
Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie - filia biblioteczna  

w Pomianowie 

       Biblioteka w Pomianowie rozpoczęła swoją działalność 16 stycznia 1949 roku. 

Zajmowała wówczas jeden malutki pokoik w siedzibie Gminy Pomianowo. W 1958 r 

Bibliotekę przeniesiono do jednopokojowego lokalu znajdującego się w budynku 

stanowiącym prywatną własność Pana Sikorskiego. W 1965 r. Biblioteka powiększyła się  

o drugie pomieszczenie, co umożliwiło uruchomienie czytelni. Stanowiący pierwsze 

wyposażenie komplet książek Biblioteka otrzymała z Ministerstwa Oświaty wraz  

z katalogiem. 

Do 1958 roku Biblioteka otrzymywała książki bezpośrednio z Warszawy, w latach 

następnych księgozbiór był uzupełniany przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną  

w Białogardzie. 

Po likwidacji Gminy w Pomianowie Biblioteka stała się fili ą Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Białogardzie z siedzibą w Podwilczu. Biblioteka obsługiwała punkty biblioteczne  

w: Białogórzynie, Buczku, Dargikowie, Klępinie, Zaspach Małych, Żeleźnie i Żytelkowie.  

W latach 1991-1995 w Bibliotece działał wypożyczalnia kaset wideo. 

    Od 2006 roku siedziba Biblioteki mieści się w wyremontowanym i rozbudowanym 

budynku Centrum Informacji Publicznej wyposażonym w komputery ze stałym dostępem do 

Internetu. 

   Bardzo ważnym  atutem naszej Biblioteki  jest położenie w centralnym punkcie 

miejscowości Pomianowo. Od 2006 roku w Bibliotece zatrudniona jest pani Ewa Juszczyk-

Lachs, pełniąca obecnie funkcję Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanominie 

Bibliotekarka posiada odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje do pracy w Bibliotece. 

Dzięki wyjazdom na szkolenia m.in. do Książnicy Pomorskiej w Szczecinie może pogłębiać 

swoją wiedzę. Obecnie księgozbiór liczy 9247 książek. W Bibliotece znajduje się 

pomieszczenie z wolnym dostępem do półek, czytelnia i sala komputerowa, Zarówno pozycje 

książkowe jak i czasopisma zakupywane są zgodnie z potrzebami naszych czytelników, 

według ich oczekiwań. Do filii zakupywane są również nowości książkowe z dotacji od 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

Czytelnicy mogą odwiedzać Bibliotekę od poniedziałku do piątku.  



    Rodzice wraz z najmłodszymi czytelnikami chętnie odwiedzają naszą bibliotekę, dla 

których przygotowany jest kącik biblioteczny - miejsce to wyposażone jest w gry planszowe, 

puzzle oraz książeczki edukacyjne, które stoją na kolorowych regałach zachęcających dzieci 

do sięgnięcia po książkę. Książeczki edukacyjne są bardzo ważne w rozwoju dziecka  

w początkowych latach życia, dlatego są wykorzystywanie przez dzieci i rodziców – 

czytelników naszej filii. W naszym dziecięcym kąciku znajdują się również kolorowe 

czasopisma przeznaczone dla najmłodszych.  

Dużym naszym atutem jest to, iż Biblioteka jest jedynym ośrodkiem kultury na naszych 

terenach wiejskich. 

Filia biblioteczna od wielu lat współpracuje z Gimnazjum w Pomianowie. Wspólnie  

z nauczycielami j. polskiego są organizowane lekcje biblioteczne z uczniami szkoły 

poświęcone tematyce wybranego autora. Radny, Sołtys, Rada Sołecka oraz mieszkańcy wsi są 

współorganizatorami uroczystości odbywających się w Bibliotece: Dzień Babci, Dzień 

Dziadka, Dzień Matki, Halloween, Andrzejki. W Bibliotece organizowane są również Jasełka 

pokoleniowe, w których udział biorą bibliotekarze oraz mieszkańcy wsi Pomianowo. Dzięki 

ludziom „dobrego serca” możemy, co roku zorganizować Bal karnawałowy także dla dzieci 

niepełnosprawnych z Pomianowa i okolic. 

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z bogatej ofert Biblioteki nie tylko  

z Pomianowa, ale także z okolic. W najbliższym czasie akcja „Mój przyjaciel pies”  

i przygotowania do Jasełek pokoleniowych. 

 



 

Przygotowania do „Halloween” 

 



 

Jasełka pokoleniowe 

 



 

Lekcja biblioteczna z uczniami Gimnazjum w Pomianowie 



 

Realizacja projektu „Pożyteczne wakacje” 

 



 

„Tłusty czwartek” w filii bibliotecznej w Pomianowie 

 


