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Rok 2020 rozpoczęliśmy pełni entuzjazmu, kontynuując wiele stałych przedsięwzięć
jak np. udział w trzeciej edycji projektu dla Małych Czytelników w wieku od 36 lat i ich Rodziców MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK, spotkania autorskie, cykle
spotkań dla dzieci przedszkolnych, wizyty w przedszkolach, spotkania DKK, wolontariat na
rzecz seniorów, konkursy, wystawy itp. Jednak 2020 rok okazał się rokiem wyjątkowym ze
względu na pandemię i zmienił wiele w naszej pracy. Biblioteki zostały zamknięte dla
czytelników od 12 marca do 8 maja. Do połowy kwietnia pracowaliśmy kontaktując się z
czytelnikami poprzez komunikatory i dyżury telefoniczne, promując w mediach
społecznościowych wydarzenia i akcje, promujące głównie literaturę dla dzieci.
Nagrywaliśmy i publikowaliśmy filmiki, w których prezentowaliśmy w atrakcyjny sposób
fragmenty
tekstów
literackich,
kompletowaliśmy
zamówienia
w
księgarniach
internetowych.
Z końcem marca umożliwiliśmy czytelnikom dostęp do platformy Legimi. Platforma
udostępniona została dzięki współpracy z firmą Legimi, jedyną, która oferuje dostęp do ebooków, na zasadzie bezpłatnego dla czytelnika, abonamentu. Dzięki temu czytelnicy mogą
korzystać z ponad 60.000 tytułów najlepszych autorów – polskich i zagranicznych. Na ten
cel udało nam się pozyskać dotację z Biblioteki Narodowej z funduszy Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Z naszej oferty skorzystało 130 czytelników ( ilość
wydanych kodów).
Priorytetem jeśli chodzi o otwarcie placówek w maju w reżimie sanitarnym były
biblioteki objęte projektem Biblioteka+. Jako pierwsze w okresie 11 - 22 maja były czynne
tylko Biblioteki w Siechnicach i Świętej Katarzynie. Od 25 maja dołączyły Żerniki
Wrocławskie, a 4 czerwca Kotowice. Otwarcie zostało poprzedzone przygotowaniem
materiałów informacyjnych, zabezpieczeniem lokali w dozownik z płynem do dezynfekcji
rąk, przygotowaniem stanowisk do obsługi czytelników bez wolnego dostępu do półek. Przy
drzwiach wejściowych zostały zainstalowane stoły, na których zaznaczono strefy zwrotu i
strefy wypożyczeni. Zwracane książki trafiały na wcześniej przygotowane do tego celu
miejsca. Zwracane książki objęte były trzydniową kwarantanną. Instytut Książki
w systemie MAK+ wprowadził funkcję uniemożlwiającą wypożyczanie książek objętych
kwarantanną.
Ponownie Biblioteki zostały zamknięte dla czytelników w okresie 07 – 27 listopada.
Był to okres wytężonej pracy, realizowaliśmy zakupy nowości z Dotacji Ministra Kultury
Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Zależało nam na doborze jakościowym i ilościowym,
w czym pomagały nam hurtownie internetowe. Był też czas na szkolenia online, selekcję
księgozbioru, nowe aranżowanie pomieszczeń i promocję naszych działań w mediach
społecznościowych. Zrealizowaliśmy wówczas, po raz pierwszy online, trzy spotkania
autorskie z: Edytą Świętek, Iwoną Kienzler i Alkiem Rogozińskim. Przeprowadziliśmy
konkurs na filmik promujący czytanie „Dzieci czytają dzieciom”, wyłoniliśmy laureatów
konkursu „Mój świat, moja poezja”, przeprowadziliśmy eliminacje do ogólnopolskiego
Konkursu z okazji 75. urodzin Pipi.
W okresie 12 marca - 31 grudnia - wykonywałyśmy zadania biblioteczne w rygorze
sanitarnym:
• wypożyczanie książek, realizacja zamówień czytelniczych składanych przez katalog
online, e-mail, telefon;
• gromadzenie literatury, dokonanie wyboru, tworzenie scenariuszy potrzebnych do
realizacji zadań wymienionych w sprawozdaniu.;
• wybór i zakup książek do biblioteki - wprowadzanie do katalogu MAK+;
• pisanie wniosków, raportów i sprawozdań;
• praca na księgozbiorze: selekcja książek i ubytkowanie;
• porządkowanie dokumentacji bibliotecznej;
• udzielanie odpowiedzi mailowo odnośnie zapytań czytelniczych np. godzin otwarcia
biblioteki, zwrotów i wypożyczeń książek, informacji na temat dostępu do kodów
Legimi itp.;
• wyszukiwanie informacji na temat różnych wydarzeń dostępnych w sieci,
darmowego dostępu do zbiorów książek, audiobooków, filmów e-booków i in.;
• promocja księgozbioru na: https://www.facebook.com/cksiechnice;
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•

komunikacja z seniorami - wypożyczenia książek i audiobooków na prośbę
starszych czytelników , dostarczenie książek do domów.

Zamknięcie naszych bibliotek, dla czytelników, ze wzglądu na Covid-19 zaowocowało
spadkiem danych w statystykach. Niemniej jednak, zawsze po ponownym otwarciu
naszych placówek zauważaliśmy wzrost zainteresowania książką.
ZESTAWIENIE STATYSTYK NASZYCH DZIAŁAŃ ONLINE:
Zasięgi odbiorców wybranych postów związanych z działalnością Bibliotek (liczba osób,
które zobaczyły post przynajmniej raz)
Styczeń
Zapowiedź Poczytanek (stacjonarnie) 1938
Kiermasz Książki Przeczytanej 1406
Nowości Książkowe 867
Kwiecień
Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci online 1223
Świąteczna opowieść wielkanocna online 1725
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich online 942
Zaproszenie do obchodów rocznicy urodzin Jana Pawła II online 1450
Maj
Jeżycjada online 4451
Zagadka 3 Maja online 1096
Przypomnienie o konkursie jubileuszu Jana Pawła II online 1256
Nowości książkowe 909
Zapowiedź otwarcia bibliotek (2 posty) 3142
„Chwalipost” Dzień Bibliotekarza 1584
Obchody rocznicy urodzin Jana Pawła II online 3708
Lipiec
Nowy cykl – prezentacja półek książkowych bibliotek CK online 1905
Zapowiedź Kiermaszu i Kiermasz Książki Przeczytanej (stacjonarnie) (2 posty) 2065
Prezentacja półek książkowych bibliotek CK online 1196
MBP Ambasadorem konkursu Lato z Pippi 2788
Wrzesień
Narodowe Czytanie online 2009
Zaproszenie na warsztaty i kiermasz książek na trawie 5178
Nowości książkowe 1514
Październik
Noc Bibliotek (2 posty) 2266
Listopad
Dzień Postaci z Bajek (4 posty) 3604
Zaproszenie do Bibliotek 3428
Zaproszenie na spotkanie autorskie z Edytą Świętek 1353
Spotkanie online z Edytą Świętek 724 (aktywni 147)
Ogłoszenie wyników konkursu Lato z Pippi 1046
Grudzień
Spotkanie online z Iwoną Kienzler 940 (aktywność 130)
Spotkanie online z Alkiem Rogozińskim 6477 (aktywność 249)
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SIECHNICACH - Oddział dla Dorosłych, Oddział
dla Dzieci
GODZINY PRACY BIBLIOTEKARZA
Od stycznia – do 13 marca- zmianowość: 900- 1700; 1100- 1900
Biblioteka czynna od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1900 / oprócz każdej środy
W środy biblioteka prace wewnętrzne od 800-1600
Od 16 marca - do 31 grudnia od poniedziałku do piątku w godz. 10.00– 18.00 ; środa od
8.00 - 16.00 lub prace wewnętrzne ( w zależności od sytuacji epidemiologicznej i potrzeb)
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I/1
•
•
•

PODSTAWOWE DANE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI
DANE STATYSTYCZNE
W roku sprawozdawczym:
Zarejestrowano 1771 czytelników, w tym 859 dzieci do lat 15
bibliotekę odwiedziło - dzieci i dorosłych 13794
wypożyczono na zewnątrz i udostępniono na miejscu ogółem 18504 książek i
czasopism dla dzieci i dorosłych

I/2

ZARZĄDZANIE ZBIORAMI

Tabela 1 Zarządzanie zbiorami
WPŁYWY
ROK
2020

ZAKUP ŚRODKI
WŁASNE

DOTACJA

ZŁ
SZT
ZŁ
Razem/dorośli/ 11677,79 521 2155,04
Razem/dzieci/ 10340,61 607 2142,36
Razem /dz+d/ 22018,40 1128 4297,40

SZT
79
114
193

UBYTKI

DARY i INNE

ZŁ
1441,17
1157,61
2598,78

SZT
210
39
249

RAZEM

ZŁ
SZT
15283,37 810
13640,58 760
28914,58 1570

ZŁ
3683,95
836,92
4520,87

SZT
465
105
570

Zakup czasopism – 8 tytułów
I/3
DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA W LICZBACH
Tabela 2. Oddział dla Dzieci + Oddział dla Dorosłych
ZAJĘCIA KULTURALNO-EDUKACYJNE
1.
2
3
4

ZAJĘCIA
CZYTELNICZE
DLA
GRUP:
PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH
WARSZTATY I SPOTKANIA AUTORSKIE
UDZIAŁ
W
AKCJACJCH
OGÓLNOPOLSKICH
ONLINE+ STACJONARNIE
ZAJĘCIA CZYTELNICZE - ONLINE

