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WSTĘP
Ziemia kozielska, mimo w ielow iekow ego pozostawania poza granicami państwa
polskiego, zachowała sw ój narodow y polski charakter. Przez całe stulecia ludność
polska tutaj mieszkająca posiadała zdecydowaną liczbową przewagę nad ludnością
niemiecką. Opierając się na oficjaln ej statystyce niem ieckiej, uwzględniającej tzw.
„dw ujęzycznych ” , można przyjąć że jeszcze w 1900 r. ludność polska stanowiła 80,5%
ogółu mieszkańców powiatu kozielskiego. Była to głównie ludność chłopska, prze
ważnie znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej. Ludność ta tworzyła bazę dla
rozw ijającego się, zarówno przed I w ojn ą światową jak i w okresie międzywojen
nym, polskiego ruchu narodowego.
Wśród tej ludności działały różne polskie organizacje i związki. Docierały do niej
również polskie książki, przeważnie za pośrednictwem istniejących tutaj polskich
bibliotek. Biblioteki te przed I w ojną światową zakładało Tow arzystw o Czytelni
Ludow ych, a po podziale Górnego Śląska w 1922 r. Związek Polaków w Niemczech.
Liczba polskich bibliotek była niekiedy dosyć znaczna. Przykładowo, w 1906 r. było
ich 20. W następnych latach na skutek szykan i utrudnień ze strony władz niemiec
kich większość bibliotek uległa jednak likw idacji i w 1914 r. było ich tylko 5.
W okresie m iędzyw ojennym w pow iecie kozielskim istniały 3 polskie biblioteki. Naj
ważniejsza z nich mieściła się w siedzibie Banku Ludow ego w Koźlu. Liczyła ona
od 70 do 200 tom ów. Dwie pozostałe zlokalizowane były w Cisku i Dziergowicach,
w mieszkaniach Józefa Planetorza i Juliusza Jacka. Łącznie w początkach lat trzy
dziestych bieżącego stulecia dysponow ały one 817 tomami. Placów ki te zostały zli
kwidowane przez władze niemieckie z chwilą wybuchu wojny, a księgozbiór skon
fiskow any i zniszczony. Książki zajęte w Banku Ludowym w Koźlu w liczbie 201
egzemplarzy zostały spalone na dziedzińcu starostwa kozielskiego w pierwszych
dniach września 1939 r., a 320 książek skonfiskowanych w Cisku spalono na poste
runku m iejscow ej żandarmerii. Podobnie postąpiono z książkami w Dziergowicach,
zarekwirowanym i przez N iem ców jeszcze przed wybuchem wojny.
Po wyzw oleniu ziemi kozielskiej i przejęciu tych terenów przez Polskę, co osta
tecznie nastąpiło 24 kwietnia 1945 r., władze administracyjne stanęły przez problemem
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udostępnienia książki polskiej tutejszej ludności. Było to tym ważniejsze, że zde
cydowana w iększość mieszkańców powiatu rekrutowała się spośród polskiej ludności
rodzimej, która zwłaszcza w ostatnich latach przed wyzwoleniem miała mały kon
takt z książką polską. Ludność ta poza pojed ynczymi wypadkami nie posiadała żad
nych egzem plarzy polskich książek. Niewiele książek przywieźli ze sobą również
osadnicy.
W tej sytuacji najszybciej z polską książką można było dotrzeć do ludności p o 
przez tworzenie ogólnie dostępnych bibliotek. Początkowo organizowano je przy uru
chamianych szkołach, ale już w k r ótce podjęto prace nad utworzeniem Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Koźlu. Otwarcie jej nastąpiło 28 grudnia 1945 r. Księgozbiór
składał się wów czas ze 127 nowych i 195 używanych książek. Po kilku miesiącach
liczba książek wzrosła do 1987. egzemplarzy, a pod koniec grudnia 1947 r. osiągnęła
2 995 tom ów. Przy bibliotece powiatowej, od początku istnienia, działała wypożyczal
nia miejska. Stała się ona zalążkiem M iejskiej Biblioteki Publicznej w Koźlu, uru
chomionej 29 marca 1948 r.
W pierw szym roku swej działalności Miejska Biblioteka Publiczna w Koźlu dys
ponowała tylko 725 tomami książek. Po kilku latach doszło jednak do połączenia
księgozbiorów biblioteki powiatowej i m iejskiej. Utworzona w ten sposób w 1955 r.
Powiatowa i M iejska Biblioteka Publiczna w Koźlu sprawowała opiekę instrukta
żową nad bibliotekam i publicznymi w powiecie kozielskim oraz organizowała czytel
nictwo w Koźlu.
Po zmianach w podziale administracyjnym kraju, dokonanych w 1975 r., biblioteka
ta utraciła sw oje placów ki w gminach i została przemianowana na Miejską Biblio
tekę Publiczną, a teren jej działania ograniczono do obszaru utworzonego w paździer
niku 1975 r. Kędzierzyna-Koźla. Dotychczasowe biblioteki publiczne usytuowane
w tym mieście przekształcone zostały w filie M iejskiej Biblioteki Publicznej w K ędzierzynie-Koźlu.
Wraz z rozw ojem bibliotek szkolnych i bibliotek publicznych powstawały b ib lio 
teki w zakładach pracy i przy organizacjach politycznych i społecznych. Takim był
przykładow o punkt biblioteczny założony w 1948 r. w szpitalu w Kędzierzynie. Był
on pierwszą tego typu placówką na Śląsku Opolskim.
W miarę wzrostu dostępności książki i zwiększania się księgozbiorów w bibliote
kach publicznych znaczna liczba bibliotek zakładowych uległa likwidacji i aktualnie
istnieją one tylko w niektórych zakładach pracy. Często są to biblioteki specjalistycz
ne, dysponujące fachową literaturą, której nie posiadają biblioteki publiczne.
Przez wszystkie lala, które minęły od chwili powrotu ziemi kozielskiej do Polski,
kierownictwa poszczególnych placówek bibliotecznych przejawiały dużą dbałość
o rozwój księgozbiorów bibliotek i należyte ich wykorzystanie. Systematycznie rosła
liczba książek będąca w dyspozycji bibliotek, powiększana nie tylko poprzez zakupy
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bieżących nowości, ale także uzupełniana w antykwariatach. Doprow adziło to do
powstania w wielu bibliotekach obszernych i interesujących księgozbiorów , Ogółem
pod koniec 1987 r. biblioteki publiczne, szkolne i zakładowe Kędzierzyna-Koźla po
siadały ponad 800 tysięcy tomów. Osiągnięto ten stan rozpoczynając w 1945 r. groma
dzenie księgozbiorów od podstaw. Uzyskane rezultaty są przejaw em autentycznego
awansu kulturalnego społeczeństwa miasta, a jednocześnie efektem systematycznej
pracy pracow ników bibliotek Kędzierzyna-Koźla.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Adres: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, Rynek 3 (Osiedle Stare Miasto)
kretariat).

