Tradycja dożynkowa w naszej Gminie ma szczególny charakter.
Od wielu lat Biblioteka Publiczna włącza się czynnie
w przygotowanie imprezy m.in. przygotowując wieńce
dożynkowe. W 2005 r. impreza ta została połączona z Jarmarkiem
Cysterskim i Targami Tradycyjnej i Regionalnej Żywności.
W atmosferze rodzinnego pikniku można podziwiać stoiska
prezentujące produkty żywności, wyroby przygotowane
tradycyjnymi metodami i oglądać występy zespołów

W Filii Bibliotecznej
w Krasnem Lasocicach
w 2003 r. zapoczątkowany
został Gminny Konkurs
plastyczny pt. „Pisanki
Wielkanocne”, którego celem
jest podtrzymanie tradycji
wykonania barwnie
dekorowanych pisanek, oraz rozwijanie i pogłębianie zainteresowań dzieci i młodzieży tradycją regionalna i zwyczajami.
Konkursowi towarzyszyła wystawa prac uczestników. W bieżącym
roku miał miejsce V jubileuszowy konkurs.

W czerwcu 2003 roku galeria Sztuki Regionalnej Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Limanowej udostępniła sale 18 twórcom
ludowym z terenu naszej Gminy. Można było zobaczyć rzeźby,
obrazy, rysunki, architekturę; ciekawe malarstwo z wykorzystaniem elementów sztuki chińskiej; prace hafciarskie techniką
krzyżykową, richelieu, toledo; serwety wykonane techniką
szydełkową; tkactwo artystyczne; zdobnictwo strojów
regionalnych; obrazy haftowane wełną oraz kompozycje kwiatowe
wykonane z bibuły.

Biblioteka Publiczna w
Jodłowniku wraz z Filiami Bibliotecznymi od wielu lat przygotowuje gminne imprezy kulturalne. W kalendarz imprez
kulturalnych wpisana została
impreza plenerowa z okazji
Dnia Dziecka, zapoczątkowana po raz pierwszy w 2000 r. Impreza
ta cieszy się ogromną popularnością, gromadzi ok. 1000
mieszkańców, jest kontynuowana co roku.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – OŚWIATOWA
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JODŁOWNIKU

Sadek
Wtorek
9.00-16.00
Czwartek
9.00-16.00
Sobota
8.00-14.00

Wilkowisko
Poniedziałek 11.00-17.00
Środa
10.00-17.00
Piątek
10.00-17.00
tel. 334 32 77

KrasneKrasne-Lasocice
Wtorek 10.00-15.00
Środa
10.00-15.00
Czwaretk 10.00-15.00
Piątek
12.00-17.00

Szczyrzyc
Poniedziałek 9.30-16.00
Wtorek
8.00-16.30
Środa
8.00-16.30
Czwartek
8.00-16.30
Piątek
8.00-16.00
tel. 332 04 49

Jodłownik
Poniedziałek 8.00-16.00
Wtorek
9.00-17.00
Środa
9.00-17.00
Czwartek
8.00-16.00
Piątek
9.00-17.00
tel. 332 13 01
332 10 70

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEK

Ponadto Biblioteka Publiczna Gminy Jodłownik wraz z Filiami
bibliotecznymi bierze czynny udział w przygotowaniach
uroczystości gminnych związane z rocznicami państwowymi oraz
kultywowaniem tradycji religijnych (Konkurs Palm
Wielkanocnych).

W ramach ogólnopolskiej akcji
„Cała Polska czyta dzieciom” w bibliotekach naszej Gminy
prowadzone są spotkania dla dzieci, na których czytane są wiersze
i bajki dla najmłodszych czytelników.

W listopadzie 2003 roku odbyła się I edycja gminnego konkursu
fotograficznego pt. ”Perełki naszej Gminy”, którego celem jest
ukazanie poprzez fotografie piękna naszej Gminy, poznanie
historii, kultury i tradycji naszego regionu. II edycja tego konkursu miała miejsce w listopadzie
2004 pt. „Przydrożne kapliczki
i krzyże”. W nowym lokalu
Biblioteki Publicznej
w Jodłowniku wyeksponowano
213 fotografii 63 uczestników
wszystkich Szkół naszej Gminy.

regionalnych. Biblioteka Publiczna prezentowała stoisko
z wyrobami twórców ludowych naszej Gminy.
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GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
W JODŁOWNIKU

Danuta Białończyk
Białończyk
Od 01 lipca 1996 roku zatrudniona na 1/2 etatu.

Dorota Tańcula
Od 01 sierpnia 1986 roku do chwili obecnej pracuje w Bibliotece
Publicznej w Jodłowniku. Od 1997 r. sprawuje funkcje kierownika
GBP w Jodłowniku.

Władysława Karaś 1961 - 01 lipca 1992
Wieloletni pracownik Biblioteki Publicznej. Miłośniczka książek.
W Bibliotece Publicznej pracowała 31 lat.

Albina Piotrowska 1955 - 1962
Założycielka Biblioteki Gromadzkiej w Jodłowniku
Nauczycielka, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Mstowie.

