SPRAWOZDANIE OPISOWE
2018 ROK

BIBLIOTEKI CENTRUM KULTURY
W SIECHNICACH

1. GODZINY PRACY BIBLIOTEKARZA:
Godziny pracy bibliotekarzy w poszczególnych placówkach zostały dostosowane pod kątem
spełnienia wskaźników Biblioteki +.
1. Biblioteka Główna w Siechnicach pracuje w systemie zmianowości tygodniowej:
900 - 1700 ; 1100- 1900
2. Biblioteka w Groblicach czynna: poniedziałek, wtorek, piątek w godz. 1100 – 1900 ;
czwartek 1000 – 1800
3. Pozostałe Biblioteki w: Świętej Katarzynie, Radwanicach, Kotowicach i Żernikach
Wrocławskich są czynne w godz. 1000 – 1800 .
4. Środa we wszystkich placówkach bibliotecznych jest dniem pracy wewnętrznej
(szkolenia, wyjazdy do hurtowni książek, opracowanie i porządkowanie księgozbioru).

2. INFORMACJE PODSTAWOWE O DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK:
W roku sprawozdawczym:
•
•

Zarejestrowano ogółem 4542 czytelników (wzrost o 404), w tym 2136 dzieci do lat
15-stu (wzrost o 209 dzieci).
Bibliotekę odwiedziło 60027 czytelników w wypożyczalni i czytelni (mniej o 1520,
spadek związany ze zmniejszeniem liczby odwiedzin w czytelni). Wypożyczono na
zewnątrz i udostępniono na miejscu 69698 książek oraz 834 audiobooków.

3. ZARZĄDZANIE ZBIORAMI:
W roku sprawozdawczym:
Stan księgozbiorów w poszczególnych Bibliotekach na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się
następująco:
Siechnice – 16805 wol.
Święta Katarzyna – 11748 wol.
Radwanice – 11381 wol.
Żerniki Wr. – 7888 wol.
Groblice – 6096 wol.
Kotowice – 6403 wol.
•
•
•

Zbiory we wszystkich placówkach bibliotecznych liczą: 60321 woluminów ogółem,
w tym 43516 woluminów na wsi.
Wpływy wyniosły 4426 wol. ogółem, w tym z zakupu (środki budżetowe + Dotacja BN)
2741 wol.)
Wpływy audiobooków 127 (w tym z zakupu 126)

•
•
•
•
•

Zubytkowano (usunięto z powodu zaczytania) 4288 wol. we wszystkich Bibliotekach
Dotacja Biblioteki Narodowej za zakup nowości wydawniczych wyniosła 18300,00 zł.
Za tę kwotę zakupiono do wszystkich Bibliotek 711 wol., oraz 81 audiobooków
Łączne wydatki na zakup książek wyniosły 62788,00 zł (razem z dotacją BN).
Wydatki na zakup audiobooków – 2635,00 zł (razem z dotacją BN).
Wydatki na prenumeratę czasopism – 7076,00 zł.

Priorytetem dla wszystkich Bibliotek jest uzupełnianie na bieżąco swoich księgozbiorów. Stała
dbałość o dopływ nowości skutkuje wzrostem ilości czytelników. Od kilku lat staramy się
zwiększać i równomiernie dzielić środki przeznaczone na zakup nowości. Dodatkowym
bodźcem do wzrostu kwoty na zakupy książek jest otrzymywanie dotacji Biblioteki Narodowej,
której kwota rokrocznie rośnie. Z informacji Biblioteki narodowej uzyskanej pod koniec 2018
roku wiemy, że Gmina Siechnice plasuje się w III grupie zamożności gmin w Polsce, z czym
wiąże się to, że powinniśmy w 2019 r. zwiększyć kwotę z budżetu gminy (dotacja Organizatora)
na zakup nowości. W przeciwnym razie nie spełnimy wymagań BN z tym związanych.
Czytelnicy mający stały wgląd do naszego katalogu on-line i częściej przychodzą po konkretne
tytuły. Dodatkowo Biblioteki wzięły udział w projekcie: - „Mała Książka – Wielki Człowiek”,
skierowanym do małego czytelnika (dzieci 3-letnie). Mali czytelnicy otrzymali specjalne karty
Małego Czytelnika, książkę w prezencie i za każdą wizyta w bibliotece miały wklejane znaczki
(sówki) na swoich kartach bibliotecznych. Wszystkie Biblioteki obsługiwane są jednym
systemem bibliotecznym MAK +. Wprowadzenie całości zbiorów umożliwiło przeprowadzenie
inwentaryzacji zbiorów już w systemie MAK+, co znacznie ułatwiło prace Komisji
Inwentaryzacyjnej.
W 2018 roku przeprowadzono inwentaryzację w Bibliotekach:
•
•
•

