
 

 

 

„Założyć bibliotekę, to jak stworzyć życie” - Carlos Maria Dominguez 

Olkuska Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna rozpoczęła swoją działalność 

1 marca 1917r. i jest największą i najstarszą biblioteką w powiecie. 

 Od samego początku była miejscem, które pełniło istotną rolę w życiu 

kulturalnym naszego miasta i powiatu, poprzez popularyzację dziedzictwa 

narodowego, upowszechnianie nauki, ale przede wszystkim  rozwijanie potrzeb 

czytelniczych. Dawniej była miejscem gromadzenia książek, później skarbcem 

chroniącym bezcenne woluminy, a dzisiaj nowoczesnym centrum kultury, które 

przyciąga nie tylko bogatymi zasobami i różnorodną ofertą kulturalną, ale także 

ciepłym, dającym poczucie harmonii i wyciszenia wnętrzem. 

 Myślą przewodnią olkuskiej Biblioteki są słowa Jorge’go Luisa Borgesa, dla 

którego biblioteka jest modelem wszechświata. Bibliotekarze, pod kierownictwem pani 

Dyrektor Jolanty Zięby, realizując myśl pisarza, starają się uczynić z niej wszechświat 

na miarę człowieka oraz radosne i dostępne dla każdego miejsce, do którego chętnie 

się przychodzi. 

 Pracownicy biblioteki to ludzie z pasją i zaangażowaniem, rozbudzając wartości 

estetyczne wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, są przewodnikami po pięknym, choć 

niełatwym świecie książki. 

 Szczególnie cenna jest dla nas współpraca Bibliotekarzy z członkami 

Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego, które ma na celu propagowanie różnorodnych 

form działalności edukacyjnej i kulturalnej. Jesteśmy zapraszani do wspólnego 

promowania czytelnictwa i życia kulturalnego naszego miasta poprze udział w akcjach 

organizowanych przez pracowników Biblioteki. Wspólnie podejmowane inicjatywy: 

Narodowe Czytanie, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, działania czytelniczo-

teatralne Olkusza, konkursy, spotkania autorskie, warsztaty edukacyjne i projekty 

ministerialne gromadzą dużą ilość użytkowników i cieszą się niesłabnącą 

popularnością wśród różnych grup wiekowych i społecznych. 



 

 

 Bibliotekarze, poprzez swoją działalność, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom 

młodzieży ze szkół powiatu olkuskiego, organizując lekcje otwarte, spotkania z 

poetami, ludźmi kultury i sztuki, wystawy tematyczne, warsztaty literackie, konkursy. 

 Wszystkie czytelnicze imprezy oraz podejmowane inicjatywy, których nie 

sposób wymienić, promują olkuską Bibliotekę i podkreślają jej rolę w organizowaniu 

życia kulturalnego w regionie , ukazując ją jako miejsce otwarte, wyjątkowe, przyjazne 

i stosujące innowacyjne rozwiązania. 

  W imieniu Zarządu oraz członków Stowarzyszenia  Teatralno-Literackiego 

składam serdeczne gratulacje Pani Dyrektor Jolancie Ziębie oraz wszystkim 

pracownikom Biblioteki. 

 Życzę dalszych sukcesów w tworzeniu Biblioteki, którą charakteryzuje 

bogactwo i różnorodność zasobów, ciekawy wizerunek publiczny oraz wrażliwość na 

różnorodne i zmieniające się potrzeby intelektualne i estetyczne odbiorców. 

 Liczymy na dalszą współpracę i nowe ciekawe inicjatywy kulturalno-czytelnicze, 

bo „ epoka nasza przywraca książce jej prawdziwe znaczenie, które polega na tym, by 

była ona nie pomnikiem, lecz środkiem przekazu” tego co istotne, mądre i wieczne. 
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