tel.

227-42 (se

Biblioteka zajm uje trzy piętra i posiada 15 sal o łącznej pow ierzchni 720 ms.
Zbiory zgromadzone są w wypożyczalni dla dorosłych, wypożyczalni płyt, czytelni
dla dorosłych, wypożyczalni i czytelni dla dzieci oraz w gabinecie marksizmu-leninizmu.
1) W ypożyczalnia dla dorosłych, tel 222-25
Czynna: poniedziałek, wtorek, środa i piątek od godz.

10.00 do 19.00

czwartek i sobota od godz. 10.00 do 15.00
Posiada bogate zbiory literatury pięknej polskiej i obcej, w tym lektur
dla
uczniów szkół ponadpodstawowych. Oprócz beletrystyki zgromadzono tu literaturę
popularnonaukową z różnych dziedzin. Dominują książki z zakresu historii, wspo
mnienia i reportaże, książki społeczno-polityczne oraz pozycje śląskoznawcze. Czytel
nik ma bezpośredni dostęp do półek z książkami. Może również korzystać z katalo
gów : alfabetycznego i rzeczowego. Książki wypożycza się także po uprzednim za
mówieniu telefonicznym. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy zainteresowani
po zapisaniu się na czytelnika. Podstawą zapisu jest dowód osobisty, a dla młodzieży
legitymacja szkolna. Liczba książek znajdująca się w wypożyczalni przekroczyła
48 000 tomów.
2) W ypożyczalnia płyt, tel. 222-25
Czynna: poniedziałek, środa i piątek od godz. 14.00 do 18.00.
Posiada 3579 egzemplarzy płyt, taśm m agnetofonowych i przeźroczy. Oferuje na
grania muzyki poważnej, rozryw kow ej, utworów literackich, bajek, baśni, tekstów
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do nauki język ów obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego
oraz książki pośw ięcone muzyce. Z wypożyczalni płyt mogą korzystać wszyscy zainte
resowani po uprzednim zapisaniu się.
3) Czytelnia dla dorosłych, tel. 227-80
Czynna: wtorek, środa i piątek od godz. 12.00 do 19.00
czwartek i sobota od godz. 10.00 do 15.00
Posiada i udostępnia na miejscu księgozbiór podręczny liczący 4000 książek i 160
tytułów czasopism. Dominują encyklopedie, słowniki, bibliografie, informatory, m ono
grafie, opracowania dotyczące historii literatury oraz książki naukowe prezentujące
rozwój poszczególnych dyscyplin wiedzy. Spośród czasopism przeważają czasopisma
literackie, społeczno-kulturalne, polityczne, regionalne i magazyny ilustrowane.
Czytelnia gromadzi także dokumenty życia społecznego z terenu Kędzierzyna-Koźla,
które nie są przeznaczone do handlu księgarskiego. Należą do nich inform acje doty
czące działalności związków, partii, instytucji i stowarzyszeń. Czytelnicy mogą uzys
kać porady inform acyjno-bibliograficzne (bezpośrednio w czytelni, pisemnie lub tele
foniczne) w zakresie piśmiennictwa polskiego i obcego. Za pośrednictwem czytelni
można sprowadzić książki z bibliotek krajow ych i zagranicznych. Z książek tych
korzysta się wyłącznie w czytelni. Odpowiedni wybór książki lub czasopisma ułat
wiają czytelnikow i katalogi księgozbioru podręcznego (alfabetyczny i rzeczowy) oraz
kartoteki: osobowa, zagadnieniowa i regionalna. Warunkiem korzystania ze zbiorów
czytelni jest okazanie dowodu tożsamości.
4) W ypożyczalnia i czytelnia dla dzieci, tel. 227-80
Czynna: wtorek, środa i piątek od godz. 12.00 do 18.00
czwartek i sobota od godz. 10.00 do 15.00
Posiada ponad 12.000 tom ów książek przygodowych, historycznych, obyczajowych,
fantastycznych oraz bajek baśni, i lektur szkolnych. W czytelni można korzystać
z encyklopedii, słowników, inform atorów i albumów. Dotarcie do pożądanej pozycji
ułatwiają katalogi; alfabetyczny, rzeczowy i tytułowy oraz wolny dostęp do półek
z książkami. Ze zbiorów zgromadzonych w wypożyczalni i czytelni mogą korzystać
dzieci i młodzież do lat 15. Zapisu dokonuje się na podstawie dowodu osobistego
jednego z rodziców.
5) Gabinet marksizm u-lcninizmu, tel. 227-42
Czynny: od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 15.00.
Posiada prace klasyków marksizmu-leninizmu, opracowania z zakresu międzyna
rodowego ruchu robotniczego, filozofii marksistowskiej, historii partii, stronnictw
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politycznych i organizacji społeczno-politycznych. W gabinecie znajdują się również
roczniki czasopism i bieżąca prasa partyjna. Łącznie zgromadzono w nim 1337 tomów
książek i 8 roczników czasopism. Czasopisma gromadzone są od 1970 r. z wyjątkiem
„N ow ych Dróg” , których biblioteka posiada prawie kompletne wszystkie roczniki.
Orientację w zbiorach ułatwiają katalogi: alfabetyczny i rzeczowy. Szczegółowych
inform acji dotyczących korzystania z zasobów gabinetu marksizmu-leninizmu udziela
sekretariat biblioteki.
* * *
Pod koniec 1987 r., w scharakteryzowanych powyżej zbiorach M iejskiej Biblioteki
Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu, zgromadzonych było 63.678 w olum inów książek.
11.011 tom ów (17,3% ogółu zbiorów) była to literatura piękna dla dzieci i młodzieży,
26.245 tom ów (41,2% zbiorów) to literatura piękna dla dorosłych, a 26.421 (41,5%
zbiorów) to literatura z innych działów.
Pozostały księgozbiór, będący własnością M iejskiej Biblioteki Publicznej, umiesz
czony jest w 13 filiach biblioteki. Znajduje się w nich 150.498 tomów.
Łącznie, pod koniec 1987 r., Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu po
siadała 214.176 woluminów.

