URZĄD GMINY KODEŃ

Kultura
Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu
Adres i dane kontaktowe:
• ul. Rynek 4
• 21-509 Kodeń
• tel. (083) 375 41 37
Pracownicy:
Piotr Tomasz Skolimowski - Dyrektor
numery wewnętrzne:
wew. 21 - Instruktorzy
wew. 22
wew. 23 - dyrektor GCKSiT
wew. 24 - księgowa
wew. 25 - palacz
Strona internetowa: https://pl-pl.facebook.com/gminnecentrumkulturywkodniu
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu jest samorządową instytucją kultury. Przedmiotem działania
Gminnego Centrum Kultury jest realizacja zadań w dziedzinie rozwoju kultury, sportu,turystyki, sztuki, wiedzy oraz
czytelnictwa poprzez organizowanie i prowadzenie różnych form aktywnego uczestnictwa dla mieszkańców Gminy
Kodeń. Prowadzi również wielokierunkową działalność rozwijającą potrzeby kulturalne mieszkańców oraz
upowszechnia i promuje kulturę lokalną i walory turystyczne gminy w regionie, kraju i za granicą. Do podstawowych
zadań Gminnego Centrum Kultury należy organizowanie różnych form edukacji kulturalnej i wychowania poprzez
sztukę, organizowanie imprez artystycznych, rozrywkowych, sportowych i turystycznych, prowadzenie działalności
wydawniczeji promocyjnej, współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego
zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców, impresariat amatorskiego ruchu artystycznego, koordynacja i
organizacja działań w zakresie turystyki,sportu i rekreacji.
Powyższe zadania realizowane sa poprzez:
●

●
●
●

organizowanie zajęć jednorazowych, stałych i sezonowych, łączących aktywny wypoczynek i udział w różnych
formach zajęć kulturalnych;
organizowanie form wypoczynku dzieci i młodzieży;
organizowanie kół zainteresowań, klubów i amatorskich zespołów artystycznych;
organizowanie różnego rodzaju spotkań i szkoleń z różnych dziedzin.

Biblioteka Publiczna Gminy Kodeń
• ul. Rynek 4
• 21-509 Kodeń
• tel. (83) 354-56-04
• e-mail bibl-kod@o2.pl
Pracownicy:
Wanda Kopczyńska - Dyrektor
Biblioteka Publiczna Gminy Kodeń jest samorządową instytucją kultury, której zadaniem jest rozwijanie i zaspokajanie
potrzeb czytelniczych mieszkańców gminy oraz upowszechnianie wiedzy i wspomaganie rozwoju edukacji i kultury.
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Wspierając rozwój społeczeństwa informatycznego dąży do nowoczesności zachowując wartości przeszłości.
Biblioteka przystąpiła do Program Rozwoju Bibliotek organizowanego przez Fundację Bila i Melindy Gates. Partnerem
i grantobiorcą fundacji w Polsce jest Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności, zaś bezpośrednim realizatorem
programu Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program ma ułatwić bibliotekom dostęp do Internetu,
komputerów i szkoleń, pozwalających rozszerzyć ofertę dla czytelników.
Biblioteka Publiczna i jej Filia mieszczą się w budynku Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Biblioteka w Kodniu zaprasza:
Poniedziałek - 14.00 – 19.00

Wtorek 9.00 – 17.00

Środa 10.00 – 18.00

Czwartek – 10.30 – 14.00 Sobota 10.00 - 18.00
Filia Biblioteczna w Zabłociu zaprasza:
Poniedziałek 10.30 – 13.30

Czwartek 14.30 – 17.30

Działania:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

popularyzacja książki i czytelnictwa;
prowadzenie działalności informacyjnej;
gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych;
gromadzenie i opracowywanie Dokumentów Życia Społecznego
gromadzenie materiałów związanych z regionem.
wychodzenie z książką do czytelnika na zewnątrz
czytelnia Internetowa - bezpłatny dostęp do Wi-Fi;
lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży;
spotkania tematyczne służące popularyzacji historii, sztuki, oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego dla różnych
grup wiekowych.
konkursy i wystawy
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