Biblioteka w Kotowicach (marzec)
Biblioteka w Groblicach (lipiec)
Biblioteka w Radwanicach (sierpień)

4. NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA W BIBLIOTEKACH:
a/ Miejska Biblioteka Publiczna w Siechnicach:
•
•
•

Konkurs czytelniczy „Czytające Rodziny”.
Zajęcia czytelnicze dla grup żłobkowych, przedszkolnych i szkolnych, w których
uczestniczyło 46 grup, tj. 995 dzieci.
Warsztaty literackie prowadzone przez autorów książek dla dzieci: Paweł Mildner,
Małgorzata Zdziechowska, Magdalena Zarębska (zorganizowano 6 spotkań
warsztatowych, uczestniczyło 151 osób, w tym 4 finansowane przez Stowarzyszenie
Koliber)

•
•
•

•

Spotkania autorskie dla dzieci: (Magdalena Zarębska, Marcin Pałasz, Kazimierz
Szymeczko, Paweł Wakuła i Izabela Klebańska).
Spotkania autorskie dla dorosłych: Eliza Głowinkowska-Domagała, Iza Michalewicz,
Tadeusz Pawlicki (reżyser). Odbyły się 3 spotkania, w których uczestniczyło 221 osób.
Wydarzenia literackie ( Narodowe Czytanie, II Ogólnopolska Akcja Czytania „Jeżycjady”
Małgorzaty Musierowicz, Anna Samusionek i Burmistrz Siechnic Milan Usak czytają
dzieciom).
Projekt: Wędrówki z legenda po Ziemi Wielkopolskiej – Poznań. Odbyło się 11 spotkań,
w których uczestniczyło 465 osób.

b/ Biblioteka Publiczna w Radwanicach:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Edukacja przedszkolna (wizyty w Przedszkolu Kolorowy Kącik i wspólne czytanie).
Poprzez systematyczny kontakt z książką umożliwia się dzieciom poznanie literatury
dziecięcej. Odbyło się 11 spotkań, w których uczestniczył 237 dzieci.
Akademia Umysłu – ćwiczenia dla seniorów. Odbyły się 4 spotkania. Uczestniczyło 12
osób.
Kącik Malucha – w czytelni dzieci i ich opiekunowie mogli skorzystać z książek i gier
edukacyjnych. Odbyło się 12 spotkań. Uczestniczyło 68 osób.
Inne działania edukacyjne: „Z palmą w ręku”, warsztaty artystyczne: „Róże na setną
rocznice odzyskania Niepodległości przez Polskę”.
Lekcje biblioteczne. Odbyło się 12 lekcji. Uczestniczyło 232 osoby.
Spotkanie autorskie dla dzieci z Marta Szloser.
„Dzień Pluszowego Misia” połączony z akcją „Cała Polska czyta dzieciom”.
Wieczór kolęd.
Wystawy: „Zima w górach”, „Polska Wielkanoc”, „Ptaki w obiektywie Jakuba Mazura”.

c/ Biblioteka Publiczna w Świętej Katarzynie:
•
•
•
•

•

•

Lekcje biblioteczne. Odbyło się 11 lekcji. Uczestniczyło 254 osoby.
Spotkania czytelników w ramach DKK. Odbyło się 8 spotkań. Uczestniczyło 55 osób.
Spotkanie autorskie: Arkadiusz Niemirski (dla dzieci), Anna Dylewicz i Agata
Kołakowska (dla dorosłych). Uczestniczyło łącznie 101 osób.
Magiczna Noc w Bibliotece . W programie spektakl teatralny pt. „Na misiowych
urodzinach najważniejsza jest rodzina” w wykonaniu Teatru „Maska”. Uczestniczyło 43
osoby.
Realizacja projektu Escape Room w Bibliotece – „Tajemnica zaginionych dzwonów”.
Projekt zrealizowano dzięki grantowi Banku Zachodniego WBK w wysokości 4000,00 zł.
Celem tych działań była integracja mieszkańców w różnym wieku oraz poznanie historii
miejscowości poprzez wspólną zabawę i rozwiązywanie zagadek.
Przegląd Instrumentalno-Wokalny „Wieczory Flandryjskie”.