FILIE MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
FILIA nr 1
A dres: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Juliusza Słowackiego 6
Czynna: wtorek, środa i piątek od godz. 12.00 do 19.00
czwartek i sobota od godz. 10.00 do 15.00
Księgozbiór: 12.643 tomy.

(Osiedle

Pogorzelec).

FILIA nr 2
A dres: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Harcerska 12a/l (Osiedle Śródmieście).
Czynna: środa, czwartek i piątek od godz. 14.00 do 19.00
wtorek i sobota od godz. 10.00 do 15.00
Księgozbiór: 11.151 tomów.
FILIA nr 3
Adres: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Judyma 1 (Osiedle Śródmieście — Szpital Miejs
ki nr 2).
Czynna: środa, czwartek,piątek i sobota od godz. 10.00 do 15.00
wtorek od godz. 12.00 do 17.00
9

Księgozbiór: 5.927 tom ów
Uwaga: Ze zbiorów mogą korzystać tylko pacjenci i personel Szpitala Miejskiego nr 2.
FILIA nr 4
Adres: 47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Przyjaźni 68 (Osiedle Blachownia), tel. 325-71.
Czynna: wtorek, środa i piątek od godz. 12.00 do 19.00
czwartek i sobota od godz. 10.00 do 15.00
Księgozbiór: 13.156 tomów.
FILIA nr 5
Adres: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Karola Świerczewskiego 24 (Osiedle Śródmieście)
tel. 324-81.
Czynna:
poniedziałek od godz. 12.00 do 19.00
wtorek, środa i piątek od godz. 10.00 do 19.00
czwartek i sobota od godz. 10.00 do 15.00
Księgozbiór: 32.528 tom ów oraz 1.557 płyt gramofonowych i taśm magnetofonowych.
FILIA nr 6
Adres: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Henryka Sucharskiego 13 (Osiedle Rogi).
Czynna: wtorek, czwartek i piątek od godz. 14.00 do 19.00
środa i sobota od godz. 10.00 do 15.00
Księgozbiór: 9.798 tomów.
FILIA nr 7
Adres: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Franklina Delano Roosevelta 7 (Osiedle Stare
Miasto — Szpital Miejski nr 1).
Czynna: wtorek, środa, czwartek i piątek od godz. 9.00 do 14.00
poniedziałek od godz. 10.00 do 15.00
Księgozbiór: 5.083 tomy.
Uwaga: ze zbiorów mogą korzystać tylko pacjenci i personel Szpitala Miejskiego nr 1.
FILIA nr 8
Adres: 47-230 Kędzierzyn-Koźle, ul. Stefana Batorego 32 (Osiedle Sławięcice)
Czynna: wtorek, środa i piątek od godz. 12.00 do 19.00
czwartek i sobota od godz. 10.00 do 15.00
Księgozbiór: 10.526 tomów.
FILIA nr 9
Adres: 47-230 Kędzierzyn-Koźle, ul. Jana Brzechwy 60 (Osiedle Cisowa).
Czynna: wtorek, środa i czwartek od godz. 14.00 do 19.00
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piątek i sobota od godz. 10.00 do 15.00
Księgozbiór: 9.809 tomów.
FILIA nr 10
Adres: 47-206 Kędzierzyn-Koźle, ul. Janka Krasickiego 1 (Osiedle Kłodnica).
Czynna: wtorek, czwartek i piątek od godz. 12.00 do 19.00
środa i sobota od godz. 10.00 do 15.00
Księgozbiór: 16.851 tomów.
FILIA nr 11
Adres: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Kazimierza Wielkiego 7 (Osiedle Śródmieście —
Osiedlowy Dom Kultury „K om es” ).
Czynna: poniedziałek, czwartek i piątek od godz. 12.00 do 19.00
wtorek i sobota od godz. 10.00 do 15.00
Księgozbiór: 9.433 tomy.
FILIA nr 12
Adres: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Karola Świerczewskiego 24 (Osiedle Śródmieście)
Czynna: wtorek, środa i piątek od godz. 12.00 do 19.00
czwartek i sobota od godz. 10.00 do 15.00
Księgozbiór: 10.207 tomów.
Uwaga: zbiory zawierają pozycje przeznaczone dla dzieci i młodzieży do lat 15.
F ILIA nr 13
Adres: 47-230 Kędzierzyn-Koźle, ul. Stefana Batorego 32 (Osiedle Sławięcice).
Czynna: wtorek, środa, czwartek i piątek od godz. 14.00 do 17.00
Księgozbiór: 3.386 tomów.
Uwaga: zbiory zawierają pozycje przeznaczone dla dzieci i m łodzieży do lat 15.
PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEW ÓDZKA — FILIA w Kędzierzynie-Koźlu
A dres: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 20 (Osiedle Zachód), tel. 227-97.
Czynna: od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 18.00
sobota od godz. 9.00 do 14.00
Biblioteka powstała w 1951 r. przy Zarządzie Powiatowym Zw iązku Nauczycielstwa
Polskiego w Koźlu. Początkowo była filią Pedagogicznej B iblioteki W ojewódzkiej
w Opolu, a następnie (od 1959 r.) podlegała kozielskiemu Inspektoratow i Oświaty.
Od 1976 r., w m yśl nowego statutu, ponownie stała się filią Pedagogicznej Biblioteki
W ojew ódzkiej w Opolu. Biblioteka ma bardzo
dobre
w arunki
lokalowe.
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Zajmuje oddzielny dwupiętrowy budynek. Posiada własną introligatornię, czytelnię
ogólną oraz czytelnię czasopism.
W dniu 31 grudnia 1987 r. w bibliotece znajdowało się 47.945 tomów książek
i 3.677 opraw ionych roczników czasopism. Księgozbiór gromadzony jest pod kątem