LICZBA ZAJĘĆ
6
1
1 on-line
11

ILOŚĆ
GRUP
6

LICZBA
UCZESTNIKÓW
114

1

34

19

II DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO- EDUKACYJNA DLA DZIECI
II /A ZAJĘCIA CZYTELNICZE DLA GRUP: PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH
W zajęciach uczestniczyło 6 grup, tj. 114 dzieci.
Poniżej grupy uczestniczące w zajęciach czytelniczych:
Przedszkole Terapeutyczno- Edukacyjne Supełek, Siechnice
02.03- / gr. 5-6 latki / - 21 osób
05.03 - / gr. terapeutyczna / - 4
09.03 - / gr. 3-4 latki / - 19
Szkoła Podstawowa nr 1
03.03 – kl. 3a - 23 osoby
10.03 – kl. 1a – 22
Przedszkole Publiczne Siechnice
22.03 – gr. 5 / 6 latki/ - 25 osób
II/B WARSZTATY I SPOTKANIA AUTORSKIE i DLA DZIECI
03 marca Warsztaty rodzinne, pt. To się nie mieści w głowie, czyli na wesoło z
autorką książek dla dzieci, Renatą Piątkowską W zajęciach uczestniczyły 34 osoby /
dzieci i rodzice. Realizacja współfinansowana ze środków Rady Mieszkańców Siechnic.
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II/C ZAJĘCIA CZYTELNICZE DLA DZIECI - ONLINE
24 marca - ,,Bajka pachnąca czekoladą”, cz.1: wybór i scenariusz na podstawie
książki J. Krzyżanek, nagranie: Małgorzata Markiewicz, czyta Marta Markiewicz. Zapowiedź
cyklu spotkań z czekoladą.
25 marca - ,,Bajka pachnąca czekoladą”, cz.2
wybór i scenariusz na podstawie książki J. Krzyżanek, nagranie: Małgorzata Markiewicz,
czyta Marta Markiewicz.
27 marca - ,,Domowa fabryka czekolady”, cz.3 oraz "Miasteczko
słodkich
inspiracji": scenariusz, rekwizyty, film: Małgorzata Markiewicz, czyta Marta Markiewicz.
31 marca - "Znak wiosny": Fragment wiersza Iwony Róży - Salach "Znak wiosny", wybór
i fot. Małgorzata Markiewicz
kwiecień - "Pisankowa przygoda z krukiem Skarpetką": film i scenariusz Małgorzata
Markiewicz, czyta: Marta i Małgorzata Markiewicz
15 kwietnia - "Jak powstaje tęcza": Inspiracją do tematu i zabawy była książka
,,Pogoda dla Puchaczy. Wiosna" autorstwa Marcina Kozioła i Bartka Jędrzejaka.
Przygotowanie doświadczenia, zdjęcia - Małgorzata i Marta Markiewicz
30 kwietnia "Dobry wieczór we Wrocławiu! " - opowieść, jak Papa Krasnal znalazł
osadę dla swoich krasnoludków.
Film oraz dobór tekstu Małgorzata Markiewicz, czyta:
Marta Markiewicz
7 maja "Opowieść o biedronce Fionce": film i scenariusz Małgorzata Markiewicz, czyta:
Marta Markiewicz
14 maja "Kolorowe buziaki":
film i scenariusz, Małgorzata Markiewicz, czyta: Marta
Markiewicz;
II/D UDZIAŁ W PROJEKTACH OGÓLNOPOLSKICH
1. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci - 2 kwietnia / - ONLINE
Fragmenty książki Gvidona Miklaszevskiego "Bajeczka o książeczce" czyta Małgorzata
Markiewicz, film Marta Markiewicz
2. Rok Jana Pawła II - 100. Rocznica Urodzin /- ONLINE
18 maja "O tym, jak Jan Paweł II okrążył kulę ziemską" - 100. rocznica urodzin
Jana Pawła II
Organizacja wydarzenia oraz współpraca z Marią Fiałkowską z Przedszkola Publicznego,
Martą Markiewicz z Przedszkola Happy Kids, Anną Szul - Dzwiękodzieło, Agatą Hołubicką CK promocja.
Zobacz: http://www.kultura-siechnice.pl/zwiedzac-swiat
"Siechnice dla Jana Pawła II' - teledysk Anny Szul, śpiewają mieszkańcy gminy
Siechnice
"O człowieku, który zwiedzał świat" - czyta: Małgorzata Markiewicz, Marta Markiewicz,
Agata Hołubicka; wybór materiałów i scenariusz - Małgorzata Markiewicz; fragmenty
z książki Joanny Krzyżanek "O tym, jak Jan Paweł II kilkadziesiąt razy okrążył kulę
ziemską";
- film: prace plastyczne w wykonaniu mieszkańców gminy Siechnice
23 kwietnia "Bajka o człowieku, który był bardzo pracowity" czyta: Małgorzata
Markiewicz oraz Marta Markiewicz ; wybór z literatury Joanny Krzyżanek, film Małgorzata
Markiewicz
3. VI Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz /- ONLINE
- 27 maja Wniosek do Wydawnictwa Akapit Press w sprawie rejestracji uczestnictwa.
01- 06 czerwca - "Tydzień z Jeżycjadą": Wydarzenie w formie online: Miłośnicy
Jeżycjady czytali wybrane przez siebie
fragmenty powieści; Wywiad z Małgorzatą
Musierowicz; Ciekawostki o twórczości Małgorzaty Musierowicz; promocja twórczości.
zobacz: http://www.kultura-siechnice.pl/jezycjada2020/
4. Dzień Matki - “Moja rodzina” - 28 maja / - ONLINE . Fragmenty utworów
literackich czyta Marta Markiewicz, dobór materiałów i film Małgorzata Markiewicz
5. Dzień Dziecka - " Zapraszamy do Kawiarenki Pod wisienką”- 01 czerwiec / ONLINE. Frgment opowiadania Joanny Krzyżanek czytają Małgorzata Markiewicz i Marta
Markiewicz.; scenariusz i film Małgorzata Markiewicz
zobacz:https://youtu.be/NQohpKUoutg
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6. Projekt "Mała książka - wielki człowiek - kontynuacja 2 etapu i wdrażanie
3 etapu
Wyprawki czytelnicze dla przedszkolaków w bibliotekach
publicznych na terenie gminy.
Projekt realizowany przez Instytut Książki.
07 kwietnia - III Raport z udziału bibliotek Centrum Kultury w kampanii
społecznej
organizowanej przez Instytut Książki.
Raport III z 2 edycji– wysłany 07.04 .2020 r.
BIBLIOTEKI
SIECHNICE
GROBLICE
KOTOWICE
RADWANICE
ŚW. KATARZYNA
ŻERNIKI WR.
Razem

LICZBA
OTRZYMANYCH
„WYPRAWEK”
200
40
45
60
83
72
500

LICZBA
WYDANYCH
„WYPRAWEK”
200
34
38
39
82
59
452

NOWI
CZYTELNICY

Dotychczas.
CZYTELNICY

102
7
15
33
57
43
257

98
27
23
6
25
16
195

LICZBA
WYDANYCH
DYPLOMÓW
8
5
11
3
3
2
32

16.lipca - do 09. 2021 przygotowanie wniosku do Instytutu Książki w sprawie rejestracji
bibliotek CK do 3 edycji projektu . Wniosek został wsparty danymi o szacowanej liczbie
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na podległym terenie oraz liczbie dzieci w wieku
przedszkolnym (roczniki 2014-2017)
Korzyści dla biblioteki z udziału w projekcie:
• Wzrost liczby wiernych czytelników w wieku przedszkolnym, którzy po rozpoczęciu
przygody z książką wyrabiają nawyk korzystania z biblioteki i postrzegają ją jako
miejsce przyjazne, w którym czują się swobodnie i bezpiecznie
• Zwiększenie liczby czytelników – nie tylko dzieci biorących udział w projekcie,
ale także ich rodziców
Raport I z 3 edycji– wysłany 04 11.2020 r.
BIBLIOTEKI
SIECHNICE
GROBLICE
KOTOWICE
RADWANICE
ŚW. KATARZYNA
ŻERNIKI WR.
Razem

LICZBA
OTRZYMANYC
H WYPRAWEK
40
20
20
20
20
20
140

LICZBA
WYDANYCH
WYPRAWEK
5
1
0
4
7
3
20

NOWI
CZYTELNICY

Dotychczas.
CZYTELNICY

2
1
0
4
5
3
15

3
0
0
0
2
0
5

LICZBA
WYDANYCH
DYPLOMÓW
0
0
0
0
1
0
1

7. Ogólnopolski konkurs - „75 Urodziny, czyli Lato z Pippi”
20 czerwca - 11.01.2021 /- ONLINE I STACJONARNIE
Konkurs plastyczny i konkurs literacki; wydarzenia towarzyszące stacjonarne
i online,promocja twórczości Astrid Lindgren,
15 lipca zostało podpisane Porozumienie z Wydawnictwem Jung-off-ska, na współpracę
przy realizacji Ogólnopolskiego Konkursu z okazji 75. urodzin Pippi Pończoszanki , w czasie
jego realizacji: od 20.06.2020 do 11.01.2021 r. Centrum Kultury - Miejska Biblioteka
Publiczna w Siechnicach została Ambasadorem Konkursu.
- okres przyjmowania prac; powołania komisji i wyłonienia 10 prac do II etapu;
- zakup nagród i wręczenie laureatom I etapu - z kat. plastycznej 22 osoby, z kat. literackiej
- 4 osoby.
- skanowanie i wysłanie prac do wydawnictwa / 10 prac wyróżnionych przez komisję
- wręczenie nagród w imieniu Wydawnictwa Jungowska laureatom konkursu II etapu:
1. miejsce w kat. plastycznej; 3 miejsce w kat. literackiej; 3 miejsca wyróżnione
- wystawa prac /stacjonarna na parterze CK i online.
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8. Ogólnopolski Konkurs fotograficzny, pt. Wyjątkowe czytelnicze miejsce
i wyjątkowy sposób czytania. Zanurzcie się w lekturze książek o Pippi”. Organizatorami
są Wydawnictwo Zakamarki oraz Nasza Księgarnia. Realizacja do 31 sierpnia 2020.
zobacz: http://www.kultura-siechnice.pl/lato-z-pippi/
9. VI Ogólnopolska Noc Bibliotek pt. "Klimat na czytanie" -10 października
W akcji uczestniczyło 27 mlodych czytelników.
10. Ogólnopolska akcja Kinder Bueno - Przerwa na wspólne czytanie
18.11 - 24.01.2021 Organizacja zbiórki książek w bibliotekach CK
na rzecz
potrzebujących bibliotek i ich małych czytelników.
"Spacer po Siechnicach" - projekt plastyczno – literacki
wstępne
opracowanie
projektu, Małgorzata Markiewicz i Ewa Maszczyk
III DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO- EDUKACYJNA DLA DOROSŁYCH
III / A ZAJĘCIA CZYTELNICZE DLA DOROSŁYCH - ONLINE
Quizy / http://www.kultura-siechnice.
1. Czy znasz historię gminy Siechnice, miejsca w którym mieszkasz? - cz1
2. Czy znasz gminę Siechnice, miejsce w którym mieszkasz? - cz2
3. Historia Konstytucji 3 Maja
III/B WARSZTATY I SPOTKANIA AUTORSKIE i DLA DOROSŁYCH
Przygotowania do spotkania autorskiego online z Iwoną Kienzler, które odbyło się
10.12.2020 r. i zostało udostępnione na stronie Internetowej Centrum Kultury.
III/C UDZIAŁ W PROJEKTACH OGÓLNOPOLSKICH
1. Narodowe Czytanie- 5 września
Zaproszenie i przygotowanie uczestników akcji do wspólnego czytania oraz nagranie
fragmentu Balladyny Juliusza Słowackiego w celu wyemitowania go 5 września na
dziewiątej odsłonie akcji "Narodowe Czytanie". Nagranie jest dostępne na stronie
internetowej Centrum Kultury.
2. VI Ogólnopolska Noc Bibliotek pt. "Klimat na czytania" -10 października
biblioteka była czynna w sobotę, w godz. 18-22, akcji towarzyszyła wystawa i kiermasz
książek.
INNE:
styczeń - luty kiermasz książki przeczytanej w holu Centrum Kultury
IV

