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Gmina Łubniany położona jest 
na północ od Opola, w odległości
około 15 kilometrów od stolicy

województwa opolskiego. 
W jej skład wchodzi 11 sołectw, 
w których zameldowanych jest

niespełna 10 tysięcy ludzi. 
Stan demograficzny przedstawiony
jest na poniższych wykresach, które
są częścią Strategii Rozwoju Gminy

Łubniany na lata 2021-2030.
 



Wykres 1. Stan ludności

Źródło: opracowanie własne (SRGŁ) na podstawie Banku Danych Lokalnych 

Głównego Urzędu Statystycznego 



 

Wykres 2. Struktura ludności według wieku
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne (SRGŁ) na podstawie Banku Danych Lokalnych 

Głównego Urzędu Statystycznego



Wykres 3. Bezrobocie rejestrowane (os.)

Źródło: opracowanie własne (SRGŁ) na podstawie Banku Danych Lokalnych 

Głównego Urzędu Statystycznego 



Wykres 4. Saldo migracji

Źródło: opracowanie własne (SRGŁ) na podstawie Banku Danych Lokalnych 

Głównego Urzędu Statystycznego 



Wykres 5. Przyrost naturalny

Źródło: opracowanie własne (SRGŁ) na podstawie Banku Danych Lokalnych 

Głównego Urzędu Statystycznego 



W badaniach nad Strategią Rozwoju Gminy Łubniany 
wykorzystano metodę badań ankietowych. 

Wzięło w niej udział 402 Mieszkańców, 

którzy swoje opinie wyrażali w formie ankiety on-line, 

głównie ze względów epidemicznych. 

Twórcy Strategii zapytali w ankiecie 

także o kwestie związane z kulturą



Wykres 6. Infrastruktura społeczna (w tym obiekty rekreacyjne,  kulturalne, sportowe, szkoły)

Źródło: opracowanie własne (SRGŁ) na podstawie badań ankietowych 



Wykres 7. Dostęp do wiedzy (szkolnictwo, szkolenia, kształcenie ustawiczne, biblioteki, Internet)

Źródło: opracowanie własne (SRGŁ) na podstawie badań ankietowych 



Wykres 8. Rozwój kultury

Źródło: opracowanie własne (SRGŁ) na podstawie badań ankietowych 



Ustawowy obowiązek funkcjonowania
bibliotek, wynikający z ustawy o
samorządzie gminnym*  realizuje przez
prowadzenie Łubniańskiego Ośrodka
Kultury, w skład którego wchodzi ośrodek
kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. 

Znajduje się ona w centralnej
miejscowości Gminy – w Łubnianach (    ),

natomiast jej filie (    ) – w Brynicy,
Jełowej i Luboszycach pokrywają teren
Gminy tak, by nikogo nie wykluczać z
dostępu do książek. 

Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95 (z późn. zm.) art. 7 pkt. 1, ppkt. 9



W Strategii Rozwoju Gminy Łubniany, jaka powstała w 2021 roku zbadano także sytuację 

bibliotek publicznych i zaprezentowano ją w formie wykresu. 
Nie jest to sytuacja optymistyczna, ale znakomicie wpisująca się w moment powstania 

i idee projektu „BLISKO”, z którego Gminna Biblioteka Publiczna w Łubnianach skorzystała. 

Wykres 9: Biblioteki publiczne – księgozbiór i wypożyczenia (wol.)



Wykres 10. Biblioteki publiczne – czytelnicy w ciągu roku



Według ostatnich danych zaprezentowanych w marcu 2021 roku przez 
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu statystyki (za 2020 r.) związane 

z czytelnictwem prezentowały się następująco:

Zakup nowości wydawniczych – 744

Zakup woluminów na 100 mieszkańców – 7,5

Czytelnicy – 549

Czytelnicy na 100 mieszkańców – 5,5 (48. miejsce w województwie)

Wypożyczenia na 100 mieszkańców – 56,9 (68. miejsce w województwie)

Łącznie wypożyczenia – 4988 



Poziom czytelnictwa w Gminie Łubniany był głównym powodem, 

dla którego wystartowaliśmy w konkursie 

z Kierunku interwencji 4.1. BLISKO 

Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność 

jest wzmocnienie roli bibliotek jako „trzeciego miejsca” 

jednoczącego społeczność lokalną działaniami kultur.



