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Wstęp 
 

Celem realizacji zadań w ramach programu BLISKO jest: 

• 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; 

• wzmacnianie 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; 

• włączeniu nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacji społeczności 

lokalnych. 

Diagnoza potrzeb i potencjałów mieszkańców gminy Konstantynów przeprowadzona przez 

Gminną Bibliotekę Publiczną im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie wpisuje się  

w obszar realizacji ostatniego z wymienionych powyżej celów BLISKO.  
 

Wiedza na temat lokalnej społeczności będzie podstawą do: 

- planowania dalszej działalności, tak by oferta biblioteki była jak najlepiej dostosowana  

do potrzeb i oczekiwań obecnych i potencjalnych użytkowników biblioteki 

- przygotowania regulaminu Konkursu na Inicjatywy Oddolne 
 

Opis narzędzi badawczych 
 

Diagnoza potrzeb i potencjałów mieszkańców gminy Konstantynów przeprowadzona była z 

wykorzystaniem metod ilościowych oraz jakościowych i przeprowadzona była w dwóch 

etapach:  

1. Ankieta 

Ankieta przeprowadzona została w tradycyjnej papierowej formie oraz przy użyciu 

flipcharta. Zawierała pytania otwarte i zamknięte dotyczące sposobów spędzania czasu 

wolnego, korzystania z oferty biblioteki i oferty kulturalnej w gminie Konstantynów, 

kanałów pozyskiwania informacji na temat oferty kulturalnej w gminie oraz propozycji 

działań kulturalnych. 
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Na kartach flipchartu uczestnicy badania mogli zapisywać odpowiedzi na pytania: Czego 

brakuje Ci w bibliotece? Co byś zmienił? Jakiej oferty oczekujesz? 

 

 

 

2. Wywiad  

Opierał się na pytaniach otwartych. Na niektóre z nich respondenci odpowiadali w 3-6 

osobowych grupach, na inne indywidualnie, a dotyczyły one ulubionych miejsc i sposobów 

spędzania czasu wolnego, motywacji uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, kanałów 

pozyskiwania informacji na temat oferty kulturalnej w gminie oraz z czym kojarzy się 
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badanym : lokalność, kultura, biblioteka, Konstantynów, a także jaka powinna być i co 

oferować wymarzona biblioteka.  
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Charakterystyka grupy badanej 
W badaniu wzięły udział łącznie 203 osoby (co stanowi 5% mieszkańców gminy 

Konstantynów), w tym 129 osób w badaniach ankietowych -101 wypełniło arkusz ankiety, 

28 odpowiedziało na pytania otwarte i dokonało wpisu na flipcharcie, 74 uczestniczyło w 

wywiadzie.  

Osoby wypełniające ankietę to czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kajetana 

Sawczuka w Konstantynowie i uczestnicy lokalnej imprezy pn. Dni Konstantynowa, które 

odbyły się 10 lipca 2022 r.  

W wywiadzie w czerwcu 2022 r. uczestniczyli uczniowie klas siódmych i ósmych Szkoły 

Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie oraz osoby należące do Klubu 

Młodzi Duchem i Góry, który działa w bibliotece.  

Na flipcharcie swoje uwagi zapisali uczestnicy Dni Konstantynowa - nie było możliwe 

ustalenie ich danych, ponieważ badanie było całkowicie anonimowe. 

 

Strukturę osób badanych według płci i wieku przedstawiają poniższe wykresy.  

Płeć osób badanych 
 

              Ankieta      Wywiad 

                       
    

Wiek osób badanych 
          Ankieta             Wywiad 
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Charakterystyka gminy Konstantynów 
Źródło:  Urząd Gminy Konstantynów - „Raport o stanie gminy Konstantynów za 2021 rok” – Konstantynów, 

maj 2022 r. 
 

Położenie 

Gmina Konstantynów pod względem administracyjnym jest gminą wiejską położoną 

w północno-wschodniej części woj. lubelskiego, w powiecie bialskim.  Od północy poprzez 

rzekę Bug graniczy z woj. podlaskim (Gmina Mielnik) oraz na długości ok. 250 m styka się z 

granicą państwa Republiki Białorusi, od zachodu graniczy z woj. mazowieckim (gminy: 

Stara Kornica i Sarnaki), od wschodu sąsiaduje z gminą Janów Podlaski, a od południa z 

gminą Leśna Podlaska. Jest jedną z mniejszych pod względem wielkości gmin w 

województwie lubelskim, ponieważ jej powierzchnia wynosi 87 km2. 