WSPÓŁPRACA I POZYSKANE ŚRODKI
•

•

•
•
IV

Współpraca z Przedszkolem Publicznym - Marią Fiałkowską, Katarzyną Jaworską,
Przedszkolem Heppy Kads - Martą Markiewicz; sekcją Dzwiękodzieło -Anną Szul ,
Sekcją plastyczną - Ewą Maszczyk, Wydziałem Edukacji - Wiolettą Odorczyk;
promocja CK - Agatą Hołubicką.
Rada Mieszkańców Siechnic - przekazała środki na warsztaty rodzinne z autorką
książek dla dzieci - Renatą Piątkowską w kwocie 600,00 zł, na zakup nowości
wydawniczych w kwocie 1001,08 zł. oraz na zakładki do książek w kwocie 400,000
zł.
Czytelnicy – dary książkowe
Instytucje szkolne, przedszkolne w Siechnicach / udział w wydarzeniach biblioteki
UCZESTNICTW0 W SZKOLENIACH

•
•
•

04 lutego - szkolenie "Marketing internetowy i media społecznościowe dla
bibliotekarzy" ,
24 września - szkolenie " Od kubeczków do robotów
01 grudnia - Kontrowersyjne książki dla dzieci w bibliotekach publicznych: cień
cenzury ?, uczestnictwo w wykładzie dr Michała Zająca
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•

09 grudnia - webinarium pt. "Rozmawiamy! O ważnych tematach w książkach dla
dzieci", z wydawnictwem Dwie Siostry.
• wrzesień - szkolenie "Czytanie w podskokach. Jak ruch, rym i rytm wpływają na
naukę czytania "
• wrzesień - szkolenie "Lapbook - ksiązka na miarę"
Usługi ksero i skanu
Dla potrzeb czytelników biblioteki, mieszkańców gminy
BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ANDRZEJA WALIGÓRSKIEGO W ŚWIĘTEJ
KATARZYNIE
GODZINY PRACY BIBLIOTEKARZA:
Biblioteka czynna od poniedziałku do piątku w godz 10.00 : 18.00, środa od 8.00 - 16.00
lub prace wewnętrzne ( w zależności od sytuacji epidemiologicznej i potrzeb)
I. PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE BIBLIOTEKI
W roku sprawozdawczym:
• Zarejestrowano 654 czytelników, w tym 277 dzieci do lat 15-tu
• bibliotekę odwiedziło 4683 czytelników
• wypożyczono i udostępniono na miejscu i na zewnątrz
audiobooków i czasopism
• udzielono informacji 672.
1. ZARZĄDZANIE ZBIORAMI
Tabela 1 Zarządzanie zbiorami
2020 r

ZAKUP ŚRODKI
WŁASNE
ZŁ

RAZEM:

9517,34

SZT
508

DOTACJA

ZŁ
2140,38

SZT
85

DARY

ZŁ
9926,74

7477 książek,

INNE

SZT

ZŁ

SZT

OGÓŁEM

ZŁ

807

SZT
1400

Selekcja księgozbioru: ubytkowano 1574 książek jako zniszczone i zaczytane na kwotę
3717,18 zł.
Zakup czasopism: 5 tytułów:
II. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO- EDUKACYJNA
W naszej bibliotece aktywnie działa Dyskusyjny Klub Książki we współpracy z Dolnośląską
Biblioteką we Wrocławiu. W comiesięcznych spotkaniach udział bierze ok 10 klubowiczów.
Spotykamy się w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 17. Omawiamy najciekawsze
książki przeczytane w ostatnim czasie. Niestety w tym roku ze względu na pandemię od
marca spotkania nie mogły odbywać się stacjonarnie.
30 stycznia Spotkanie DKK. Udział 5 osób.
27 lutego Spotkanie DKK. Udział 5 osób.
1. Działalność kulturalno-edukacyjna dla dzieci
1/A Zajęcia czytelnicze dla grup: żłobkowych, przedszkolnych i szkolnych
Od stycznia 2020 r. do czerwca 2020 r. w naszej bibliotece odbywały się cotygodniowe
spotkania dzieci z książką, czyli „Wtorkowe poczytanki”. Podczas każdych zajęć razem
z rodzicami czytaliśmy książki dopasowane tematyką np. do ważnych wydarzeń, czy
kalendarza świąt nietypowych a po każdym z nich wspólnie wykonywaliśmy prace
plastyczne w oparciu o przeczytane książki. Spotkania odbywały się do połowy marca
stacjonarnie, natomiast od kwietnia do czerwca były realizowane w formie online, na kanale
youtube CK Siechnice.
28 stycznia Pierwsze zajęcia z cyklu „Wtorkowe poczytanki”. Wspólne czytanie książek
wybranych z półki przez dzieci, wykonanie kalendarzy. Praca rodzic-dziecko.
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18 lutego Drugie spotkanie. Czytaliśmy książki, m.in. Iwony Chmielewskiej „W kieszonce”.
Wykonanie na jej podstawie pracę, kieszonkę pełną różności.
25 lutego Trzecie spotkanie. Wspólne czytanie z dziećmi i rodzicami książki z okazji Dnia
dinozaura. Wykonaliśmy pracę plastyczną dinozaur na patyku, do wspólnego
wykorzystywania w czasie wspólnego czytania.
03 marca Z okazji Międzynarodowego Dnia Pisarzy, czytaliśmy wiersze Jana Brzechwy,
Wandy Chotomskiej, Juliana Tuwima, Ignacego Krasickiego. Dzieci miały okazję poznać co
co to jest teatrzyk kamishibai. Praca plastyczna to zwierzęca postać z bajki.
Działania online:
01 kwietnia „Wtorkowe poczytanki” przeniosły się na kanał youtube. Dzieci mogły poznać
postać Pana Totiego, bohatera serii książek o Panu Toti autorstwa Joanny Sorn-Gary.
Czytanie książki „Pan Toti i czarodziejska różdżka”.
07 kwietnia Poczytanki z teatrem kamishibai. Czytanie książki Pana Jerzego Kiersta pt.
„Przygoda Wielkanocna”. Tworzenie własnego teatrzyku kamishibai.
22 kwietnia Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi czytaliśmy książkę Hanny Buch pt.
„Orka w wannie” . Wykonanie eko serca z kawałków gazet.
28 kwietnia Czytanie fragmentu opowiadania Joanny Papuzińskiej pt. „Jak sprzedał konia
i przez las wracał” w ramach Dnia Konia. Wykonanie konika ze skarpety i miotły do
wspólnej zabawy w teatrzyk.
05 maja. Czytanie online książki pt. „Luneta czasu” i „Konstytucja 3 Maja” autorstwa
Katarzyny Ostrowskiej. Wykonanie kwiatów z papieru na Święto Konstytucji 3 Maja.
19 maja Czytanie fragmentu opowiadania pt. „Trzy dobre uczynki” z okazji Dnia dobrych
uczynków. Wykonanie tablicy dobrych uczynków.
26 maja Fragment opowiadania Joanny Papuzińskiej pt. „Nasza mama czarodziejka”.
Wykonanie laurki dla mamy.
02 czerwca Wtorkowe poczytanki z Jeżycjadą Małgorzaty Musierowicz . Herbata
u Borejków, czytanie fragmentu „Kwiatu kalafiora”.
09 czerwca Z okazji Dnia Przyjaciela czytany był fragment książki „Chatka Puchatka” A.A.
Milne. Wykonanie książeczki z cytatami z tej książki.
1/B Spotkania autorskie:
19.11.20r. Spotkanie autorskie online z Panią Edytą Świętek, autorką powieści
społeczno-obyczajowych odbyło się w ramach projektu Dyskusyjnych Klubów Książki.
Zostało ono poprowadzone przez moderatorki dwóch klubów DKK ze Świętej Katarzyny
oraz Kotowic w ramach współpracy międzybibliotecznej. Spotkanie jest dostępne na stronie
CK, na kanale youtube oraz facebooku. Uzyskało łącznie 455 wyświetleń. Na spotkanie
otrzymaliśmy dofinansowanie z DBP we Wrocławiu, w ramach prowadzenia Dyskusyjnego
Klubu Książki.
28.12.20r. Spotkanie autorskie online z Alkiem Rogozińskim, dziennikarzem autorem
komedii
kryminalnych.
Zostało
ono
poprowadzone
w
ramach
współpracy
międzybibliotecznej z Biblioteką z Kotowic. Spotkanie jest dostępne na stronie CK, na
kanale youtube oraz facebooku.
Spotkanie finansowane było ze środków budżetowych CK Siechnice.
1/C Inne wydarzenia kulturalne:
Z racji pandemii wiele działań było realizowanych w formie online.
30.03.20r. Stworzenie własnych tzw. malowanych wierszyków, „Wierszyk o misiu”
03.05.20r. przygotowanie obrazkowego rebusu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja na
stronę internetową CK Siechnice (hasło to pieśń związana z Konstytucją 3 Maja ze słowami
wiersza Rajnolda Suchodolskiego pt. ”Witaj majowa jutrzenko”.)
18.05.20r. udział w tworzeniu wspólnej piosenki z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła
II.
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1/D Konkursy
14 lutego – 14 marca Pomysł na organizację fotograficznego konkursu czytelniczego pt.
„Pokaż jak czytasz, z miłości do książki”. Czytelnicy wysyłali zdjęcia na instagram CK
Siechnice. W konkursie wyłoniono trzech zwycięzców.
08 października – 04 grudnia XXV edycja konkursu „Mój świat, moja poezja. Na
100-lecie Bitwy Warszawskiej”. Honorowy Patronat nad konkursem objął Starosta
Powiatu Wrocławskiego, który był fundatorem nagród rzeczowych. Konkurs przeznaczony
był dla dzieci i młodzieży, odbył się w trzech kategoriach wiekowych. Było to coroczne
podsumowanie dorobku artystycznego dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wrocławskiego.
07 grudnia odbyły się obrady jurorów konkursu „Mój świat, moja poezja. Na 100lecie Bitwy Warszawskiej” w skład którego zasiedli:
- Jerzy Kumiega, kierownik Działu pracy z dziećmi Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we
Wrocławiu
- Piotr Ruciński, inspektor z Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu
- Danuta Winiarek, polonistka
10 grudnia rozstrzygnięcie konkursu „Mój świat, moja poezja. Na 100-lecie Bitwy
Warszawskiej”. Z tej okazji odbyło się wystąpienie online pana Piotra Rucińskiego nt.
znaczenia Bitwy Warszawskiej oraz wystawa online poświęcona Bitwie Warszawskiej w
ramach współpracy z IPN.Przyznano dwie nagrody w dwóch kategoriach: recytatorskiej
oraz pisemnej oraz 3 wyróżnienia.
III. Współpraca i pozyskane środki
Nasza biblioteka bierze udział w ogólnopolskim projekcie z Książką na start
książka – Wielki człowiek skierowanym dla grupy dzieci w wieku 3-6 lat.