szeroko rozum ianych potrzeb nauczycieli. Dominuje literatura pedagogiczna, ale
licznie reprezentowana jest również literatura piękna i literatura naukowa — zwłasz
cza z zakresu nauk humanistycznych. Cennymi pozycjami znajdującymi się w biblio
tece są w ydaw nictw a z X IX i początków X X wieku. Takich książek biblioteka po
siada około 2.000 wolum inów.
Biblioteka prenum eruje rocznie 150 tytułów czasopism o tematyce pedagogicznej,
społeczno-kulturalnej i politycznej. Prawie wszystkie czasopisma są kompletowane
w roczniki i oprawiane. W zbiorach biblioteki znajdują się również czasopisma z X IX
i pierwszej połow y X X wieku, m.in. prawie pełny zestaw roczników „Tygodnika
Ilustrowanego” z lat 1867— 1939.
W ramach działalności inform acyjno-bibliograficznej biblioteka udziela nauczy
cielom studiującym pom ocy w uzyskaniu poszukiwanych pozycji (m.in. w drodze
wypożyczeń m iędzybibliotecznych) oraz organizuje spotkania z pracownikami nauki.
Ze zbiorów biblioteki mają prawo korzystać nauczyciele, pracownicy naukowi,
pracownicy zatrudnieni w placówkach kulturalno-oświatowych, studenci przygotowyw ujący się do zawodu nauczycielskiego, rodzice poszukujący literatury pedagogicz
nej, uczniowie ostatnich klas szkół średnich oraz w przypadkach szczególnych inne
osoby studiujące.
Ze zbiorów zgromadzonych w czytelni może korzystać każda zainteresowana
osoba.
BIBLIOTEKA NAUKOW O-TECHNICZNA INSTYTUTU CIĘŻKIEJ SYNTEZY
ORGANICZNEJ „BLACHOW N IA”
Adres: 47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Energetyków 9 (Osiedle Blachownia), tel. 332-41
(centrala).
Czynna: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 14.00.
Biblioteka powstała w 1953 r. na terenie Zakładów Azotowych „Kędzierzyn”
W 1959 r., po usamodzielnieniu się Instytutu, posiadała 1837 tomów. Aktualnie jej
zbiory liczą ponad 19.000 pozycji książkowych oraz 385 tytułów czasopism. Dominuje
tematyka z zakresu chemii, fizyki, matematyki, przemysłu chemicznego, techniki,
a także ekonomii, organizacji pracy i prawa.
W bibliotece znajdują się również zbiory specjalne. Należą do nich: druki firm o
we, fotokopie, m ikrofilm y, mikrofisze oraz sprawozdania z prac naukowo-badawczych
instytutu i innych instytucji z nim współpracujących. Znaczną część zbiorów tworzą
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podręczniki, słowniki, płyty gramofonowe i taśmy m agnetofonowe służące do nauki
języków obcych.
Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać pracownicy Instytutu Ciężkiej Syntezy
Organicznej „Blachownia". Czytelnia jest dostępna dla wszystkich chętnych. Biblio
teka prowadzi wypożyczalnię międzybiblioteczną.
BIBLIOTEKA TOW ARZYSTW A ZIEMI KOZIELSKIEJ
Adres: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 6 — Baszta
(Osiedle Stare Miasto), tel. 216-86.
Czynna: poniedziałek, środa i piątek od godz. 10.00 do 13.00
wtorek od godz. 17.00 do 19.00
Biblioteka pows tała w 1963 r., wraz z utworzeniem Towarzystwa Ziem i Koziel
skiej. Gromadzi tylko pozycje odnoszące się do dziejów Śląska, a zwłaszcza Opol
skiego. Pod koniec 1987 r. w bibliotece znajdowało się 820 tomów. Ze zbiorów może
korzystać każdy mieszkaniec miasta. Książek zgromadzonych w bibliotece Towarzys
twa Ziemi Kozielskiej w zasadzie nie wypożycza się do domu.
BIBLIOTEKA ZAKŁADOW EGO DOMU KULTURY „C H E M IK ”
Adres: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Karola Świerczewskiego 23 (Osiedle Śródmieście,
tel. 340-57.
Czynna: od poniedziałku do piątku od godz. 12.00 do 19.00
sobota od godz. 14.00 do 19.00
Biblioteka powstała w 1961 r. Aktualnie jej księgozbiór liczy 30.349 tom ów. Do
minuje literatura piękna dla dorosłych (53,5% ogółu zbiorów). Reszta książek to li
teratura popularnonaukowa (30,2%) oraz literatura piękna dla dzieci i młodzieży
(16,3%). Biblioteka prenumeruje 116 tytułów czasopism. Część z nich przechow uje
w postaci oprawionych roczników. Orientację w zbiorach ułatwiają czytelnikowi
katalogi: alfabetyczny, działowy oraz tytułowy literatury dla dzieci i młodzieży. Bi
blioteka pełni funkcję placówki środowiskowej, z jej zbiorów mogą korzystać wszys
cy chętni.
FILIA BIBLIOTEKI ZAKŁADOW EGO DOMU KULTURY „C H E M IK ”
Adres: 47-224 Kędzierzyn-Koźle, ul. Ludwika Waryńskiego 7 (Osiedle A zoty)
Czynna od poniedziałku do czwartku od godz. 13.00 do 19.00.
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Placówka istnieje od 1955 r. Posiada 34.203 tomy, przeważnie literatury pięknej
dla dzieci i dorosłych. Prenumeruje także 76 tytułów czasopism. Dotarcie do książek
ułatwiają katalogi: alfabetyczny i działowy. Ze zbiorów mogą korzystać wszyscy
chętni.