Jest gminą typowo rolniczą, z małym udziałem sfery biznesowo-przemysłowej.  

Północna część gminy znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom 

Bugu” i jego otuliny.  

W Konstantynowie znajduje się park z nieużytkowanym pałacem Platerów, skwer w 

centrum miejscowości, plac zabaw i boisko szkolne oraz zalew w Zakanalu. W miejscowości 

nie ma klubokawiarni, restauracji czy innego miejsca, gdzie mogłyby odbywać się spotkania 

towarzyskie. 

Gmina składa się z 14 sołectw: Antolin, Gnojno, Komarno, Komarno Kolonia, Konstantynów,  

Konstantynów-Kolonia, Solinki, Wandopol, Wiechowicze,  Witoldów, Wólka Polinowska, 

Zakalinki,  Zakalinki-Kolonia, Zakanale, cztery z sołectw posiadają świetlicę wiejską. 

Mieszkańcy  

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Konstantynów liczyła 4 134 mieszkańców,  

w tym 2 099 kobiet i 2 035 mężczyzn. 

- w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) : kobiety - 432, mężczyźni – 439, 

- w wieku produkcyjnym (18-59 lat) : kobiety - 1 177, mężczyźni - 1 342, 

- w wieku poprodukcyjnym (60 lat i więcej) : kobiety - 490, mężczyźni - 254. 

Instytucje i organizacje działające w sferze kultury  

Na terenie gminy funkcjonują poniższe instytucje i organizacje: 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie,  

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie, 

Szkoła Podstawowa im. Kajetana Sawczuka w Komarnie-Kolonii, 

Warsztat Terapii Zajęciowej, 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konstantynowie, 

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej, 

9 Kół Gospodyń Wiejskich. 
 

Oferta kulturalna jest skromna i skierowana głównie do dzieci w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym oraz osób 50+. Jedynie nieliczne zajęcia edukacyjno-aktywizujace 

proponowane są grupie wiekowej w przedziale 20-25 lat. 
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Obraz miejscowości, mieszkańców i działań kulturalnych w 

opinii grupy badawczej  
W odpowiedzi na pytania z wywiadu (skierowane do grupy w wieku 14-19 lat): 

-  "Z czym kojarzy Ci się Konstantynów?" - najwięcej osób wskazywało:  park, pałac, szkołę, 

miejsce zamieszkania. Niektórym Konstantynów kojarzy się też z boiskiem, kościołem, 

znajomymi, Dniami Konstantynowa, biblioteką, DPS-em, rondem, wspomnieniami, 

Delikatesami Centrum, gorzelnią, czy blokami. Pojedyncze głosy były na: zawody sportowe, 

rzekę, miejsce spotkań, Zakanale, pola, ale zdarzały się też głosy o zabarwieniu 

negatywnym (nic tu nie ma, żule, menele na skwerku, dziura zabita dechami, bieda). 
 

- Na kolejne pytanie: „Z czym kojarzy Ci się lokalność?" – odpowiedzi były bardzo 

różnorodne, niekiedy wskazujące na brak znajomości znaczenia tego słowa. Najwięcej 

odpowiedzi brzmiało: ludzie i Dni Konstantynowa, ale pojawiały się także: spotkania, 

tradycje, udział w życiu społeczności, region, Kebab Kanzas, zalew, Bieg Tropem Wilczym, 

Dzień Rodziny, festyn, mieszkańcy, Pan Marczuk, las, wójt, Minecraft, serwery lokalne. 
 

- W odpowiedzi na pytanie: „Z czym kojarzy Ci się kultura?" - najwięcej wskazań 

miałybrzmiało: dobre zachowanie, zwroty grzecznościowe, kultura osobista oraz GCK, 

biblioteka, szkoła, kultura ludowa, moda, zwyczaje, ciekawe historie, muzeum, wyższy 

poziom życia, uprzejmość, Pałac Kultury, zabytki, tolerancja, pomniki, zabytkowe miejsca i 

rzeczy. 