„Mała

Projekt Legimi dla bibliotek-tysiące ebooków do czytania za darmo.
17 sierpnia - 31 października przystąpienie do akcji „Podaruj Wiersz” organizowanej
przez Fundację im. Zbigniewa Herberta,
07 lipca udział w projekcie organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej „Biblioteka
na to czeka”. BP w Świętej Katarzynie otrzymała w darze 28 książek
07 lipca udział w projekcie „Biblioteka Bezglutenowa” powstały z inicjatywy Polskiego
Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na diecie bezglutenowej oraz firmy Good Books, we
współpracy z Justyną Tarkowską (pracownia graficzna Mile Widziane). Otrzymaliśmy
książki, czasopisma i broszury o tematyce bezglutenowej.
W ramach organizacji Powiatowego Konkursu Poetyckiego „Mój świat, moja poezja.
Na 100 lecie Bitwy Warszawskiej”, objętego Honorowym Patronatem Starosty
Powiatu Wrocławskiego przyznano nam we wrześniu dofinansowanie na zakup nagród
rzeczowych w kwocie 450zł.
Współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej, otrzymaliśmy materiały edukacyjne do
stworzenia wystawy nt. Bitwy Warszawskiej, zeszyty dla dzieci. Współpraca z Biurem
Programu „Niepodległa” również w celu otrzymania materiałów edukacyjnych
historycznych.
10 października udział w „Nocy bibliotek” pod hasłem „Klimat na czytanie”, kiermasz
książki przeczytanej „Podziel się książką”. Dodatkowe atrakcje dla czytelników: drzewko
z cytatami, skrzynia sensoryczna, parasol dający „szansę na książkę”,. Każdy kto przyniósł
koszyk wiklinowy otrzymał niespodziankę w myśl jesiennego grzybobrania.
W ramach udziału w nocy bibliotek otrzymaliśmy podziękowanie za udział oraz znaleźliśmy
się w gronie 100 bibliotek w Polsce, które przygotowały ciekawe propozycje na ten wieczór
otrzymując w prezencie książki do biblioteki.
Dofinansowanie z DBP we Wrocławiu, w ramach prowadzenia Dyskusyjnego Klubu
Książki spotkania autorskiego z Edytą Świętek w kwocie 579 zł.
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W listopadzie Państwowy Instytut Wydawniczy podarował bibliotece ponad 100
książek dla czytelników .
IV. Uczestnictwo w szkoleniach
W ramach współpracy z Dyskusyjnym Klubem Książki wyjazdy do DBP we Wrocławiu w
celu wypożyczenia książek dla klubu działającego w bibliotece.
04 lutego udział w szkoleniu w Centrum Kultury Siechnicach „Marketing internetowy i
media społecznościowe” prowadzone przez Marcina Kozła,
20 sierpnia udział w szkoleniu online „Planowanie i organizacja wydarzeń dla dzieci w
bibliotece organizowanego przez Bibliotekę w Murowanej Goślinie,
31 sierpnia udział w szkoleniu online „Dostępność w bibliotece. Obsługa czytelników z
niepełnosprawnościami” organizowanym przez DBP we Wrocławiu,
02 września udział w szkoleniu online „Animacja dobra wspólnego - partnerstwo lokalne”,
2 godz.
09 września udział w szkoleniu online „Wprowadzenie do gamifikowania wydarzeń
kulturalnych” organizowanym prze Bibliotekę w Murowanej Goślinie,
16 września udział w szkoleniu online „Edukacja komiksowa” organizowanym prze
Bibliotekę w Murowanej Goślinie,
28 września udział w szkoleniu online „Jak tworzyć opowieści. Storytelling”
organizowanym przez DBP we Wrocławiu
07 pażdziernika udział w szkoleniu online „Ochrona wizerunku w pracy bibliotekarza”
organizowanym prze Bibliotekę w Murowanej Goślinie,
14 – 15 października udział w szkoleniu online w ramach projektu „Na Północliteratura skandynawska” w ramach szkoleń DKK,
21 października udział w szkoleniu online „E-booki w bibliotece-wprowadzenie do
wdrażania usługi”, organizowanym przez Bibliotekę w Murowanej Goślinie,
28 października udział w Forum Bibliotekarzy Dolnośląskich „Bibliotekarz-animator”.
09 października webinarium z Dwiema Siostrami, „Rozmawiamy o ważnych tematach w
książkach dla młodych”.
V. INNE PRACE I ZADANIA związane z książką
1/A WYSTAWY
Wystawa nowości książkowych po każdym zakupie książek.
05 marca wystawa z okazji Dnia Kobiet „Dzień Kobiet w PRL” ukazująca tamtejsze
stroje, przedmioty codziennego użytku jak np. książki, prasa, ubrania, akcesoria.
10 marca wystawa letnia „Zaczytane wakacje”. Propozycje na spędzanie czasu wolnego
z książką i czasopismami z biblioteki.
06 sierpnia wystawa książek o tematyce kulinarnej związana z cyklem literackim
organizowanym przez CK
23 września – 31 grudnia wystawa „Olga Tokarczuk na świecie”, która pokazuje jak
kształtował się odbiór twórczości autorki. Wystawa pochodziła ze zbiorów DBP
we
Wrocławiu, ukazywała dorobek twórczy autorki.
10.grudnia wystawa online poświęcona Bitwie Warszawskiej w ramach współpracy z IPN
i konkursu „Mój świat, moja poezja. Na 100 lecie Bitwy Warszawskiej.
1/B Kiermasz książki:
28 stycznia – 29 lutego kiermasz książki przeczytanej w bibliotece.
12. września kiermasz książki przeczytanej- udział i organizacja w trakcie Pikniku
rodzinnego organizowanego przez Klub Tęcza „Czytanie na trawie” w parku w Świętej
Katarzynie, aranżacja teatrzyku kamishibai, promocja biblioteki.
03 października kiermasz książki przeczytanej na Targowisku Miejskim w Siechnicach
14 grudnia świąteczny kiermasz książki przeczytanej
1/C Pozostałe działania ,działalność promocyjna
Założenie facebooka biblioteki (umieszczanie na bieżąco informacji z życia biblioteki,
ciekawych wydarzeń i akcji związanych z książką).