BIBLIOTEKA ZAKŁADOW EGO DOMU KULTURY „LECH”
Adres: 47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. W yzwolenia 7 (Osiedle Blachownia), tel. 365-39.
Czynna: w dni robocze od godz. 7.00 do 11.00 oraz od godz. 14.00 do 18.00
Biblioteka istnieje od 1970 r. Aktualnie jej księgozbiór liczy 18.389 tomów. Domi
nuje literatura piękna dla dzieci i dorosłych. Placówka prenumeruje 69 tytułów cza
sopism. Czytelnicy mogą korzystać z katalogu alfabetycznego dla dzieci i dorosłych
oraz rzeczowego. Księgozbiór biblioteka udostępnia pracownikom Zakładów Chemicz
nych „B lachow nia" i ich rodzinom, pracownikom okolicznych zakładów produkcyj
nych oraz mieszkańcom osiedla „Blachownia” . Przy bibliotece wydzielona jest
czytelnia, czynna w godzinach otwarcia biblioteki.

BIBLIOTEKA STOW ARZYSZENIA PAX
Adres: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 4 (Osiedle Stare Miasto).
Czynna: w poniedziałki i środy od godz. 16.00 do 19.00.
Biblioteka istnieje od daty utworzenia Oddziału Miejskiego Stowarzyszenia PA X
w Kędzierzynie-Koźlu, tj. od 1958 r.
Aktualnie jej księgozbiór liczy 1.230 egzemplarzy. Dominują wydawnictwa „P A X ” .
Treściowo są to głównie beletrystyczne pozycje autorstwa pisarzy katolickich oraz
książki historyczne — przeważnie z okresu II w ojny światowej. Biblioteka prenu
meruje prasę bieżącą, szczególnie wydawaną przez Stowarzyszenie PAX. Przy b iblio
tece czynna jest czytelnia. Ze zbiorów mogą korzystać wszyscy chętni, po załatwie
niu odpowiednich form alności związanych z zapisaniem się na czytelnika.