Podczas wywiadu z młodzieżą (14-19 lat) o formy spędzania czasu wolnego, najwięcej osób 

(46%) wskazało na używanie telefonu i komputera i czas przeznaczony na odpoczynek, 

następnie na sport i prace porządkowe w domu, na kolejnym miejscu wśród aktywności w 

czasie wolnym znalazła się nauka, spotkania ze znajomymi, oglądanie filmów i czytanie 

książek. 10% pytanej młodzieży wolny czas poświęca na rozwijanie swoich pasji. 

 

Poniższy wykres przedstawia preferowane formy spędzania czasu wolnego przez młodzież 

w wieku 14-19 lat. 
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W badaniach ankietowych, w których udział brali respondenci o różnorodnej strukturze 

wiekowej odpowiedzi dotyczące form spędzania wolnego czasu rozkłada się nieco inaczej. 

Najwięcej, bo 67 osób (33%) wskazało na spotkania towarzyskie i rodzinne, na kolejnym 

miejscu wśród aktywności znalazło się korzystanie z internetu, aktywność fizyczna (sporty, 

spacery z psem), czytanie i czas poświęcany na rozwijanie hobby. Z oferty instytucji kultury 

w czasie wolnym, zadeklarowało 12 osób (6% pytanych). 

 

 
 

 

 

Wszystkie diagnozowane grupy zapytaliśmy o ich udział w lokalnych wydarzeniach 

kulturalnych organizowanych w Konstantynowie. 18% w ogóle nie zadeklarowało 

uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych. 
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W odpowiedzi na pytanie „Jakie wydarzenia dla społeczeństwa są organizowane w naszej 

gminie?” - ponad 60% pytanych wskazało Dni Konstantynowa, Dożynki, Bieg Tropem 

Wilczym, Dzień Dziecka, oraz Rajdy rowerowe.  20%  respondentów wymieniło konkurs 

Wiem wszystko o Ziemi Konstantynowskiej, spotkania z pisarzami, zajęcia dla dzieci, spływy 

kajakowe, a w 5% odpowiedzi pojawiły się Promocje Rocznika Konstantynowskiego, 

pielgrzymki i wycieczki w góry. 
 

Gdy pytaliśmy mieszkańców „Co motywuje ich do uczestniczenia w wydarzeniach 

organizowanych w Konstantynowie?”. Najwięcej, bo 80% odpowiedziało, że atrakcje 

których nie ma na co dzień  oraz dla towarzystwa, 40% wskazało możliwość otrzymania 

nagrody i to że uczestniczą w nich pełniąc jakąś funkcję (występując, towarzysząc 

występującym dzieciom lub muszą być ze względów „zawodowych” ) oraz darmowe 

jedzenie i stragany, 20% za powód podało, że z nudów, by wyjść z domu, bo na wydarzenie 

idzie rodzina, także 20% stwierdziło, że nie uczestniczy w organizowanych wydarzeniach, 5% 

pytanych wskazało ciekawość, możliwość wejścia do pałacu Platerów, możliwość zdobycia 

doświadczenia jako powód uczestniczenia w wydarzeniach. 
 

 

 

 

 

Informacji o wydarzeniach organizowanych w Konstantynowie 85% pytanych mieszkańców 

szuka w internecie, 60% na plakatach i od innych osób, 10% wskazało także instytucje 

kultury (biblioteka, GCK) oraz szkołę i gminę.  

 
 

W opinii młodzieży w Konstantynowie brakuje miejsc, gdzie mogliby spędzać czas wolny. 

Zaskoczeniem było, że najczęściej jako miejsce spotkań wskazywali różne miejsca poza 

Konstantynowem (również młodzież ucząca się jeszcze w Konstantynowie). 

W Konstantynowie spotykają się jedynie w plenerze – w parku (przed pałacem Platerów, 

przy ruinach, na parkingu przy mostku), na terenie dawnej kotłowni PGR-u, na parkingu 

przy kościele, na przystanku autobusowym, przy zalewie w Zakanalu, na boisku szkolnym, 

nieliczni spotykają się w domach. Młodzi ludzie najbardziej lubią miejsca, gdzie mogą 

porozmawiać, usiąść i „coś zjeść”, nie wydając dużo pieniędzy, a takich miejsc w 

Konstantynowie brakuje.  

    
        Pałac Platerów                Parking na dolnym parku przy kamiennym mostku 
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     Park     Kamienny mostek   Parking prze kościele 

 
 

 
     Boisko szkolne      Przystanek autobusowy 

 

 

     
Teren i budynek po byłej kotłowni 
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          Zalew w Zakanalu 

 

 

Część pytań z wywiadu i ankiety oraz pytania na flipcharcie dotyczyły działalności biblioteki.  