11

Sporządzanie informacji z bieżącej działalności biblioteki na potrzeby strony internetowej.
Udzielanie informacji na temat naszych działań przedstawicielom prasy publikowanej
w naszej gminie.
Dokumentowanie fotograficzne zajęć bibliotecznych i wydarzeń, przekazanie ich w celu
zamieszczenia na stronie internetowej Centrum Kultury oraz Facebooku.Plakaty promujące
wydarzenia w bibliotece.
31 października kreatywne wyzwanie
czytelnicze.
W
ramach
współpracy
międzybibliotecznej, razem z Biblioteką w Kotowicach skonstruowano 15 haseł związanych
z tytułami książek i zachęcenie czytelników do dzielenia się zdjęciami czy tytułami książek
skojarzonymi z danym hasłem.
09 października udział w pracach jurorskich w konkursie ’”5 urodziny Pippi”, kategoria
limeryki.
26 listopada wykonanie kalendarza adwentowego ze zniszczonych książek, jako forma
wykorzystania materiału. Współpraca międzybiblioteczna z Biblioteką w Kotowicach
09 grudnia Biblioteka eko. Pomysły na świąteczne inspiracje. Wykonanie choinki
ze zniszczonej książki w ramach współpracy z BP w Kotowicach.
15 grudnia wykonanie książki, metodą Pop Up. Pomysł na świąteczne inspiracje w ramach
współpracy z BP w Kotowicach.
•
Sprawozdawczość z przeprowadzonych imprez.
•
Przygotowanie materiałów do planowanych imprez - zaproszenia, plakaty.
Usługi ksero i skanu
Dla potrzeb czytelników biblioteki, mieszkańców gminy
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GROBLICACH
GODZINY PRACY BIBLIOTEKARZA
Biblioteka czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 18:00, środa od 8.00 - 16.00
lub prace wewnętrzne ( w zależności od sytuacji epidemiologicznej i potrzeb)

•
•
•
•

I. PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE BIBLIOTEKI
W roku sprawozdawczym:
Zarejestrowano 572 czytelników, w tym 229 dzieci do lat 15
bibliotekę odwiedziło 5705
wypożyczono na zewnątrz i udostępniono na miejscu ogółem 6004 książek i czasopism dla
dzieci i dorosłych
udzielono1842 informacji
II. ZARZĄDZANIE ZBIORAMI
Tabela 1 Zarządzanie zbiorami
WPŁYWY

ROK
2020

Razem /dz+d/

ZAKUP ŚRODKI
WŁASNE
ZŁ
4985,75

SZT
189

DOTACJA

ZŁ
2149,64

SZT
88

UBYTKI

DARY i INNE

ZŁ
1923,81

SZT
222

RAZEM

ZŁ
9059,20

SZT
499

ZŁ
-

SZT
-

Zakup czasopism: 4 tytuły
III. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO- EDUKACYJNA
III /A ZAJĘCIA CZYTELNICZE DLA GRUP ŻŁOBKOWYCH, PRZEDSZKOLNYCH
I SZKOLNYCH
STYCZEŃ
Sprawozdawczość:Sprawozdania liczbowe, opisowe, raporty z Narodowego Programu
Czytelnictwa, sprawozdania do SBP.Bieżąca praca z czytelnikiem.
LUTY
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10.02-22.02.2020 r.podczas ferii zimowych biblioteka była licznie odwiedzana, dlatego
były prowadzone zajęcia dedykowane dla dzieci szkolnych i przedszkolnych:
Zajęcia muzyczne - układy taneczne
Zajęcia plastyczne - malowanie biżuterii
Inne: Gry planszowe, Kalambury, w ciągu ferii w zajęciach uczestniczyło 30 osób.
14 lutego "Z miłości do książek" pokaż jak czytasz przygotowanie materiałów i udział
w zabawie.
19 lutego wizyta w pobliskim przedszkolu czytanie bajek, i opowiadań w 2 grupach
wiekowych. udział 36 dzieci
Ilustracja do ulubionej - Książki zabawa plastyczna dla dzieci udział online
MARZEC/KWIECIEŃ
- przygotowanie pomieszczeń według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
- wprowadzenie książek do inwentarza komputerowego, otrzymanych w darze od
czytelników.
- selekcja i porządkowanie księgozbioru, archiwizacja dokumentacji bibliotecznej
- bieżąca korespondencja, zamieszczanie informacji na stronie fb.
- GIF "Książka do zrobienia" - zaproszenie do rodzinnej zabawy na stronie fb.
- korespondencja z SBP w sprawie odznaczeń dla członków Koła
- zamieszczanie postów na fb.
- śledzenie na bieżąco ofert wydawniczych w księgarniach, hurtowniach
- odbiór poczty elektronicznej, dyżur telefoniczny
- opracowanie projektu dla seniorów do realizacji w próżniejszym terminie.
„Pudełko wspomnień “: Cz.1 “moja historia widziana przez dziurkę od klucza”;
Cz.2. „Opowiedz jak to było- zapomniane słowa”
- korespondencja z autorkami książek P. Malwiną Ferenc i Małgorzatą Żółtaszek
kontakt on-line autorek książek z czytelnikami zarówno dorosłych jak i dzieci.
- prowadzenie "Galerii Małego Artysty!" na profilu fb.
- przygotowanie pomieszczenia działu dziecięcego do malowania ścian,
- wprowadzenie książek do inwentarza komputerowego, otrzymanych w darze od
czytelników
- bieżąca korespondencja, zamieszczanie informacji na stronie fb.
- przygotowanie pomieszczenia do otwarcia biblioteki w nowym reżimie sanitarnym
- opracowanie i wykonanie 16 ilustracji (namalowanie akwarelą na papierze technicznym)
plansz do teatrzyku kamishibai "Bajka o Łasuchu". Teatrzyk zostanie w przyszłości
wykorzystany podczas spotkań w bibliotece i przedszkolu.
MAJ
Nagranie filmiku "Zasmakuj w poezji" i zamieszczenie na fb.
Komunikacja z innymi użytkownikami, śledzenie profili związanych z kulturą,
wyszukiwanie i zamieszczanie informacji o spotkaniach autorskich online, przegląd ofert.
11-22.05 - Praca w MBP w Siechnicach
25-29.05 - praca w Bibliotece Publicznej w Świętej Katarzynie
- obsługa czytelników, rezerwacja książek
- bieżąca korespondencja z SBP w sprawie środków ochronnych i dezynfekujących
CZERWIEC
01,09,19.06. - praca w Bibliotece Publicznej w Kotowicach
obsługa
czytelników,
wprowadzenie
książek
do
inwentarza
komputerowego,
korespondencja elektroniczna z bibliotekami, SBP, czytelnikami.
3,10,17.06 - praca w Bibliotece Publicznej w Świętej Katarzynie
- przygotowanie fragmentu nagrania książki Małgorzaty Musierowicz na potrzeby MBP
w Siechnicach
- przygotowanie do wydrukowania inwentarza dla dzieci, dorosłych i inwentarza
audiobooków
- obsługa czytelników
LIPIEC
- przygotowanie placówki do przyjęcia czytelników
w reżimie sanitarnym, bieżąca obsługa czytelników, rezerwacja książek,
- przygotowanie informacji na potrzeby CK,
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- wprowadzenie książek otrzymanych z projektu IPN "Biblioteka na to czeka"
- zakup i wprowadzenie książek "Nowości wydawniczych"
- przygotowanie materiałów na potrzeby promocji CK.
- opracowanie wystawy obrazów Pani Joanny Maciejowskiej i przekazanie do promocji CK.
Przygotowanie wystawy książek z zbiorów bibliotecznych z okazji 76 rocznica wybuchu
Powstania Warszawskiego, która została umieszczona na na fb.
SIERPIEŃ
Malarstwo Joa Maya Art mini galeria inspiracją do pokazania swojej twórczości
zamieszczenie na stronie i fb.
Zaangażowanie w działania CK. przygotowywanie materiałów (zdjęć, opisów)
Nowy cykl związany z literaturą. Poznajcie nasz księgozbiór biblioteczny ()Systematyczne
publikowanie tytułów książek).
Biblioteka w Groblicach przygotowała publikację zawierającą informacje, ciekawostki
i dostępne w Bibliotece książki z zakresu: kryminał, sensacja, thriller.
15 – 15.08 - W 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej zaproszono czytelników poprzez media
społecznościowe do biblioteki po przygotowane z tej okazji książki i gry planszowe.
21,08 - Urodziny Kubusia Puchatka – przygotowanie wystawy książek o Kubusiu Puchatku
i prezentacja ich na fb, mające na celu zachęcenie do wypożyczania.
"Podaruj wiersz"- włączenie się w ogólnopolską akcję „Podaruj Wiersz" z Fundacją im.
Zbigniewa Herberta
WRZESIEŃ
13.09 - "Co w trawie piszczy" prowadzenie kiermaszu książki w Świętej Katarzynie podczas
imprezy plenerowej zorganizowanej przez Klub Tęcza.
PAŹDZIERNIK
10.10 - Udział w akcji "Noc Bibliotek
Niezwykła noc w bibliotece w Groblicach czytelnicy po zmroku znaleźli „światło i cień”,
jesienny koszyk dobrych myśli. Każdy czytelnik,
który odwiedził bibliotekę został
obdarowany wierszem Zbigniewa Herberta! Ale to nie wszystko! Na wszystkich czekały
ciekawe pozycje w "Kiermaszu książki przeczytanej". Dzieci malowały kredowy obraz.
Bibliotekę odwiedzili nietypowi czytelnicy. Pojawiła się Królowa Śniegu, Jesienna
Dziewczynka, która czytała nam wiersze. Na koniec po lekturę przybyła Czarna Dama.
Chcemy podziękować czytelnikom, którzy w ramach akcji "Podziel się książkami"
przyniesionymi w darze.
Biblioteka znalazła się wśród 100 bibliotekach które otrzymały nagrody książkowe.
Prezentacja nowości na jesienne wieczory poprzez fb, mająca zachęcić czytelników do
odwiedzania i wypożyczania książek.
16 października Dzień Papieża Jana Pawla II - wspomnienie na fb.
LISTOPAD
Włączenie się w zabawę prowadzoną przez CK na fb" Hasła,tytuły książek" polegającą na
wyszukiwaniu wśród zasobów boiblioteki okładek książek posiadających w tytule określone
słowa, przesłanie zdjęć.
GRUDZIEŃ
Przygotowanie materiałów na "Świąteczny Jarmark Dobroci i Radości" na potrzeby CK.
Przygotowanie Świątecznego wystroju biblioteki.
IV. Biblioteka włączyła się w ogólnopolskie akcje czytelnicze:
• „Mała Książka Wielki Człowiek”
• Tydzień Bibliotek „Podaruj wiersz” ogólnopolska akcja społeczna Fundacji im.
Zbigniewa Herberta.
• Udział w promowaniu wśród lokalnej społeczności, odręcznego przepisania wierszy
i ofiarowania ich osobom dla których było to ważne.
• Organizacja Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek "Klimat Na czytanie"
• Udział w zbiórce książek "Kinder Przerwa na wspólne czytanie"
• Udział w ogólnopolskim konkursie familijnym „75 urodziny– czyli LATO Z PIPPI”
• Projekt Legimi dla bibliotek. - tysiące ebooków do czytania za darmo.
W bibliotece przez pierwszych tygodniach roku działał „Klub "Rękodzieła" - odbyło 13
spotkań
w których uczestniczyło 57 osób zgłębiających tajniki pracy szydełkiem,
bibułkarstwa itp.
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V. WSPÓŁPRACA I POZYSKANE ŚRODKI
Instytucje oraz stowarzyszenia, które przyczyniły się do wzbogacenia oferty kulturalnoedukacyjnej biblioteki.
Rada Sołecka w Groblicach zakup ekranu , PIW dary książkowe
Noc w bibliotece dary książkowe
Bank ING "Fundacja ING Dzieciom" dary książkowe
"Biblioteka Bezglutenowa" dary książkowe
VI. UCZESTNICTW0 W SZKOLENIACH, WYJŚCIA SŁUŻBOWE
• "Nadstaw ucho! Garść inspiracji do wspólnych zabaw wśród książek". Udział
w szkoleniu online
• "Oo! Oko i obraz . Książki obrazkowe – picturebooks - jak je czytać?" Udział
w szkoleniu online
• 28-11-2020 r. XVI Forum Bibliotekarzy "Bibliotekarz animator" udział w szkoleniu
online
Spotkania Zarządu i Członków Koła SBP w ciągu roku odbywały się online.
Biblioteka ze względu na pandemię, oddelegowanie do Świętej Katarzyny i Kotowic,
biblioteka, ze względu na zwol. lekarskie bibliotekarki, była nieczynna ok. 5 miesięcy, co
znacząco odbiło się na statystykach.
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOTOWICACH
GODZINY PRACY BIBLIOTEKARZA
Biblioteka czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 : 18.00, środa od 8.00 - 16.00
lub prace wewnętrzne ( w zależności od sytuacji epidemiologicznej i potrzeb) ,