BIBLIOTEKA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO — I ODDZIAŁ
Adres: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Stefana Żeromskiego 5 (Osiedle Stare Miasto),
tel. 228-35.
Biblioteka istnieje od 1951 r. Księgozbiór liczy 343 tomy. Dominuje tematyka
ekonomiczna. Ze zbiorów mogą korzystać pracownicy banku.
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BIBLIOTEKA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO — II O D D ZIA Ł
Adres: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Karola Świerczewskiego 7 (Osiedle Śródmieście),
tel. 350-41.
Biblioteka istnieje od 1952 r. Księgozbiór liczy 475 tomów. Tworzą go wyłącznie
pozycje poświęcone bankowości i sprawom ekonomicznym. Zbiory udostępniane są
pracownikom banku.
BIBLIOTEKA BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
Adres: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Stefana Żeromskiego 5 (Osiedle Stare Miasto),
tel. 212-61.
Biblioteka istnieje od 1961 r. Księgozbiór składa się z 278 tom ów. Dom inuje te
matyka dotycząca ekonomiki rolnictwa. Zbiory udostępniane są pracow nikom banku.
BIBLIOTEKA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
Adres: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, Rynek 6 (Osiedle Stare Miasto), tel. 219-65
Biblioteka istnieje od 1947 r. Księgozbiór liczy 407 tomów. Tworzą go pozycje
z zakresu prawa i ekonomii. Zbiory udostępniane są pracownikom banku.
BIBLIOTEKA ELEKTROWNI „BLACHOW NIA”
Adres: 47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Energetyków 11 (Osiedle Blachownia), tel. 391-00
(centrala).
Czynna: wtorek, środa i czwartek od godz. 7.00 do 14.00.
Biblioteka została założona w 1960 r. jako biblioteka techniczna. G rom adzi zbiory
dotyczące problematyki elektrycznej, mechanicznej i cieplnej. Dobrze reprezentowana
jest tematyka związana z matematyką, fizyką, chemią, elektrotechniką i term odyna
miką. W bibliotece zgromadzono 4.434 tomy. Rocznie prenumeruje się 108 tytułów
czasopism. Z wypożyczalni i czytelni mogą korzystać pracownicy E lektrow ni „B la
chownia” i uczniowie Zespołu Szkół Energetycznych. Udostępnienie zbiorów innym
osobom wymaga zgody dyrekcji zakładu.
BIBLIOTEKA STOCZNI "KOŹLE”
Adres: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Stoczniowców 2 (Osiedle Rogi), tel. 210-23 (cen
trala).
Czynna: od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00.
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Biblioteka istnieje od 1947 r. Posiada 811 książek o tematyce technicznej. Zbiory
udostępnia pracow nikom zakładu. Przy bibliotece nie ma czytelni.
BIBLIOTEKA TECHNICZNA KOZIELSKIEJ FABRYKI M ASZYN „K OFAM A”
Adres: 47-205 K ędzierzyn-Koźle, ul. Portowa 47 (Osiedle
(centrala).
Czynna: w dni robocze od godz. 8.00 do 14.00.

Kłodnica),

tel.

210-41,

Biblioteka istnieje od 1961 r. Księgozbiór liczy 4.200 tomów. Są to głównie pozycje
naukowe i popularnonaukowe o tematyce technicznej oraz encyklopedie i słowniki.
Ze zbiorów m ogą korzystać członkowie załogi i uczniowie szkoły przyzakładowej.
B IBLIO TE K A TECHNICZNA REJONU DRÓG PUBLICZNYCH
Adres: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. 24 Kwietnia 4 (Osiedle Stare Miasto), tel. 220-61.
Czynna: codziennie w godzinach pracy zakładu.
Biblioteka powstała w 1960 r. Jej księgozbiór liczy 200 tomów. Dominuje tematyka
związana z budow ą dróg i mostów. Zbiory udostępniane są pracownikom zakładu.
Przy bibliotece nie ma czytelni.
B IBLIO TE K A TECHNICZNA ZAK ŁA D Ó W AZOTOW YCH „KĘDZIERZYN”
Adres: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” Dyrekcja Produkcji,
budynek 672, (Osiedle Azoty), tel. 120-00 lub 130-00 (centrala).
Czynna: w dni robocze od godz. 7.00 do 15.00.
Zakładowa Biblioteka Techniczna jest częścią składową Zakładowego Ośrodka
Inform acji Technicznej. Powstała w 1960 r. Gromadzi zbiory z zakresu chemii, m e 
chaniki, energetyki, elektrotechniki, automatyki, budownictwa, ekonomii, prawa, or
ganizacji pracy, BHP i ochrony środowiska. Posiada 23.777 książek, 10.859 tomów
zbiorów specjalnych i 7.682 tomy roczników czasopism. Biblioteka prenumeruje
313 tytułów czasopism krajowych i 108 tytułów czasopism zagranicznych. W b ib lio
tece znajdują się katalogi: alfabetyczny, dziesiętny, przedmiotowy, czasopism, mi
krofilm ów i literatury techniczno-handlowej. Popularyzacji zbiorów służy dwumie
sięcznik „Sygnały Bibliograficzne”, wydawany przez Zakładowy Ośrodek Informacji
Technicznej. W ypożyczalnia dostępna jest tylko dla pracowników Zakładów Azoto
wych „K ędzierzyn”, a z czytelni mogą korzystać wszyscy chętni w dni robocze od
godziny 7.00 do 15.00. Biblioteka prowadzi wypożyczalnię międzybiblioteczną.
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BIBLIOTEKA TECHNICZNA ZA K ŁA D Ó W CHEMICZNCH „B L A C H O W N IA ”
Adres: 47-225 Kędzierzyn-Koźle, Zakłady Chemiczne „B lachow nia” — Zakładowy
Ośrodek Inform acji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej (Osiedle Blachow
nia), tel. 365-39.
Czynna: w dni robocze od godz. 9.00 do 14.00.
Biblioteka powstała w 1962 r. na bazie utworzonego 10 lat wcześniej punktu bi
bliotecznego. Jest częścią składową Zakładowego Ośrodka Inform acji N aukow o-Tech
nicznej i Ekonomicznej. Posiada 22 punkty biblioteczne, zorganizowane w poszcze
gólnych wydziałach. Księgozbiór biblioteki obejm uje przede wszystkim piśmiennic
two techniczne i ekonomiczne dotyczące chem ii oraz literaturę fachow ą z dziedzin
wiążących się pośrednio z pracą zakładów. Dotyczy ona głównie ekonom ii, polityki
gospodarczej, planowania produkcji, organizacji i zarządzania, prawa, finansów, ra
chunkowości i wynalazczości. W bibliotece zgromadzono 12.397 tom ów książek oraz
roczniki czasopism fachowych od początku lat sześćdziesiątych.
Biblioteka prenumeruje 278 tytułów czasopism krajow ych oraz 88 tytułów zagra
nicznych. Zbiory popularyzuje, wydawany od 1973 r„ biuletyn in form acyjn y: „N o
wości Zakładowego Ośrodka Inform acji Naukowo-Technicznej i Ekonom icznej Za
kładów Chemicznych „Blachownia” . Z wypożyczalni i czytelni mogą korzystać pra
cownicy Zakładów Chemicznych „Blachownia” , pracownicy sąsiednich przedsię
biorstw oraz uczniowie szkoły przyzakładowej. Biblioteka prowadzi wypożyczalnię
międzybiblioteczną.
BIBLIOTEKA W ĘZŁA KOLEJOWEGO POLSKICH KOLEI PAŃ STW OW YCH
Adres: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Dworcowa 1 — Klub Kultury K olejarza (Osiedle
Śródmieście), tel. 332-61 (centrala).
Czynna: od poniedziałku do środy od godz. 11.00 do 18.00
piątek od godz. 8.00 do 15.00
sobota robocza od godz. 9.00 do 16.00
Biblioteka powstała w 1960 r. Aktualnie jej księgozbiór liczy 3.100 tom ów, głównie
pozycji beletrystycznych. Ze zbiorów mogą korzystać wszyscy chętni po uprzednim
zapisaniu się.Przy bibliotece istnieje czytelnia, czynna w godzinach otwarcia
biblio
teki.
BIBLIOTEKA TECHNICZNA ZAK ŁA D Ó W URZĄDZEŃ CHEMICZNYCH
„METALCHEM ” im. Władysława Planetorza
Adres: 47-225 Kędzierzyn-Koźle, (Osiedle Blachownia), tel. 350-11.
Czynna: w dni robocze od godz. 7.00 do 14.0
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Biblioteka istnieje od 1972 r. Posiada 2.600 tomów, głównie książek o tematyce
technicznej, encyklopedii, słowników i różnojęzycznych informatorów. Ze zbiorów
korzystać m ogą pracow nicy zakładów.
BIBLIOTEKA