• rozwijanie lokalnych partnerstw, w których wiodącym podmiotem jest biblioteka 

jako przestrzeń do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania 

aktywności czytelniczej oraz odpoczynku i integracji społeczności
• wzmacnianiu kompetencji pracowników bibliotek, pozwalających na rozpoznanie 

potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, 
a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół
bibliotek;
• wymianie doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju;
• włączanie nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacji społeczności lokalnych.

CELEM PROJEKTU "BLISKO" JEST:
 

 



Udział w konkursie „Blisko” spowodował realizację projektu „Biblioteki naturalnie”, 

w którym liderem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Łubnianach. 

Jednym z efektów jest niniejsza diagnoza, która powstała w I roku (2021 r.) funkcjonowania
projektu, a która zostanie wykorzystana w II roku (2022 r.) funkcjonowania projektu.
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WYWIADY



W pytaniu dotyczącym oceny własnego sołectwa, w kontekście innych sołectw Gminy Łubniany,

wskazywano różne aspekty. Dla niektórych wartością były rzeczy infrastrukturalne - tworzone
albo istniejące ścieżki pieszo-rowerowe, położenie w pobliżu głównych szlaków
komunikacyjnych – drogowych i kolejowych. Plusem, zdaniem pytanych, jest także istnienie
infrastruktury gminnej – boisk, wiat, świetlic wiejskich. W kwestiach społecznych zwracano
uwagę na zamknięcie mieszkańców w domach i wyraźny podział na osoby przyjezdne i
rdzenne. W jednym z wywiadów dosadnie stwierdzono nawet, że minusem sołectwa jest to, że
jest „dużo ludzi napływowych”.

Gdzie toczy się życie mieszkańców? To pytanie miało dać nam odpowiedź na to, które miejsca
są ważne dla lokalnej społeczności. Niemal w każdym wywiadzie znajdowała się odpowiedź, że
jest to kościół i teren przykościelny. Dodatkowym miejscem są boiska LZS, place zabaw, siłownie
na świeżym powietrzu. Pojawiła się także dyskoteka i lokale gastronomiczne – restauracje i
pizzerie, a także placówki oświatowe – szkoły i przedszkola. Zwracano także uwagę na
infrastrukturę turystyczną – stanice kajakowe z miejscami do wypoczynku. Tylko jedna z
zapytanych osób wskazała bibliotekę jako miejsce, gdzie toczy się życie mieszkańców. 



Wśród wydarzeń społeczno-kulturalnych, które odbywają się w sołectwie respondentów wybijała
się jedna odpowiedź – dożynki. W drugiej kolejności – odpusty oraz oktoberfest. W dalszej
kolejności wskazywano choćby lokalną tradycję – wodzenie niedźwiedzia, mecze piłki nożnej, 
a także wydarzenia organizowane przez ośrodek kultury, np. koncerty w parafialnym kościele,

wernisaże lokalnych artystów w sali OSP. 

Ciekawym pytaniem było to dotyczące miejsc zdegradowanych lub zapomnianych na terenie
sołectw. Zapytaliśmy o to, jak można je zagospodarować, by służyły mieszkańcom. Niestety – 

tylko dwie odpowiedzi przyniosły wskazówki co do przywrócenia tych lokalizacji mieszkańcom.

Dotyczyły one wyrobisk kruszywa i terenu dawnego wysypiska śmieci, które – jak wskazano – 

po odpowiednim zagospodarowaniu – byłyby „doskonałym terenem rekreacyjnym”. W przypadku
stanicy nad Małą Panwią sugerowano kosmetyczne poprawki – wymiana butwiejących desek, 

a szansą na odkrycie ponowne „Kokotka” – pomnika z czasów napoleońskich – jest (zdaniem
respondenta) budowa ścieżki pieszo-rowerowej. Jeśli chodzi o zapomniane miejsca, oprócz
wskazanych wyżej, dodawano także stację PKP w Jełowej (jedyny dworzec na terenie Gminy
Łubniany), znajdującą się obok wieżę ciśnień, a także korty tenisowe (znajdujące się na terenie
prywatnym, a tętniące życiem w latach 90. XX w.)



