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60 LAT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W MUSZYNIE
28 września 2007 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Muszynie zorganizowała uroczystą sesję Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Prezentacje multimedialne
przygotowały: Renata Kopacz – Historia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Muszynie
w latach 1947 – 2007 i Sylwia Gacek – Strategia rozwoju biblioteki w latach 2008 – 2013.
Na zakończenie sesji wykład Uwagi o początkach Muszyny wygłosił prof. Kazimierz
Przyboś.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Muszynie Łucja Bukowska
odbiera dyplom od starosty sądeckiego Jana Golonki

Tradycje czytelnicze mieszkańców Muszyny sięgają swoimi początkami 1596 roku,
kiedy to przy Szkole Parafialnej zgromadzono księgozbiór z zakresu kaznodziejstwa,
teologii i literatury klasycznej. Z księgozbioru mogli korzystać zarówno nauczyciele,
jak i uczniowie.
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Powstanie kolejnych bibliotek w Muszynie związane było z działalnością organizacji
społecznych i oświatowych, a z ich zasobów korzystali i członkowie tychże organizacji,
i mieszkańcy miasta.
1 września 1947 r., na mocy Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi, ogłoszonego 17 kwietnia 1946 r., w Muszynie powstała Miejska Biblioteka
Publiczna. Nowa placówka otrzymała pomieszczenie o powierzchni 35 m2 w budynku
Sądu. Pierwszą kierowniczką została Janina Rybiańska, wspomagana przez pracującą
społecznie nauczycielkę, Marię Kuryłowicz.
Od 1972 roku do chwili obecnej kierownikiem muszyńskiej Biblioteki jest Łucja
Bukowska. 6 września 2007 roku została oznaczona Srebrnym Medalem „Zasłużony
Kulturze Gloria Artis”.
W roku 1973 po zmianach administracyjnych powstała Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna, w skład której weszły – oprócz muszyńskiej centrali – filia na ul. Kościuszki,
dwie byłe Gromadzkie Biblioteki Publiczne (w Powroźniku i Żegiestowie) oraz punkty
biblioteczne w ośmiu wsiach gminy.
W roku 1990 Biblioteka przeniosła się do nowych pomieszczeń w Rynku przy Urzędzie Miasta i Gminy, o powierzchni 173 m2. Lokum to zajmuje do dziś.
Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury, założoną i utrzymywaną
przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna. Misją Biblioteki jest:
•
zapewnienie i promowanie w odpowiednim miejscu i czasie, w dogodny dla
użytkowników sposób, dostępu do źródeł informacji – w formie zarówno elektronicznej,
jak i tradycyjnej – niezbędnych do poszerzenia wiedzy ogólnej i zawodowej;
•
rozbudzanie, kształtowanie i zaspokajanie przez odpowiednie działania potrzeb
kulturalnych środowiska, w którym działa Biblioteka (także poprzez współpracę z instytucjami działającymi na terenie gminy);
•
gromadzenie dokumentacji życia społecznego, politycznego i kulturalnego gminy
(także dokumentów z poprzednich okresów historycznych);
•
usługi biblioteczne powinny być wysokiej jakości oraz dostarczane przez życzliwy i dobrze przygotowany zespół.
W gościnnych progach Biblioteki działa Mała Galeria, której celem jest prezentowanie
dzieł twórców, związanych z ziemią muszyńską. Dzięki stałej współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych (Oddziałami w Krynicy i w Muszynie), Krynickim
Towarzystwem Fotograficznym i redakcją „Almanachu Muszyny” na ścianach bibliotecznych prezentowane są liczne zdjęcia, pocztówki, obrazy, a także rzeźby.
Biblioteka muszyńska ma w chwili obecnej trzy filie. Z danych na koniec 2006
roku wynika, że ogólna liczba czytelników wyniosła 2876 osób. Księgozbiór w tym
samym okresie obejmował 73 822 woluminy. 50% zbiorów Biblioteki, skatalogowanych
w systemie MAK, można przeglądać w Internecie na stronie multiwyszukiwarki Fidkar
M@łopolski oraz na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka.muszyna.pl .
O historii Biblioteki zob. Łucja Bukowska, Dzieje Biblioteki Miejskiej w Muszynie, „Almanach Muszyny”
1997, s. 5–11.


Almanach Muszyny 2008. 60 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Muszynie

211

Uroczysta sesja Rady MiGU Muszyna
poświęcona 60-leciu Biblioteki
w Muszynie

28 września 2007 roku
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