ZAK ŁA D U

GOSPODARCZEGO

WOJEWÓDZKIEGO

ZW IĄZKU

GMINNYCH SPÓŁDZIELNI „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”
Adres: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 40 (Osiedle Zachód), tel. 218-17.
Czynna: w dni robocze od godz. 7.00 do 15.00.
Biblioteka istnieje od 1950 r. Aktualnie jej księgozbiór liczy 790 tomów. Jest to
prawie wyłącznie literatura fachowa z zakresu rolnictwa i towaroznawstwa. Ze zbio
rów mogą korzystać pracownicy Zakładu Gospodarczego.
BIBLIO TEKA GMINNEJ SPÓŁDZIELNI „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”
Adres: 47-205 Kędzierzyn-Koźle, ul. Kłodnicka 38 (Osiedle Kłodnica), tel. 222-42.
Czynna: w dni robocze od godz. 9.00 do 16.00.
Biblioteka istnieje od 1960 r. Posiada 500 tomów. Są to pozycje związane treścią
z handlem i usługami. Zbiory przeznaczone są wyłącznie dla pracowników Gminnej
Spółdzielni ,,Sam opom oc Chłopska” w Kędzierzynie-Koźlu.
BIBLIO TEKA SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW NIEWIDOMYCH
im. Ludwika Braille’a
Adres: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Kazimierza Pułaskiego 24 (Osiedle Śródmieście),
tel. 340-81 (centrala).
Czynna od poniedziałku do piątku od godz. 13.00 do 15.30.
Biblioteka istnieje od 1967 r. Posiada około 4 tysięcy taśm magnetofonowych
z nagraniami 1.050 tytułów literatury pięknej i popularnonaukowej oraz słuchowisk
dla dzieci. Z biory udostępniane są pracownikom spółdzielni oraz rencistom i eme
rytom związanym poprzednio swym zatrudnieniem ze spółdzielnią.
BIBLIOTEKA SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW im. 22 LIPCA
Adres: 47-205 Kędzierzyn-Koźle, ul. Portowa 33 (Osiedle
(centrala)
Czynna: od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00.

Kłodnica),

tel.