Po wskazaniu miejsc, o których można myśleć w kategorii rewitalizacji, zapytaliśmy
uczestników wywiadu o zmiany, które można byłoby wprowadzić, w celu ożywienia życia
kulturalno-społecznego. Chcieliśmy dowiedzieć się, jakich działań brakuje na terenie
sołectwa,  a także czy można wykorzystać działania z innych miejsc na lokalnym gruncie. 

W wywiadach sugerowano, by wprowadzać aktywne metody spędzania wolnego czasu 

dla młodych, by oderwać ich od komputerów. Niestety zabrakło propozycji działania. 

Niektórzy wskazywali, by organizować wydarzenia, a „odbiorcy się znajdą”. Niektórzy
rozszerzyli swoją wypowiedź o twierdzenie, że istnieje już wiele inicjatyw wypływających 

od mieszkańców, które cieszą się niemałym zainteresowaniem. Dodano, że „nie zawsze 

zdania (o imprezie – przyp. red.) są jednomyślne, ale o to chodzi, żeby znaleźć złoty środek
we wspólnych działaniach”. Propozycją, która pojawiła się w wywiadzie jest organizowanie
święta ulic – wydarzeń integrujących mieszkańców np. ul. Szkolnej. Wskazywano także, że
ciekawy wydarzeniem mogą być działania, które odbywałyby się w lesie, ze względu na
charakter gminy – 50% powierzchni jest zalesiona.



Wywiad był dobrą okazją, by zapytać o osoby, grupy, które nie uczestniczą w życiu lokalnej
społeczności. Dopytywaliśmy o przyczyny braku zaangażowania (tutaj wymieniano przede
wszystkim brak czasu), a także o sposób zachęcenia do aktywności.
Respondenci wskazali, że grupą wycofaną są seniorzy – ze względu na brak miejsc 

na spotkania. Dzieci i młodzież nie uczestniczą w życiu lokalnej społeczności, ze względu 

na bliskość Opola jako miasta wojewódzkiego, bardziej atrakcyjnego. Wskazano, 

że powstanie Młodzieżowej Rady Gminy może odwrócić ten trend, jednak dodano, 

by lider młodzieżowy nie był związany z żadną partią, a wyłącznie utożsamiał się ze swoją
miejscowością.



W drugim module wywiadów dopytywaliśmy o lokalnych liderów. Wskazywano, że są nimi
sołtysi, członkowie rad sołeckich, osoby tworzące organizacje pozarządowe. 

Ten obszar mamy dość dobrze zdiagnozowany – pomogła nam w tym działalność Urzędu
Gminy w Łubnianach w czasie pandemii. Dzięki serii filmów „ASY Gminy Łubniany” mogliśmy
poznać interesujące osoby z każdego sołectwa – pszczelarza, hodowcę piwonii 
(jeden z trzech w Polsce), hodowcę alpak, miłośnika starych pralek, czy rękodzielniczkę
tworzącą lampy z tykw. Gdy dopytywaliśmy o wskazanie w wywiadzie, z imienia i nazwiska,

osób zaangażowanych w społeczność lokalną niestety nie były one podawane, prócz jednego
– Anny Lipskiej z Jełowej, która ma doświadczenie w prowadzeniu teatrów amatorskich.



Moduł trzeci poświęcony był aktywności kulturalno-społecznej uczestników wywiadów.

Osoby, które nie są zaangażowane w życie społeczne wskazują, że powodem jest zbyt 
duże obciążenie pracą zawodową albo nadmiarem zajęć. Osoby, które są zaangażowane 

w lokalną społeczność wskazują, że pomagają w organizacji dożynek, spotkań dla seniorów,

organizacje wyjazdów. Niekiedy osoby pomagają tworząc materiały promocyjne (plakaty), 

a także kolportując je do mieszkańców. 

