „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”. 

Pieniądze te zależą od wkładu własnego biblioteki. Rok 2012 to czas wdrożenia MAK+, 

dzięki któremu użytkownicy biblioteki  będą mogli korzystać z elektronicznego systemu 

bibliotecznego. Na początku 2013 roku  biblioteka gminna posiada 9564 woluminów.  



 


