








Gminna Biblioteka Publiczna w Strawczynie powsta-
ła 1 stycznia 1957 roku – taki jest wpis pierwszej książki
w inwentarzu zbiorów. Faktyczną działalność udostępnia-
nia zbiorów rozpoczęła się rok później. Biblioteka powstała
z inicjatywy Gromadzkiej Rady oraz Stanisławy Białek
– kierowniczki tej placówki. Przeznaczona była szerokim
rzeszom miejscowej ludności i zaspokajała ich potrzeby
w zakresie kultury.

Początkowo biblioteka borykała się z kłopotami natury
lokalowej, niewielki też był jej księgozbiór, który początkowo
liczył tylko 400 woluminów. Książek powoli przybywało i pod
koniec 1958 roku księgozbiór liczył już 693, a w 1960 roku już
1487 woluminy. Pierwsze książki pochodziły z darów Powiato-

wej Biblioteki Publicznej w Kielcach.
Stałą bolączką placówki był lokal. W chwili otwarcia

biblioteka „gościła” w budynku Szkoły Podstawowej w Straw-
czynie, zajmując niewielkie pomieszczenie. Późniejsze lata nie
były lepsze, biblioteka była przenoszona przez cały okres dzia-
łalności aż siedem razy: w 1962 roku do świetlicy Gromadzkie-
go Domu Kultury, w 1969 roku do prywatnego domu (p. Alicji
Wawrzeńczyk), w 1971 roku powróciła znów do świetlicy
GDK, w 1979 roku do budynku prywatnego (p. Walentego
Jasa). We wszystkich wymienionych budynkach biblioteka zaj-
mowała jedno lub dwa pomieszczenia, zbyt małe dla jej potrzeb,
np w 1979 roku biblioteka licząca 9216 woluminów zajmowa-
ła pomieszczenie o powierzchni zaledwie 37 m2. Korzystniej-
sza zmiana lokalowa nastąpiła w 1985 roku, kiedy bibliotekę
przeniesiono do budynku prywatnego (p. Jadwigi Ślęzak) gdzie
zajmowała 3 pomieszczenia o powierzchni 80 m2. Następna
zmiana nastąpiła w 1991 roku – na wniosek ówczesnych władz
gminy biblioteka otrzymała pomieszczenia o powierzchni 90 m2

w nowym budynku urzędu gminy. Taka powierzchnia i układ
pokoi dały możliwość wydzielenia i urządzenia wypożyczalni
dla dzieci młodzieży oraz czytelni dla korzystających z księgo-
zbioru podręcznego.

Na przełomie lat 2008 i 2009 z inicjatywy wójta Tade-
usza Tkaczyka rozpoczął się remont generalny biblioteki.
Jej powierzchnia powiększyła się do 130 m2, gdyż przeznaczo-
no dla niej pomieszczenia po Banku Spółdzielczym. Obecnie
księgozbiór biblioteki wynosi 20 984 woluminów.

11 grudnia 2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna
w Strawczynie świętowała 60-lecie swojej działalności. Na uro-
czystość przybyli m.in. Wójt Gminy Strawczyn Tadeusz Tka-
czyk, Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Sportu
w Strawczynie Maciej Lewandowski, Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Strawczynie Jadwiga Błaszczyk, Dyrektor Samorzą-
dowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie Agnieszka
Mulik, bibliotekarze z Mniowa, Łopuszna i Kielc oraz ludzie
najważniejsi dla każdej biblioteki, czyli czytelnicy. Krótki
występ o tym, jak ważne jest słowo pisane przedstawiła mło-
dzież ze szkoły w Strawczynie. Na urodzinach nie mogło oczy-
wiście zabraknąć też tortu. Z rozmów przy kawie i słodkościach
wynikało jasno, że czas książek jeszcze się nie skończył
i Biblioteka w Strawczynie posłuży mieszkańcom gminy jesz-
cze przez wiele lat…
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