228-51
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Biblioteka istnieje od 1965 r. Księgozbiór jej liczy 854 tomy. Są to prawie wyłącz
nie pozycje fachowe związane z profilem produkcyjnym spółdzielni oraz potrzebami
ludzi niepełnosprawnych. Zbiory udostępniane są pracownikom spółdzielni.
BIBLIOTEKA SPÓŁDZIELNI INW ALIDÓW im. Karola Świerczewskiego
Adres: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Powstańców 70 (Osiedle Śródmieście), tel. 332-81
(centrala).
Czynna: od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 15.00.
Biblioteka powstała w 1955 r. Aktualnie posiada księgozbiór liczący 1.200 tomów.
Są to przeważnie pozycje literatury pięknej i częściowo literatury fach ow ej. Ze zbiorów korzystają tylko pracownicy spółdzielni.
BIBLIOTEKA BUDOWLANEJ SPÓŁDZIELNI PRA CY
Adres: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Marii Konopnickiej 16 (Osiedle Stare Miasto),
tel. 215-14.
Czynna: w dni robocze od godz. 7.00 do 15.00.
Biblioteka istnieje od 1961 r. Księgozbiór liczy 454 tomy. Dom inuje literatura
piękna oraz pozycje fachowe z zakresu budownictwa. Ze zbiorów korzystają pracow 
nicy spółdzielni.
BIBLIOTEKA KONFEKCYJNO-BIELIŹ.NIARSKIEJ SPÓŁDZIELNI P RA CY
„PROM IEŃ”
Adres: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Gen. Józefa Bema 15 (Osiedle Pogorzelec),
tel. 340-31 (centrala).
Czynna: w dni robocze od godz. 7.00 do 14.00.
Biblioteka istnieje od 1948 r. Gromadzi głównie pozycje fachow e oraz literaturę
piękną. Księgozbiór liczy 1.540 tomów. Zbiory udostępniane są pracow nikom spół
dzielni.
BIBLIOTEKA SPÓŁDZIELNI PRACY URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH
„ELTRON-ELEKTROMET”
Adres: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grunwaldzka 74 (Osiedle Śródmieście), tel. 332-85
(centrala).
Czynna: w dni robocze od godz. 7.00 do 15.00.
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Biblioteka istnieje od 1960 r. Posiada 690 tom ów o tematyce technicznej, związanej
z profilem produkcyjnym spółdzielni. Zbiory udostępniane są pracownikom spół
dzielni.
BIBLIOTEKA ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CHEMIK”
Adres: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. 9 Maja — Klub „M eander” (Osiedle Śródmieście),
tel. 332-36 (centrala).
Czynna:
poniedziałek od godz. 10.00 do 18.00
od wtorku do piątku od godz. 7.00 do 15.00
Biblioteka powstała w 1962 r. Posiada 500 tom ów literatury pięknej i fachowej,
głównie o tematyce związanej ze spółdzielczym budownictwem mieszkaniowym.
Zbiory udostępniane są pracownikom.
BIBLIOTEKA MEDYCZNA SZPITALA MIEJSKIEGO NR 1
Adres: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Franklina Delano Roosevelta 7 (Osiedle Stare
Miasto), tel. 223-82 (centrala).
Czynna: od wtorku do piątku od godz. 9.00 do 14.00
sobota od godz. 9.00 do 14.00
Biblioteka powstała w 1946 r. Aktualnie posiada 4.427 tomów. Dominuje księgo
zbiór m edyczny o charakterze naukowym i popularnonaukowym. Dobrze reprezen
towane są czasopisma medyczne. Zbiory przeznaczone są dla pracowników szpitala
i personelu medycznego z terenu miasta.
BIBLIOTEKA MEDYCZNA SZPITA LA MIEJSKIEGO NR 2
Adres: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Judyma 1 (Osiedle Śródmieście), tel. 350-61
(centrala).
Czynna:
wtorek od godz. 12.00 do 17.00 «
środa, czwartek, sobota od godz. 9.00 do 15.00
Biblioteka powstała w 1948 r. Obecnie posiada 1.100 tomów, głównie fachow ej
literatury m edycznej. Zbiory udostępniane są pracownikom szpitala i personelowi
medycznemu z terenu miasta.
BIBLIOTEKA ZAK ŁA D U KARNEGO
Adres: 47-200 K ę d z ie rzyn-Koźle, ul. Racławicka 9 (Osiedle Stare Miasto).
Biblioteka przeznaczona jest wyłącznie dla osadzonych w zakładzie oraz funkcjo
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nariuszy tam zatrudnionych. Istnieje od 1946 r. Aktualnie
5.124 tomy. Dominuje literatura piękna.

jej

księgozbiór

liczy

BIBLIOTEKA FACHOWA ODDZIAŁU MIEJSKIEGO POLSKIEGO TO W A R ZY STW A
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAW CZEGO
Adres: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, Plac Wolności 3 (Osiedle Śródmieście), tel. 345-23.
Czynna:
poniedziałek od godz. 8.00 do 17.00
od wtorku do piątku od godz. 8.00 do 15.00
Biblioteka powstała w 1950 r. Aktualnie jej księgozbiór liczy około 600 egzempla
rzy przewodników turystycznych, map i planów miast. Zbiory udostępniane są
w pierwszej kolejności członkom PTTK, a następnie wszystkim zainteresowanym.
BIBLIOTEKI SZKOLNE
Istnieją we wszystkich 25 przedszkolach, 18 szkołach podstaw ow ych i 11 ponad
podstawowych. Księgozbiór ich dostosowany jest do potrzeb w ych ow ank ów danej
placówki. Około 50% zbiorów to lektury szkolne, reszta to głównie literatura popu
larnonaukowa z różnych dziedzin. Każda biblioteka posiada też pozycje fachowe
z zakresu nauk pedagogicznych. Wielkość księgozbioru jest różna, od kilku tysięcy
do ponad 20 tysięcy tomów. Łącznie w szkołach podstawowych zgrom adzono około
160 tysięcy, a w szkołach ponadpodstawowych około 170 tysięcy egzem plarzy książek
i roczników czasopism.
***

Powyższy przegląd nie zawiera opisu wszystkich bibliotek Kędzierzyna-Koźla.
Przedstawiono w nim jedynie biblioteki najważniejsze. Pominięto całą grupę biblio
tek kościelnych i zbiorów organizacji politycznych i społecznych. Inicjatorzy tej
publikacji liczą, że w kolejnym wydaniu luka ta zostanie wypełniona.
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