 

Statutowa działalność Gminnej Biblioteki Publicznej  im. Kajetana 

Sawczuka w Konstantynowie i jej obraz w opinii osób ankietowanych 
 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie znajduje się na ul. 

Piłsudskiego 4 (wejście od ul. Ogrodowej), na pierwszym piętrze, bez windy, w budynku 

wspólnie z GCK i OSP. Powierzchnia jaką zajmuje biblioteka to 72 m2 podzielone na 4 

pomieszczenia ze wspólnym korytarzem. 
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Do podstawowych zadań biblioteki należy 

- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących Gminy Konstantynów, 

- zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych, głównie poprzez 

zapewnienie dostępu do materiałów bibliotecznych  i  informacji, 

- popularyzowanie literatury  i  czytelnictwa, 

- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie do domu, 

- współpraca z innymi bibliotekami, szkołami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania 

czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej, 

-  doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej, 

- upowszechnianie wiedzy oraz nowych technologii w procesie edukacji i rozwoju 

osobistego. 
 

Udostępnianie 

W roku 2021 zarejestrowano w bibliotece 494 czytelników, co stanowi 12% ogółu 

mieszkańców gminy 

Stan księgozbioru na 31 grudnia 2021 r. wynosił 14 304 wol., w tym: 

- literatura dla dzieci i młodzieży – 4 804 wol., 

- literatura dla dorosłych 5 983 wol., 

- literatura popularno-naukowa – 3 517 wol. 

Poza tym użytkownicy mają dostęp do gier planszowych, czasopism, zbiorów 

audiowizualnych, zbiorów regionalnych, oraz  ebooków i audiobooków na platformie 

Legimi. 

Wydatki poniesione na zbiory biblioteczne w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2021 r. 

wyniosły 3,02 zł. 
 

Przykładowe podejmowane działania  

W ofercie biblioteki można znaleźć m.in. lekcje biblioteczne, cykliczne akcje: Noc Bibliotek, 

Cała Polska czyta dzieciom, Mała książka wielki człowiek,  Kinder Mleczna Kanapka Przerwa 

na wspólne czytanie oraz spotkania autorskie , wycieczki edukacyjne, Turnieje Gier 

Planszowych, zajęcia z zastosowaniem nowych technologii (kodowanie, programowanie, 

druk 3D), lokalne imprezy plenerowe, działania wynikające z aktualnie realizowanych 

projektów, na które biblioteka pozyskuje środki zewnętrzne, Mobilną Bibliotekę. 

W bibliotece działają kluby: 

-Dyskusyjny Klub Książki, Klub Kolekcjonerów  

-Klub Kolekcjonerów Pocztówek 

-Klub Genealogiczny 

-Klub Młodzi Duchem i Góry 

odbywają się także spotkania grup zorganizowanych i spontaniczne spotkania czytelników. 
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Wymarzona biblioteka 

Na pytanie z wywiadu (skierowane do grupy w wieku 14-19 lat): 

-  "Z czym kojarzy Ci się biblioteka?" - najwięcej osób odpowiedziało, że z książkami, ciszą, 

spokojem i Nocą Bibliotek. Pozostałe skojarzenia to: czytanie, konkursy, „enhanting” 

(urocze – w Minecrafcie ulepsza się różne rzeczy wkładając je w książki), gry planszowe, 

fajne osoby, nowości, różnorodność, wycieczki, wiedza, miejsce spotkań, czas wolny, 

roboty, audiobooki, miła obsługa, dużo książek dla dzieci, a za mało dla młodzieży, stare 

książki. 
 

- „Jaka powinna być Twoja wymarzona biblioteka?” – większość pytanych wskazało, że w 

wymarzonej bibliotece powinny być: miękkie fotele, ciepła herbata, dużo ciekawych 

książek, ciepłe oświetlenie, pufy, kącik spokoju, miła atmosfera i komputery. Były też głosy 

na: nowe książki młodzieżowe, książki naukowe i popularnonaukowe, komiksy, mangi, 

dostęp do zasobów w sieci, audiobooki, słuchawki, spotkania z autorami i ciekawymi 

ludźmi, turnieje gier komputerowych, konkursy, wystawy, kocyki, kino, dużo młodzieży, 

lego, piłkarzyki, różnorodna oferta wyjazdów, godziny otwarcia do 20.00, różnorodne 

kanały informacji o wydarzeniach i ofercie, biblioteka powinna być duża, z nowoczesnym 

wystrojem, WC, latem klima/zimą ogrzewanie, wi-fi, rośliny. 
 