•
•
•
•

I. INFORMACJE PODSTAWOWE O DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI
W roku sprawozdawczym:
Zarejestrowano 313 czytelników, w tym 197 dzieci do lat 15
bibliotekę odwiedził 3018 czytelników,
wypożyczono 3598 książek i czasopism, audiobooków
udzielono informacji 786
Wpływy roczne
Rok 2020

ZAKUP Z
ŚRODKÓW
WŁASNYCH
ZŁ

Razem
/dz+d/

9.529,09

SZT
503

DOTACJA

ZŁ
2.144,49

SZT
89

DARY

ZŁ
968,00

INNE

SZT
139

ZŁ

OGÓŁEM

SZT

ZŁ
12.641,58

SZT
731

Selekcja zbiorów
Ubytkowano 307 vol. Na kwotę 2365,20 zł
Zakup czasopism: 5 tytułów
II. PRACA Z CZYTELNIKIEM (DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA)
SPOTKANIA DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI
30 stycznia
DKK – spotkanie klubowiczów – wybieramy książkę roku 2019
27 lutego
DKK – spotkanie klubowiczów – rozmowa o książce B. Lipińskiej „365 dni”
LEKCJE BIBLIOTECZNE
14 stycznia
Klasa 2 – Czytamy książkę M. Borroughdame „Babcia dziergajka” –
- wykonanie laurek dla dziadków
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17 stycznia
Klasa 1 – j.w. - uczestników 15
21 stycznia
Klasa 2 – emotikony – rozmowa o emocjach na podstawie kart dialogowych „Personality”
– uczestników 17
24 stycznia
Klasa 1 – ilustracja do ulubionej książki – uczestników 16
28 stycznia
Klasa 2 – bajka „W dolinie muminków” – rysunek – uczestników 17
07 lutego
Klasa 1 – czytamy książkę „Słoń w autobusie” - uczestników 8
30 września
Klasa 0 – wyjście do KSP w Kotowicach, czytamy książkę I. Chmielewskiej
„W kieszonce” – wykonanie pracy plastycznej – uczestników 18
KLUB MIŁOŚNIKÓW JULIUSZA VERNE’A
17 stycznia
Spotkanie z Katarzyną Gaj, której hobby jest scrapbooking , uczestnicy spotkania podczas
spotkania wykonali samodzielnie ciekawe prace w postaci kartek 3D. uczestników 17
SPOTKANIA AUTORSKIE
19 listopada – spotkanie autorskie online, dla dorosłych z p. Edytą Świętek. Spotkanie
zorganizowane wspólnie z BP w Świętej Katarzynie. Finansowane w ramach współpracy
z DKK z DBP we Wrocławiu.
14 grudnia - spotkanie autorskie online, dla dorosłych z p. Alkiem Rogozińskim. Spotkanie
zorganizowane wspólnie z BP w Świętej Katarzynie.
KONKURSY
Zakończenie Długofalowego Konkursu Czytelniczego „Czytam, bo lubię!”.
Konkurs trwał cały rok szkolny 2019/2020. W tym czasie uczestnicy wypożyczali książki,
których treść przy oddawaniu do biblioteki mieli obowiązek opowiedzieć bibliotekarzowi.
Ze względu na sytuację pandemiczną nie było uroczystego rozdania nagród. Laureaci
zgłaszali się do biblioteki po nagrody.
2.
POZOSTAŁE DZIAŁANIA
Lipiec - Udział w akcji „Biblioteka na to czeka” – pozyskano książki historyczne z IPN-u
14 lipca - Kiermasz Książki przeczytanej – organizacja i przygotowanie kiermaszu z
zachowaniem reżimu sanitarnego na Targowisku w Siechnicach.
25 sierpnia - Kiermasz Książki przeczytanej – organizacja i przygotowanie kiermaszu z
zachowaniem reżimu sanitarnego na Targowisku w Siechnicach
12 września - Kiermasz Książki przeczytanej – udział, organizacja i przygotowanie całej
akcji, która odbyła się w parku w Świętej Katarzynie, podczas warsztatów „Co w trawie
piszczy zorganizowanych przez Klub Tęcza.
03 października - Kiermasz Książki przeczytanej –, organizacja i przygotowanie
kiermaszu z zachowaniem reżimu sanitarnego na Targowisku w Siechnicach.
07 października – udział w projekcie Biblioteka bezglutenowa, powstały z inicjatywy
Polskiego Stowarzyszenia Osób z celiakią i na diecie bezglutenowej oraz firmy Good Books
we współpracy z Justyną Tarkowską (pracownia graficzna „mile widziane”). Biblioteka
otrzymała darmowe książki, czasopisma i broszury o tematyce celiakii i diety
bezglutenowej.
28 października – przygotowanie haseł do wyzwania dla czytelników, które zostały
przesłane do działu promocji. W związku z sytuacją epidemiologiczną z rozporządzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 12 marca 2020 r. Biblioteka Publiczna
w Kotowicach została zamknięta dla czytelników.
Od 4 czerwca 2020 r. Biblioteka w Kotowicach została ponownie otwarta dla czytelników
z zachowaniem reżimu sanitarnego, bez wolnego dostępu do książek. Można było
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wypożyczać wcześniej zamówione książki poprzez zamówienia w systemie Mak+, maile lub
telefonicznie.
12 października w wyniku pęknięcia wężyka doprowadzającego wodę do toalety
mieszczącej się na piętrze Szkoły Podstawowej w Kotowicach, zostały zalane
pomieszczenia Biblioteki Publicznej w Kotowicach (w tym czytelnia, łazienka oraz korytarz)
WYSTAWY Na bieżąco – wystawa nowości wydawniczych
3. SZKOLENIA I PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
04 lutego – szkolenie w CK w Siechnicach „Marketing internetowy i media społecznościowe
dla bibliotekarzy”. Szkolenie poprowadził Marcin Kozioł
17 sierpnia – udział w szkoleniu online, organizowanego przez Miejską i Gminną Bibliotekę
Publiczną w Murowanej Goślinie – Temat: „Bajki – pomagajki. Bajkoterapia”.
20 sierpnia - udział w szkoleniu online, organizowanego przez Miejską i Gminną Bibliotekę
Publiczną w Murowanej Goślinie – Temat: „Planowanie i organizacja wydarzeń dla dzieci w
bibliotece”.
02 września – udział w szkoleniu z Animacji dobra wspólnego i partnerstw lokalnych
07 października – udział w szkoleniu online, organizowanego przez Miejską i Gminną
Bibliotekę Publiczną w Murowanej Goślinie – Temat: „Ochrona wizerunku w pracy
bibliotekarza”
15-16 października – udział w szkoleniu online „Na północ” organizowanym przez DKK
we Wrocławiu
01 grudnia – udział w Webinarium „Kontrowersyjne Książki dla dzieci w bibliotekach
publicznych”
09 grudnia – udział w Webinarium z DBP we Wrocławiu na temat: „Rozmawiamy!
O ważnych tematach dla młodych”
4. INNE DZIAŁANIA
Styczeń - udział w akcji czytelniczej, organizowanej przez Miejską Bibliotekę
w Siechnicach „Mała książka, wielki człowiek”.
29 stycznia Wyjazd do Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu w celu wymiany
książek z DKK.
22 lipca Wyjazd do Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu w celu wymiany
książek z DKK.
17 sierpnia – 31 października – przestąpienie do akcji „Podaruj wiersz”
organizowanej przez Fundację. Im. Zbigniewa Herberta
10 października –organizacja imprezy „Noc Bibliotek” odbywającej się w Świętej
Katarzynie. Za zorganizowaną akcję biblioteka została Wyróżniona w ramach „Nocy
Bibliotek”. Z tego tytułu do Biblioteki w Kotowicach trafiły nagrody książkowe.
26 listopada – wraz z pracownikiem BP w Świętej Katarzynie wykonany został kalendarz
adwentowy a relacja została przesłana do działu promocji i umieszczona na fb Centrum
Kultury w Siechnicach.
09 grudnia – Biblioteka EKO – pomysły na inspiracje. Wspólnie z BP w Świętej Katarzynie
przeprowadzono proces wykonania choinki ze zniszczonej książki. Relacja została
umieszczona w mediach społecznościowych, a choinka trafiła
na wystawę w Bibliotece.
14 grudnia – pomoc i organizacja kiermaszu świątecznego w BP w Świętej Katarzynie
15 grudnia – wykonanie książki 3D POP UP. Pomysł na inspiracje. Wspólnie z BP w Świętej
Katarzynie zrealizowano projekt i relację udostępniono w mediach społecznościowych.
Całoroczne prowadzenie portalu społecznościowego Facebook
Zamieszczanie informacji z przeprowadzanych działań w Kotowicach, udostępnianie
wydarzeń promujących Centrum Kultury w Siechnicach.