Moduł czwarty, a zarazem ostatni, dotyczył wizerunku Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii.
Respondenci wskazywali, że kojarzą placówki ze spotkań z autorami, muzykami, konkursami.
Wskazują także, że istnieje bogata oferta zajęć dla dzieci. Plusami bibliotek są lokalizacje,

działania na rzecz rozwoju czytelnictwa, dostęp do nowości bibliotecznych. Ankietowani
widzą także współpracę bibliotek ze szkołami, przedszkolami i innymi placówkami 
czy organizacjami pozarządowymi. 



Gdy zapytaliśmy o przedsięwzięcia, które warto wdrożyć w bibliotekach na terenie Gminy
Łubniany wskazano bardzo konkretne działania. Traktujemy je jako cele na najbliższy rok –

cyfryzacja bibliotek, wypożyczanie audiobooków, tworzenie gadżetów promocyjnych dla
użytkowników. Padła także propozycja organizacji kursu robienia na drutach w zimowe
wieczory.



ANKIETY



W I roku trwania projektu „Biblioteki naturalnie” jednym z filarów działania były szkolenia 

dla bibliotekarzy. W trakcie czterech spotkań dążyliśmy do poznania środowiska lokalnego,

odszukania własnego potencjału, a także zbadania potrzeb, jakie mają Użytkownicy.

Skorzystaliśmy z ankiet, które wypełniło 37 osób, 

w tym 33 kobiety i czterech mężczyzn. 



Respondenci zostali zapytani o to, jak często korzystają z Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubnianach 

lub jednej z jej filii.

22 ankietowanych zadeklarowało, że odwiedza bibliotekę raz w miesiącu, przy czym najwięcej wskazań
otrzymała biblioteka w Jełowej. Jednak żaden respondent z sołectwa Jełowa nie zadeklarował częstszych
wizyt w placówce. Pozostałe placówki otrzymały pojedyncze wskazania.

Respondentów, którzy zadeklarowali, że nie korzystają z biblioteki, zapytano o przyczynę nie odwiedzania
placówki. Ankietowani wyjaśniali, że mają własny księgozbiór lub po prostu brak im czasu. Odpowiedzi
badanych wskazują na to, że bibliotekę kojarzą jedynie z tradycyjną funkcją zaspokajania potrzeb
czytelniczych. Potwierdzają to kolejne wypowiedzi badanych, którzy zapytani o to, w jakim celu
przychodzą do placówki, deklarowali przede wszystkim chęć wypożyczenia woluminów.

Pojedyncze wskazania dotyczyły wypożyczeń i czytania czasopism.

Respondenci z Brynicy, Jełowej i Łubnian deklarowali również wizyty w bibliotece wynikające z potrzeby
rozmowy. Najwięcej wskazań (8 osób) otrzymała biblioteka w Jełowej, co może wskazywać na bliższe
relacje biblioteki z użytkownikami, niż w innych placówkach.

Badani korzystający z biblioteki w Łubnianach deklarowali również, że przychodzą do biblioteki, by wziąć
udział w zajęciach dla dzieci.



Kolejne pytanie ankiety dotyczyło propozycji poszerzenia oferty placówki o nowe, 

inne działania.

Najwięcej wskazań otrzymały spotkania z autorami (18 osób), spotkania z podróżnikami 
(14 osób) oraz pogadanki na temat zdrowego stylu życia. Po 9 wskazań otrzymały wystawy
artystyczne i spotkania towarzyskie, natomiast po 6 wskazań spotkania z psychologami oraz
konsultacje ze stylistką. 5 badanych uznało, 

że chętnie wzięliby udział w spotkaniach,

podczas których rozmawiano 

by ogrodnictwie.



Respondentów zapytano również, co zmieniliby w funkcjonowaniu GBP, aby jej placówki
stały się bardziej atrakcyjne, jako miejsca zdobywania wiedzy i rozwijania zainteresowań?