- „Czym powinno charakteryzować się dobre miejsce do spotkań?” – najczęściej pojawiały 

się odpowiedzi: cisza, miejsce odosobnione zapewniające dyskrecję, wygoda, tam gdzie są 

znajomi, dostęp do jedzenia i picia,   
 

Na pytanie, czy użytkownicy biblioteki dobrze się w niej czują, ponad  90% respondentów 

odpowiedział twierdząco, doceniając atmosferę i różnorodną ofertę. Wielu jednak 

wskazywało na ograniczoną ilość miejsca na niektórego typu działania. 
 

 Działalność kulturalna biblioteki, wymaga wielu wysiłków i jej realizacja jest możliwa m. in. 

dzięki dodatkowym środkom pozyskiwanym w projektach zewnętrznych, dzięki którym 

można uatrakcyjnić ofertę i planować działania odpowiadające potrzebom i oczekiwaniom 

mieszkańców oraz skupić się szczególnie na młodzieży, która jak wynika z przeprowadzonej 

diagnozy jest grupą najbardziej wymagającą współczesnych metod pracy i różnorodnej 

oferty, także opartej o nowoczesne technologie, a oferta do niej kierowana jest dla nich 

mało atrakcyjna.  

 

 

Podsumowanie 
 

Ankietowani zaznaczali, że oferta kulturalna kierowana do mieszkańców Konstantynowa 

jest skromna. Wynika to m.in. z finansowych możliwości instytucji. Ubóstwo mieszkańców, 

skromne dochody, duża odległość od większych ośrodków kulturalnych nie wyrobiły u 

mieszkańców nawyku potrzeby korzystania z oferty kulturalnej. Łącząc to ze skromną 
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lokalną ofertą, czynniki te wpływają na niskie uczestnictwo w aktualnie organizowanych 

wydarzeniach proponowanych przez instytucje kultury działające na terenie gminy. 

Dostępność i różnorodność oferty kierowanej do społeczeństwa w 2021 i 2022 r. jest 

zdecydowanie większa, jednak nawyki i schematy w postrzeganiu i uczestniczeniu w 

kulturze przez mieszkańców jest procesem powolnym i wymagającym pracy z wieloma 

pokoleniami. 

 

Biblioteka jako jedna z instytucji, ma za zadanie pomóc realizować i wcielać w życie 

pomysły rodzące się w lokalnej społeczności, korzystać z potencjału mieszkańców. 

 

Według ankietowanych 56% wskazało, że brakuje im wyjazdów na wydarzenia kulturalne 

do dużych ośrodków, 33% opowiedziało się za spotkaniami z ciekawymi ludźmi, 28% 

oczekuje większej oferty rekreacyjno-turystycznej, a 19% chciałoby spotykać się w grupach 

dyskusyjnych . 

 

 
 

Konkurs na Inicjatywy Lokalne, który jest integralną częścią zadania realizowanego przez 

bibliotekę pt. „Z Biblioteką w tysiące podróży w nieznane" w ramach BLISKO z 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, jest okazją, by 

mieszkańcy "wzięli kulturę w swoje ręce", tworzyli i odczuwali ją osobiście. Jest szansą na 

realizację przez lokalną społeczność inicjatyw i wydarzeń kulturalnych, takich, jakich oni 

oczekują, jakich najbardziej brakuje w naszej przestrzeni.  

 

Dostęp do kultury i czytelnictwa jest dla wielu często jedynym oknem na świat, a 

uczestnictwo w kulturze skłania do przełamywania barier, łamania stereotypów i 

wyrównywania szans. 
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Biblioteka od zawsze była  przestrzenią otwartą dla społeczeństwa, miejscem 

powszechnego dostępu do kultury, wiedzy, informacji i technologii, miejscem sprzyjającym 

budowaniu i rozwijaniu kapitału ludzkiego i chcemy by taka pozostała  -  przestrzenią 

otwartą dla społeczeństwa. 

 

„Nigdy nie zadawalać się zrobionym, zawsze iść dalej”    

        Stanisław Lem: „Astronauci” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