PRACOWNICY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W JODŁOWNIKU

Biblioteka w Jodłowniku
powstała w 1955 roku
w oparciu o Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami
bibliotecznymi z 1946 roku. W początkowym okresie działalności
nosiła nazwę Gromadzka Biblioteka Publiczna do 1973 r.
W 1974 r. po reformie administracyjnej stała się Gminną
Biblioteką Publiczną w Jodłowniku. Początkowo mieściła się
w prywatnym domu Pani Stanisławy Pokrackiej, którą prowadziła
Pani Albina Piotrowska nauczycielka pracowała do 1962 r.
W 1961 r. do pracy w bibliotece przyjęta została Pani Władysława
Karaś . W 1968 r. biblioteka zostaje przeniesiona do prywatnego
domu Pani Zofii Kochajowej, a w 1975 r. do domu Pana Wojciecha
Pazdana. W 1983 r. biblioteka zostaje przeniesiona do budynku
Spółdzielni Kółek Rolniczych i zajmuje cztery pomieszczenia.
Z uwagi na złe warunki lokalowe Biblioteka znajduje nowe lokum
w centrum gminy i w listopadzie 1996 r. zostaje przeniesiona do
wynajętego lokalu w budynku Spółdzielni Samopomoc Chłopska
w Jodłowniku. W sierpniu 2004 r. dzięki staraniom obecnego
Wójta i Zarządu Gminy Biblioteka Publiczna została przeniesiona
do budynku Urzędu Gminy, gdzie godnie sprawuje swoją funkcję.

RYS HISTORYCZNY
BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
W JODŁOWNIKU

Biblioteka Publiczna w Szczyrzycu powstała w 1956 r.
Pracownicy :

Na terenie Gminy Jodłownik
funkcjonują 4 Filie
Biblioteczne w Szczyrzycu,
Wilkowisku, Krasnem
Lasocicach i Sadku.

FILIE BIBLIOTECZNE

Księgozbiór w bibliotece jest podstawą jej działalności. Dlatego też
od powstania biblioteki przez cały czas jej działalności dbano, by
był on różnorodny, starannie dobrany, zaspakajając gusty
czytelnicze. Główny trzon zbiorów stanowi literatura piękna,
literatura dla dzieci i młodzieży oraz popularno-naukowa.
Obecnie księgozbiór Biblioteki liczy 12724 woluminy,
woluminy z którego
korzystają mieszkańcy naszej gminy. W 2006 roku we wszystkich
placówkach bibliotecznych zarejestrowano ogółem 1609
czytelników.
czytelników Zajmujemy I miejsce w Powiecie Limanowskim pod
wzgledem liczby czytelników na 100 mieszkańców jako gmina
wiejska. Wypożyczono ogółem 20422 woluminy książek do domu.
Biblioteka zakupiła oprogramowanie pakietu systemu
komputerowego MAK do wprowadzania księgozbiorów bibliotek.
Każda placówka biblioteczna posiada stanowisko komputerowe do
prowadzenia elektronicznego opracowania zbiorów. Obecnie
w G B P Jodłownik wprowadzono ponad 5000 rekordów. We
wszystkich placówkach bibliotecznych nadal trwają prace przy
elektronicznym uzupełnianiu zbiorów. W 2004 roku dzięki akcji
"IKONKA" Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w Warszawie
Gminna Biblioteka Publiczna w Jodłowniku oraz Filia
w Szczyrzycu otrzymały po 3 komputery z oprogramowaniem
i dostępem do internetu.
Dzięki temu przedsięwzięciu uruchomione zostały czytelnie
internetowe w tych placówkach, które służą powszechnemu
udostepnianiu wiedzy i informacji.
W 2006 roku w Filii Bibliotecznej w Wilkowisku uruchomiono
Internet z dostepem dla czytelników. W dalszym ciągu planuje się
instalacje łącza internetowego w pozostałych filiach
bibliotecznych.

KSIĘGOZBIÓR I CZYTELNICTWO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Filia Biblioteczna
w Sadku uruchomiona
została od 01 września
1986 r. zlokalizowana
w budynku OSP
w Sadku. Placówka zajmuje dwa pomieszczenia.

Od 1958 r. w Krasnem
Lasocicach
ocicach początkowo
Las
funkcjonował punkt
biblioteczny
prowadzony przez Pana
Emila Gocala
w jego prywatnym
domu. Kiedy powołano
Gromadzką Bibliotekę
pracą w tej bibliotece
zaczęła kierować Pani Janina Legutko - nauczycielka, a od 1977 r.
bibliotekę prowadziła
siostra Pani Janiny – Pani Bogusława Legutko do 1991 r.
Od dnia 01 sierpnia 1991 r. pani Zofia Śliwa, która kierowała
placówką do1997 r.
Od 01 lutego 1997 r. biblioteką kieruje Pani Barbara Kutaj.
Biblioteka mieści się w budynku OSP w Krasnem Lasocicach.

Biblioteka Publiczna
w Wilkowisku powstała
w 1959 roku. Od początku powołania placówkę
prowadziła Pani Irena
Janowiec – emerytowana
nauczycielka do 1987 r.
Kolejni pracownicy:
Maria Kaleta do 1988 r.,
Urszula Petranowicz do 1991 r., Zofia Śliwa - od kwietnia
1992 roku do 31 października 2006 r. Od 01 listopada 2006 r.
placówkę przejęła Pani Krystyna Pucia. Biblioteka mieści się
w budynku Domu Parafialnego.

Zofia Toporkiewicz-Włosińska
Stanisław Grzywacz
Helena Krzyściak - 1958 - 30.VI. 1998
Od 01 lipca 1998 r. placówką kieruje Pani Anna Repelewicz
Placówka mieści się w budynku Szkoły Podstawowej
w Szczyrzycu.