Badani praktycznie nie zaproponowali rozwiązań, które służyłyby rozwojowi placówki.
Wskazuje to na to, iż nie mają oczekiwań w tym zakresie. Brak propozycji wynika zapewne
również ze stereotypowego postrzegania instytucji jako miejsca udostępniania księgozbioru.

 

 

Badani uznali, że dodatkowa oferta biblioteki, która mogłaby ich zainteresować to:

- spotkania integracyjne dla osób starszych,

- stworzenie przestrzeni, gdzie można by aktywnie spędzić czas z dziećmi,
- więcej spotkań dla dzieci i młodzieży.

Warsztaty i szkolenia, nowości czytelnicze czy dostęp do kawy i herbaty otrzymały zaledwie
po jednym wskazaniu.



SŁABE 

I MOCNE 

STRONY PLACÓWEK







Respondentów poproszono również o zaproponowanie wydarzeń , 

które mogłyby być zorganizowane w GBP lub jej filiach.

 

Respondencie zaproponowali:
- wyjazdy i spotkania dla seniorów,

- zorganizowanie Dnia Książki,
- konkursu na okładkę książki.

 

W przypadku filii w Brynicy pojawiło się oczekiwanie na zmianę lokalu 

na pomieszczenie większe i bardziej dostępne dla użytkowników.



WNIOSKI 

I REKOMENDACJE



Placówki Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubnianach kojarzone są przez
mieszkańców z tradycyjną funkcją wypożyczania książek. Z wyników ankiety wynika,

że wypełniający ją w większości byli czytelnikami biblioteki. Wykazali się w stosunku
do swoich bibliotek niskim krytycyzmem, ale też niewielkimi oczekiwaniami

związanymi z pracą placówki poza udostępnianiem księgozbioru.



Za mocną stronę respondenci uznali bogaty księgozbiór, mimo że, w porównaniu 
do innych bibliotek publicznych w regionie, środki na nowe pozycje 

w Bibliotece Publicznej w Łubnianach oraz w jej filiach były do tej pory 
bardzo skromne. 

Świadczy to o braku rozeznania wśród respondentów oraz braku oczekiwań w stosunku 
do biblioteki. Nie jest to bezpieczna sytuacja szczególnie dla bibliotek filialnych. 

Jeśli te nie znajdą innych form pracy z użytkownikami, mogą w przyszłości zostać przez
lokalne władze uznane za niepotrzebne.



Praktycznie nie udało się uzyskać od badanych propozycji nowych działań
bibliotecznych. Można domniemywać, że respondenci nie są w stanie wyobrazić
sobie biblioteki jako miejsca aktywności i integracji lokalnej, przestrzeni działań
twórczych, oferującej ciekawe propozycje spędzania wolnego czasu wykraczające
poza potrzeby czytelnicze.

GBP w Łubianach wraz w filiami powinna pracować nad zmianą wizerunku, a także
stwarzać nowe pola szans rozwoju różnym grupom wiekowym, zachęcając
mieszkańców do udziału w różnych wydarzeniach kulturalnych i aktywnościach
twórczych. Dzięki temu wzrosną ich oczekiwania w stosunku do bibliotek i
świadomość tego, jaką rolę mogą one pełnić w środowisku lokalnym. Zwiększą się też
ich kompetencje kulturowe. Zostaną wykształcone nowe potrzeby kulturalne. Warto
też dołożyć starań, by mieszkańcy sołectw uznali swoje biblioteki za ważne miejsca
dialogu społecznego i rozmów o takich wartościach jak „dobro wspólne”, o sprawach
istotnych dla mieszkańców. Promocja powinna uwzględniać prezentację bibliotek
jako miejsc spotkań, rozwoju indywidualnego i społecznego. Warto szukać inspiracji
do nowych działań w ofercie aktywnych bibliotek na terenie całej Polski.



Cenne są opinie mieszkańców poszukujących w bibliotece
możliwości kontaktu z autorami książek. Oczywiście warto w miarę
możliwości organizować takie spotkania Te wydarzenia jednak

usatysfakcjonują przede wszystkim obecnych czytelników.

Natomiast nie pozwolą na pozyskanie nowych użytkowników.

