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Biblioteki Gminy Białogard 

    Z dniem dzisiejszym rozpoczynamy cykl informacji na temat Bibliotek Gminy Białogard. 

Biblioteki Gminy Białogard to Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie oraz jej filie  

w miejscowościach: Podwilcze, Pomianowo i Rogowo. 

    Mocnymi stronami naszych Bibliotek jest ich lokalizacja w centrum miejscowości. 

Odpowiednie wykształcenie oraz kompetencje pracowników, co służy sprawnej  

i profesjonalnej obsłudze. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych pozwala na 

organizacje większej ilości uroczystości w każdej Bibliotece. Nasza oferta biblioteczna 

skierowana jest do wszystkich grup wiekowych czytelników. Każdego roku otrzymujemy 

dofinansowanie z Biblioteki Narodowej, co pozwala na zakup nowości wydawniczych. 

Aktywna i przyjazna współpraca z instytucjami i mieszkańcami wsi oraz bezpłatny dostęp do 

Internetu sprawia, że zarówno dzieci jak i dorośli bardzo chętnie odwiedzają nasze Biblioteki. 

   Misją naszych Bibliotek jest inicjacja i wzmacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci 

od lat najmłodszych, rozszerzanie i pogłębianie zainteresowań czytelniczych wśród różnych 

grup wiekowych. Mając na uwadze niski poziom czytelnictwa, potrzebna jest reklama bibliotek 

w związku z tym priorytetem w zajęciach bibliotecznych jest zachęcenie dzieci  do czytania 

książek, nie tylko lektur oraz częstszego korzystania z bibliotek publicznych.   

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.biblioteka-stanomino.pl.  

   Każdy artykuł dotyczący Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanominie oraz jej filii powstał 

przy współpracy pracowników Biblioteki: p. Agnieszki Dziubińskiej, p. Barbary Kacprowskiej, 

p. Anny Gapińskiej, p.Moniki Szafran, p. Ewy Juszczyk-Lachs. 

 

    Rozpoczynamy od Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanominie. Jak już wspominaliśmy na 

łamach „Białogardzianina” 2 lipca 2015r. Wójt Gminy Jacek Smoliński dokonał uroczystego 

otwarcia nowego lokalu Biblioteki w Stanominie. Przypomnijmy jeszcze raz, na podstawie 



informacji uzyskanych od pani Barbary Kacprowskiej Gminna Biblioteka Publiczna  

w Stanominie rozpoczęła działalność jako Filia Biblioteki Publicznej Gminy Białogard mającej 

siedzibę w Podwilczu.  

Fili ę w Stanominie - utworzono 1 sierpnia1982 roku z inicjatywy: Dyrektora Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej w Koszalinie - Zenona Jońca, Naczelnika Gminy Białogard - Stanisława 
Majewskiego, Dyrektora Kombinatu PGR w Stanominie - Adama Sudolskiego i kierowników – 
Romana Grzona i Ryszarda Pender, Dyrektorki Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Białogardzie Jadwigi Piątkowskiej i instruktora Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Białogardzie Edwarda Wesołowskiego. Wtedy filia otrzymała z Kombinatu PGR nieodpłatnie 
lokal o powierzchni 60 m kw., w budynku socjalnym w Stanominie. Meble do Biblioteki zakupiła 
nam Gmina Białogard a liczący 4700 woluminów księgozbiór skompletowała i przekazała  
w darze Biblioteka Publiczna w Białogardzie. Pierwszych czytelników Biblioteka przyjęła 
22.09.1982 r.  

   Po reformie samorządowej w 1990 r. Filia w Stanominie została przekształcona  
w Bibliotekę Publiczną Gminy Białogard. Bibliotekę przeniesiono do lokalu o pow.  
120 m kw., gdzie utworzono czytelnię spełniającą warunki do pracy z czytelnikiem. 29 grudnia 
2003 r. Rada Gminy Białogard podjęła uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji 
kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie. 1 stycznia 2004 roku zostałam 
powołana na stanowisko dyrektora tejże Biblioteki. Podczas budowy sali gimnastycznej i klas 
dla sześciolatków pomieszczenia biblioteczne, a dzięki gościnności Pani Alicji Świder – 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Stanominie, bibliotekę przeniesiono do jednej z klas szkolnych, 
w której urzędowaliśmy do dnia otwarcia nowej biblioteki. 

I tak po 33 latach czyli 2 lipca 2015 r. Biblioteka w Stanominie powróciła na swoje pierwotne 
miejsce gdzie mamy wspaniałe warunki do pracy. 

        Biblioteka w Stanominie dysponuje nowo wyremontowanym lokalem, którego 

powierzchnia pozwala na prowadzenie wszelkiego rodzaju zajęć kulturalno- oświatowych dla 

osób w różnym wieku. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. 

W budynku biblioteki znajduje się czytelnia i wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych, sala 

komputerowa z bezpłatnym dostępem do Internetu, sala tradycji oraz sala widowiskowa ze 

sceną. W naszej bibliotece działa również Kącik Najmłodszego Czytelnika, w którym nasi 

najmłodsi czytelnicy mogą przeglądać oraz wypożyczać książeczki przeznaczone dla nich. 

Lokal biblioteki i jego zewnętrzne otoczenie sprzyja rozwojowi czytelnictwa. Biblioteka 

znajduje się w centralnym punkcie wsi, posiada stronę internetową www.biblioteka-

satnomino.pl z katalogiem on-line. Nasza placówka również prenumeruje czasopisma zgodnie 

z potrzebami naszych czytelników, które można czytać zarówno w czytelni jak i wypożyczać 

na zewnątrz. W naszej bibliotece działa Dyskusyjny Klub  Książki dla dorosłych, który promuje 

i pogłębia zainteresowania czytelnicze naszych stałych, wiernych czytelników.  

W najbliższym czasie planowane jest otwarcie Dyskusyjnego Klubu również dla dzieci  

i młodzieży.  



Organizujemy imprezy okolicznościowe; Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Zaduszki 

poetyckie, Andrzejki itp. Od wielu lat współpracujemy z Szkołą Podstawową oraz Gimnazjum, 

LOK, OSP Stanomino, Radnym, Sołtysem oraz Rada Sołecką i mieszkańcami wsi. W ramach 

współpracy z opiekunem Pięciolatków w bibliotece odbywać się będą spotkania edukacyjno – 

zabawowe, których zadaniem jest wpajać od najmłodszych lat nawyki czytelnicze. Biblioteka 

czynna jest pięć dni w tygodniu. Na pełny etat zatrudniona jest pani Barbara Kacprowska – 

bibliotekarz z wieloletnim stażem oraz stażystka pani Anna Gapińska. 

Serdecznie zapraszamy do naszej Biblioteki. 

 

 

Sala komputerowa z bezpłatnym dostępem do Internetu 



 

Kącik dla najmłodszych czytelników 



 

Czytelnia z wypożyczalnią książek 

 