•
•

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RADWANICACH
GODZINY PRACY BIBLIOTEKARZA
Biblioteka czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 : 18.00 środa od 8.00 - 16.00
lub prace wewnętrzne ( w zależności od sytuacji epidemiologicznej i potrzeb)
1. I. INFORMACJE O PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI
zarejestrowano 618 czytelników, w tym 195 dzieci do lat 15
bibliotekę odwiedziło 4220 czytelników
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•
•

wypożyczono i udostępniono na miejscu 8869 książek, audiobooków i czasopism
udzielono informacji 906
2. II. ZARZĄDZANIE ZBIORAMI
Wpływy
Rok 2020

ZAKUP Z
ŚRODKÓW
WŁASNYCH
ZŁ

RAZEM:

5407,29

SZT
224

DOTACJA

ZŁ
2150,86

SZT
113

DARY

ZŁ
2359,78

INNE

SZT
269

ZŁ

SZT

OGÓŁEM

ZŁ
9917,93

SZT
606

Ubytki: Przeprowadzono selekcję księgozbioru, wyłączono książki zaczytane i zniszczone:
465 vol, na kwotę 2722,86
III. PRACA Z CZYTELNIKIEM (DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA):
„Mała Książka Wielki Człowiek / III edycja –ogólnopolski projekt. Edukacja dzieci
urodzonych w 2014- 2017 roku.
III/1 Edukacja przedszkolna
Współpraca promująca czytelnictwo i bibliotekę wśród najmłodszych dzieci, jako stałe
formy pracy (raz w miesiącu w miarę możliwości). Zajęcia odbywają się w Niepublicznym
Przedszkolu Kolorowy Kącik w Radwanicach. Poprzez systematyczny kontakt z książką,
umożliwiono dzieciom poznanie utworów literatury polskiej dziecięcej, ogółem udział dzieci
37 w 2 spotkaniach:
05 lutego - Przedszkole: czytanie: Opowiadania z piaskownicy Renaty Piątkowskiej
i Smocze Opowieści – Marioli Jarockiej– udział 21 dzieci.
26 lutego - Przedszkole: czytanie Wszyscy ziewają, Na wszystko jest sposób, Groszki
i Kotka Milusia, a dla starszych Afryka Kazika Łukasza Wierzbickiego - udział wzięło
16 dzieci.
Kącik Malucha: W ciągu roku najmłodsze dzieci korzystały z książek, czasopism i gier
edukacyjnych w czytelni pod opieką rodziców/opiekunów .
Spotkania autorskie: ze względu na ograniczone fundusze w Bibliotece nie odbyło się
żadne spotkanie autorskie. Niemniej jednak śledzone były na bieżąco spotkania autorskie
online w ciągu całego roku.
III/2 Działania edukacyjne, spotkania z książką i inne
Warsztaty z książką: zajęcia
14 lutego - Spotkanie walentynkowe z książką Doroty Gellner „Zawiłości miłości”,
czytanie wspaniałych wierszy na temat miłości, zakochania, listach miłosnych i o szczęściu.
Tworzenie kolorowych serc z kolorowego papieru, wykonanie okolicznościowych kartek.
Wykonanie kartek z kolorowego papieru .
21 lutego - Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Język
jest największym skarbem kulturalnym słowa Jarosława Iwaszkiewicza.
O tym że, język jest największym bogactwem każdego narodu i trzeba dbać o
kulturę mowy opowiedziała zaproszona nauczycielka języka polskiego.
Wysłuchanie wiersza poetki Marii Konopnickiej „Rota”. Wpisywanie na tablicy trudnych słów
(np. trzpiotka, szczypawka itp.).

IV. WYSTAWY:
Fotograficzna wystawa całoroczna - KARKONOSZE w obiektywie Jakuba Mazura
– wystawa fotograficzna, prezentowana wcześniej na uczelni Autora – Politechnice
Wrocławskiej.
Wystawy książek:
28-02-2020 Pamiętamy! Wystawa książek znajdujących się w księgozbiorze biblioteki .
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1 MARCA Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
9-03-2020
TERRY PRATCHETT - 5 rocznica śmierci (28.04.1948-12.03.2015), brytyjski
pisarz fantasy i science fiction, autor cyklu Świat dysku, Trylogii Nomów.
Sierpień 2020 100 lecie Bitwy Warszawskiej 1920 czyli Cudu nad Wisłą wystawa książek
i pamiątek.
„Boże Narodzenie w literaturze” – wystawa książek.
3.

V. Aktywny udział w ogólnopolskich akcjach /imprezach :
Czerwiec 2020 IV Czytanie Jeżycjady 2020 – czytanie online fragmentów
„Małomówny i rodzina” (wybór, przygotowanie, nagranie).
• Lipiec 2020 Akcja „Biblioteka na to czeka”, organizowana przez Instytut Pamięci
Narodowej. Z przygotowanej oferty IPN wybrano 29 książek.
• Ogólnopolski konkurs familijny –„ 75 urodziny PIPPI” promocja i reklama konkursu
wśród czytelników.
• Bank ING – Fundacja „ING Dzieciom” – dary książkowe. „Biblioteka bez glutenu” –
książki i poradniki / dary .
• Wrzesień 2020 „Podaruj wiersz” - Fundacja im. Zbigniewa Herberta
• Październik „Noc bibliotek” 10.10.2020 Klimat na czytanie: Biblioteka była czynna
w sobotę w godzinach wieczornych, w tym czasie była okazja do przekazania
czytelnikom linku i hasła do pobrania filmu „Jakub, Mimmi i gadające psy (link
udostępniono 12 osobom). Odbył się również kiermasz książki przeczytanej oraz
akcja podziel się książką – biblioteka otrzymała w darze 26 vol.
• Państwowy Instytut Wydawniczy (PIW) – dary książkowe
• „ Kinder przerwa na wspólne czytanie”- zbieranie książek dla małych Bibliotek.
•

VI. Szkolenia, udział w naradach / online
25-09-202
TIKApki. Technologie informacyjno-komunikacyjne pracy bibliotekarza.
Internet, platforma Microsoft Teams (DBP we Wrocławiu)
28-09-2020 Jak tworzyć opowieści? Storytelling. Internet, platforma Microsoft Teams
(DBP we Wrocławiu)
28-10-2020 XVI Forum w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej „Bibliotekarz - animator,
online, platforma Teams
Biblioteka ze względu na pandemię, oddelegowanie do Świętej Katarzyny i Kotowic,
kwarantannę i L-4 była nieczynna pół roku, co znacząco odbiło się na statystykach.
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŻERNIKACH WROCŁAWSKICH
GODZINY PRACY BIBLIOTEKARZA
Biblioteka czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 : 18.00,środa od 8.00 - 16.00
lub prace wewnętrzne ( w zależności od sytuacji epidemiologicznej i potrzeb)
Biblioteka od stycznia wróciła do pełnych godzin otwarcia, zgodnie z wymogami Biblioteki+.
Projekt został przedłużony do końca 2021 r., ze względu na przeciągający się remont
budynku Szkoły Podstawowej, w której ulokowana jest biblioteka.
I. INFORMACJE O PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI
• zarejestrowano 676 czytelników, w tym 377 dzieci do lat 15
• bibliotekę odwiedziło 4604 czytelników
• wypożyczono i udostępniono na miejscu 1751 książek, audiobooków i czasopism
• udzielono informacji 983
II. ZARZĄDZANIE ZBIORAMI
Wpływy roczne
rok
2017

ZAKUP
ŚRODKÓW
WŁASNYCH
ZŁ

RAZEM:

Z

SZT

7229,16 304

DOTACJA
ZŁ

DARY
SZT

2895,54 117

ZŁ

OGÓŁEM

UBYTKI
SZT

3360,00 509

ZŁ

SZT

ZŁ

SZT

1866,75

220

13513,10

931

Ubytkowano 500 vol. na kwotę 4490,38
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Zakup czasopism – 4 tytuły:
III. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA
Działania wspólne z biblioteką szkolną
Ze względu na swoją lokalizację Biblioteka Publiczna i Biblioteka Szkolna ulokowane są
w jednym miejscu, co umożliwia realizację wspólnych przedsięwzięć i ułatwia codzienną
pracę z czytelnikiem. Niejednokrotnie koszty planowanych wydarzeń dzielone są po
połowie, co pozwala uatrakcyjnić naszą ofertę. Biblioteka Szkolna kładzie nacisk na zakup
lektur, a Biblioteka Publiczna skłania się do zakupu głównie literatury pięknej.
Od stycznia uczniowie klas I-III odwiedzały Bibliotekę jeden raz w tygodniu, według
ustalonego harmonogramu. Podczas wizyt w Bibliotece pomagałyśmy uczniom w doborze
literatury, wypożyczałyśmy wybrane pozycje. Z takiej formy promocji książki skorzystało
10 klas / około 250 osób. Kontynuacja konkursu czytelniczego dla uczniów klas I-VIII
Biblioteka publiczna również obsługuje uczniów biblioteki szkolnej po jej godzinach
otwarcia.
SPOTKANIA AUTORSKIE LUB Z CIEKAWYMI OSOBAMI
20 lutego
Wernisaż wystawy malarstwa Joanny Maciejowskiej, połączony z promocją poezji
Eugeniusza Hajduka. Oprawę muzyczną zapewnił nam Dyrektor Niepublicznej Szkoły
Muzycznej. Smaku dodały pączki serwowane z okazji tłustego czwartku, upieczone przez
Koło Gospodyń Wiejskich ze Smardzowa.
03 marca
Spotkanie z Renatą Piątkowską dla uczniów klas VIII, to do nich autorka kierowała swoje
słowa o bohaterskiej postawie Ireny Sendlerowej podczas II Wojny Światowej, o czym
można przeczytać w książce „Wszystkie moje mamy”. Była to świetna lekcja historii.
Wydarzenie współfinansowane przez CK i Szkołę
21 sierpnia
Spotkanie autorskie a wrocławską pisarką Agnieszką Lingas-Łoniewską – autorką literatury
dla kobiet. Spotkanie sfinansowane zostało z funduszy DKK przy DBP we Wrocławiu.
IV. INNE DZIAŁANIA
Cykl comiesięcznych spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki „O książkach przy kawie”.
W trakcie spotkań czytelnicy wymieniają się uwagami na temat przeczytanych książek,
omawiają bieżące wydarzenia kulturalne, wymieniają się uwagami na temat filmów,
spektakli teatralnych itp. Spotkania odbywały się w trzecie czwartki miesiąca. Od marca
spotkania zostały zawieszone
„Internet łączy pokolenia” to akcja skierowana do osób starszych, które miały problemy
z opanowaniem nowych technologii. Uczniowie, którzy wyrazili ochotę na pracę w formie
wolontariatu, oferowali we wtorki w godzinach 15-16 swoją pomoc przy obsłudze
smartfona, komputera, oprogramowania itp. Adresatami akcji, na którą przygotowali
plakaty, zajęli się ich dystrybucją byli seniorzy z Żerniki Wrocławskich i okolicy.
Zaoferowana forma wsparcia bardzo przypadła do gustu wszystkim, którzy z przyjemnością
zdobywali dodatkową wiedzę.
31 sierpnia
Udział w nagraniu, czytanie fragmentu Balladyny J. Słowackiego na Narodowe Czytanie,
które zostało opublikowane online 5 września na stronie CK
24 sierpnia
Zgłoszenie biblioteki do projektu Fundacji Culture Lab „Bezpieczne domy, przyjazne
miasta”. Do biblioteki trafiła książka i materiały edukacyjne do przeprowadzenia zajęć.
Wolontariat – Przy bibliotece działa 10 osobowa grupa jako Aktyw Biblioteczny, którzy
przez 20 godzin w semestrze pomagają w pieczętowaniu książek, układaniu książek na
półkach, przygotowywaniu okolicznościowych wystaw itp.
5, 7, 8 października Pasowanie na czytelnika dla uczniów klas pierwszych a, b, c, d.
Z zachowaniem reżimu sanitarnego w auli szkoły w ciągu tygodnia przeprowadzone zostały
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pasowania na czytelnika wśród uczniów czterech klas . Razem z biblioteką szkolną
zapoznaliśmy uczniów z zasadami korzystania z biblioteki, zaznajomiliśmy z prośbami
książek, Po przeczytaniu fragmentu książki uczniowie zostali uroczyście przyjęci do braci
czytelniczej, co potwierdzały otrzymane dyplomy.
Praca w czasie zamknięcia Bibliotek z powodu COVID-19
• prace wewnętrzne, porządkowanie księgozbioru, przeglądanie oferty wydawniczej,
przygotowanie materiałów od udostępnienia w mediach społecznościowych,
• segregowanie dokumentacja do sprawozdania z zadania Biblioteka+, do Instytutu
Książki, działem merytorycznym DBP w sprawie dotacji Biblioteki Narodowej na
zakup nowości wydawniczych w 2020 r
• prenumeraty czasopism do Bibliotek z projektu Biblioteka+, przeglądanie nowości
wydawniczych.
• Nawiązanie kontaktu z Instytutem Książki w sprawie zakupu czasopism w związku
z udziałem w projekcie Biblioteka+. Przygotowanie sprawozdania dla Instytutu
Książki z wykonania wskaźników certyfikatu Biblioteka+.
• Konsultacje z Bibliotekarką z Biblioteki Szkolnej - współpraca przy doborze
literatury do czytania dzieciom.
• Wydawanie i ewidencjonowanie wydanych kodów do Legimi, konsultacje z DBP.
Publikacja materiałów o legimi na FB Biblioteki.
• Prima-aprilisowa akcja na FB Biblioteki mająca na celu ocieplenie wizerunki
Biblioteki.
• selekcja księgozbioru, ubytkowanie, zmiana układu książek na półkach, zakup
i opracowanie nowości oraz darów od czytelników.
• prace porządkowe, ubytkowanie, wykreślanie ubytków z księgi inwentarzowej,
zakup i ewidencjonowanie nowości. Ponadto rozliczenie finansowe poniesionych
wydatków na zakup nowości z środków BN i środków własnych.
VI. KONKURSY
26 czerwca Zostały ogłoszone wyniki konkursu czytelniczego dla uczniów klas I – VIII
trwającego od września do końca maja. W podsumowaniu uwzględniono
ewidencję
wypożyczeń z Mak+ i szkolną. Dyplomy i nagrody laureaci odbierali razem ze
świadectwami. Nagrody zostały ufundowane przez Szkołę i CK w Siechnicach.
5 listopada Ogłoszenie konkursu na filmik promujący czytanie wśród dzieci szkolnych
„Dzieci czytają dzieciom” poprzedziły prace związane z przygotowaniem regulaminu
i reklamowaniem tego wydarzenia. Uczestnik miał za zadanie naganie filmu obejmującego
krótką informację o autorze (najlepiej ciekawostki z jego życia), uwzględniając odczytanie
fragmentu ulubionej książki. Uczniowie klas I-III mogą przy nagrywaniu filmiku mogli
korzystać z pomocy dorosłego. Natomiast uczniowie z klas IV – VIII mogli nagrywać
i odczytywać wybrany fragment książki samodzielnie lub w grupach dwuosobowych,
przynajmniej jedna osoba musiała być uczniem Szkoły Podstawowej w Żernikach
Wrocławskich. Dostarczone prace pozytywnie zaskoczyły jury konkursu. Nagrody
ufundowane zostały przez CK i szkołę. Otrzymaliśmy również materiały promocyjne
z Urzędu Miejskiego.
VII. WYSTAWY
Od 20 lutego – Wystawa malarstwa lokalnej artystki Joanny Maciejowskiej, z promocją
tomiku poezji Eugeniusza Hajduka i koncertem Dyrektora Niepublicznej Szkoły Muzycznej
w Żernikach Wrocławskich.
Na bieżąco - wystawa nowości wydawniczych po każdych zakupach,wystawa książek
o tematyce zimowej i bożonarodzeniowej
VIII. WSPÓŁPRACA I POZYSKANE ŚRODKI
Biblioteka bierze udział w ogólnopolskim projekcie z Książką na start „Mała książka –
Wielki człowiek skierowanym dla grupy dzieci w wieku 3-6 lat.
17 sierpnia - 31 października przystąpiła do akcji „Podaruj Wiersz” organizowanej
przez Fundację im. Zbigniewa Herberta,
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07 lipca udział w projekcie organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej „Biblioteka
na to czeka”. Biblioteka pozyskała w darze 4 książki
Dofinansowanie z DBP we Wrocławiu, w ramach prowadzenia Dyskusyjnego Klubu Książki
na spotkania autorskie z Agnieszką Lingas-Łoniewską w kwocie 1000,Darowizna od czytelnika 100,Dary książkowe od czytelników
IX. SZKOLENIA I PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
30 stycznia – Szkolenie w DBP odnośnie wypełniania formularzy GUS i analizy opisowej
za rok 2019.
2 lutego - Marketing internetowy i media społecznościowe w bibliotece.
16 sierpnia - WordPress szkolenie online organizowane przez bibliotekę z Murowanej
Gośliny
20 sierpnia – Prowadzenie i organizacja zajęć dla dzieci szkolenie online organizowane
przez bibliotekę z Murowanej Goślinie
02 września – Animacja dobra wspólnego i partnerstw lokalnych szkolenie online
18 listopada – Kreatywny wirtuoz Canvy szkolenie online organizowane przez DBP we
Wrocławiu.
25 listopada – Googlemania szkolenie online organizowane przez DBP we Wrocławiu
02 grudnia – Social Media Ninja szkolenie online organizowane przez DBP we Wrocławiu
X. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA i INNE ZADANIA
Biblioteka aktywnie włączała się w akcje promujące książki i zachęcające do czytania
(odwiedzania bibliotek) na fb Centrum Kultury.
Na bieżąco aktualizowano fb Biblioteki i stronę internetową w części dotyczącej bibliotek.
Na potrzeby biblioteki przygotowywano:- dyplomy, plakaty i zaproszenia na
okolicznościowe wydarzenia , plakaty informujące o działaniach CK.
Zachęcanie do udziału w Ogólnopolskim konkursie familijnym –„ 75 urodziny PIPPI”
promocja i reklama konkursu wśród czytelników.
Przygotowanie i organizacja w reżimie sanitarnym Kiermaszu książki przeczytanej na
siechnickim targowisku w dniach14 lipca i 25 sierpnia.
29 września – Przygotowanie danych liczbowych do ogólnopolskiego rankingu bibliotek
organizowanego przez dziennik Rzeczpospolita
Współpraca z administratorem Mak+ przy Instytucie Książki, przekazywanie bieżących
potrzeb, zgłaszanie awarii i monitoring.
30 stycznia i 26 sierpnia wymiana książek z zasobów DKK i audiobooków z działu książki
mówionej w DBP we Wrocławiu.
W roku bieżącym Biblioteka pośredniczyła w
wypożyczeniach międzybibliotecznych
z Bibliotekami w Siechnicach, Świętej Katarzynie, Radwanicach, Dolnośląską Biblioteką
Publiczną, udostępniono w ten sposób ok. 50 książek..
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