Biblioteki gminy Łubniany cechuje stosunkowo niski poziom
czytelnictwa. Dlatego pracownicy placówek bibliotecznych
powinni szukać innych możliwości zaspokajania potrzeb

mieszkańców. W tym celu należy pogłębić diagnozę o badania
osób nie korzystających z bibliotek. Dopytywać je o szeroko

rozumiane potrzeby kulturalne i społeczne, z którymi mieszkańcy
gminy do tej pory bibliotek nie kojarzą placówek.



Biblioteki gminy powinny wyjść na zewnątrz z szerokimi
działaniami promocyjnymi. Promocja powinna dotyczyć zarówno
wizerunku samych bibliotek jako miejsca spotkań i aktywności

twórczych, spotkań z ciekawymi ludźmi, jak i promocji
czytelnictwa. Wskazane nieszablonowe włączające mieszkańców
kampanie na rzecz czytania oraz włączanie do nich lokalnych
autorytetów, przedstawicieli gminnych władz, osób cieszących 

się dużym zaufaniem społecznym.



Warto podjąć działania w zakresie zapewnienia lepszej komunikacji 
bibliotek z czytelnikami, w tym z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami.



Rekomenduje się podjęcie niekonwencjonalnych działań promujących
czytelnictwo skierowanych do dzieci. Pozyskanie ich jako aktywnych

czytelników może z parę lat zaowocować nie tylko wzrostem
czytelnictwa, ale i zwiększeniem liczby użytkowników.



Należy rozważyć, czy mieszkańcy nie byliby zainteresowani 
także wypożyczaniem 

e-booków i audiobooków.



Ludzie oczekują spotkań z „ciekawymi ludźmi” o zdrowiu,
urodzie, spotkań dla rodziców, podczas których omawiano

by problemy wychowawcze czy różne sposoby
stymulacji rozwoju najmłodszych.



Grupą najbardziej zainteresowaną spotkaniami 
w bibliotekach są seniorzy, którzy,

często jako osoby samotne, bardzo potrzebują miejsca
spotkań. Sugeruje się dołożenie wszelkich starań, by osoby

starsze zadomowiły się w bibliotekach. 

Poprzez nie warto dotrzeć do dzieci i wnuków. 

Cenną inicjatywą w gminnych bibliotekach
byłyby inicjatywy międzypokoleniowe integrujące 

różne grupy wiekowe.



Kolejną ważną grupą docelową dla bibliotek powinni stać
rodzice z dziećmi, którzy coraz częściej poszukują oferty
umożliwiającej stymulowanie rozwoju swoich dzieci.

Chętnie przyjdą do bibliotek, skuszeni takimi propozycjami jak
np.: sensoplastyka, rytmika, spotkanie z bajkami, gry familijne, 

czy inne formy aktywności rozwijające kreatywność, wyobraźnię 

i sprawność motoryczną maluchów. Warto wśród rodziców
poszukać potencjalnych liderów, osoby mogące zachęcić swoich

znajomych do uczestnictwa w dzianiach oferowanych 

przez biblioteki.



Zasadnym byłoby stworzenie w bibliotekach grup
wolontariuszy, którzy mogliby

pełnić ważną rolę w nawiązywaniu relacji 
z mieszkańcami, pomagać w organizacji

różnych przedsięwzięć i promować biblioteki 
w lokalnym środowisku.



KANAŁY INFORMACYJNE

GABLOTY

SOŁECKIE



Misja Biblioteki

Misją Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubnianach wraz z trzema filiami jest bycie innowacyjną 

i dynamiczną instytucją kultury, która zmienia się i dostosowuje do oczekiwań Użytkowników. 

GBP ma być miejscem, które „dla” ale też „z”. Do osiągnięcia misji jest nieustanne podnoszenie
kompetencji pracowników, a także tworzenie dogodnych warunków współpracy i partnerstw 

z każdym, kto chce współtworzyć kulturę na terenie Gminy Łubniany.



Diagnoza jest efektem realizacji projektu "Biblioteki naturalnie!"

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. 
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