•
•

•
•
•
•

Wieczory Flandryjskie – Przegląd Wokalno-Instrumentalny. Uczestniczyło 19
wykonawców oraz 57 gości. Łącznie 76 osób.
Powiatowy Konkurs Poetycki dla dzieci i młodzieży „Mój świat , moja poezja”, który
w roku Jubileuszu odzyskania Niepodległości przez Polskę przybrał nazwę „Mój świat,
moja Niepodległa”. Uczestniczyło 89 osób.
Prezentacja multimedialna pt. „Drogi do Niepodległości” – Stanisław Kiełb, Oddział IPN
Wrocław. Uczestniczyło 72 osoby.
Działania na rzecz seniorów :”Akademia Umysłu” prowadzone przez bibliotekarkę
Teresę Budziar. Odbyło się 14 spotkań , w których wzięło udział 64 osoby.
Wystawa IPN „O Niepodległą 1914” .
Wystawa zbiorów prywatnych oraz Biblioteki – „ 100 książek na 100-lecie”,
prezentująca zbiory na przestrzeni 100 lat.

d/ Biblioteka Publiczna w Groblicach:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Edukacja przedszkolna – Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Zębicach: czytanie bajek,
opowiadań i baśni dla dzieci, animacje w formie zabaw edukacyjnych oraz wspólne
zabawy. Odbyło się 8 spotkań, w których udział wzięło 110 dzieci.
Lekcje biblioteczne i Dyskusje nad Książką. W roku Jubileuszu 100-lecia Polski
Niepodległej przeprowadzono kilka lekcji o tematyce patriotycznej.
Spotkanie autorskie z Marią Szloser, która przeprowadziła spotkanie powiązane
z warsztatami dla najmłodszych czytelników.
Inne formy: Ferie w Bibliotece, Wakacje w Bibliotece
Warsztaty tematyczne: Walentynkowe warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży,
Symbole Wielkanocy, Warsztaty Świąteczne. Udział łącznie 55 osób.
Warsztaty rękodzieła „Ręką-Dzieło”, prowadzone raz w tygodniu przez Katarzynę
Nietrybowską.
Kącik Malucha zajęcia z dziećmi wszystko wokół książki, które pobudzając ich
wyobraźnię.
Klub Małego Artysty ( zajęcia plastyczne dla dzieci). W 2018 r. powstały prace:
„Wielkanocne symbole”, „ Jesienne owoce” i „Roboty Wymyślanki”.
Prowadzone też były indywidualne spotkania dla seniorów w ramach „Akademii
Umysłu Senior”.
Konkurs plastyczny „Jesienny liść”, kreatywne prace plastyczne, wykonane z różnych
materiałów.
Spotkanie z teatrem – spektakl „Żabi król”, w wykonaniu Studia Artystycznego
„Arlekin”. Udział 35 osób.
Projekt „Mirabelka”. Akcja polegała na organizacji w Bibliotekach w całej Polsce
warsztatów na podstawie książki Cezarego Harasimowicza „Mirabelka”.

•

Wystawy: Z okazji 100 –lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę, „Gramy
o Niepodległą – gry planszowe, Bożonarodzeniowa wystawa prac rękodzieła.

e/ Biblioteka Publiczna w Kotowicach:
•
•
•
•
•
•

•

Lekcje biblioteczne dla wszystkich grup wiekowych. Odbyło się 42 lekcji i spotkań
z dziećmi. Udział wzięło 651 osób.
Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki. Odbyło się 8 spotkań. Udział wzięło 28 osób.
Spotkania autorskie: z Krzysztofem Koziołkiem oraz z globtroterką Anną Hajduk.
Spotkanie z Elżbietą Rzewuską autorką informatora o Świętej Katarzynie.
Konkurs czytelniczy „ Czytam, bo lubię”.
Inne działania: Projekt: „Babciu, dziadku! Ocalę twoje wspomnienia”, mający na celu
integracje międzypokoleniową. Pomoc i udział w Grze Terenowej, Ogólnopolski Dzień
Głośnego Czytania, „Dzień Pluszowego Misia”.
Wystawy wg harmonogramu rocznego.

f/ Biblioteka Publiczna w Żernikach Wr.:
•

•
•
•

•

•

•
•
•

Działania edukacyjne i kulturalne: Cykl comiesięcznych spotkań czytelniczych „ O książkach przy kawie” w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. Odbyło się 8 spotkań,
w których, uczestniczyło 50 osób.
Noc w bibliotece dla czytelników kl. I-IV. W programie – zabawy w teatr. Dzieci
samodzielnie przygotowały scenariusz i kukiełki.
Lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży. Odbyło się 6 spotkań, w których uczestniczyło
130 uczniów.
Akademia Umysłu dla seniorów. W trakcie warsztatów prowadzone były zajęcia
ruchowe i ćwiczenia umysłowe. Treningi pamięci skierowane były do osób w wieku
późnej dorosłości. Odbyło się 16 spotkań, w których uczestniczyło 96 osób.
W ramach zajęć z seniorami zainicjowano projekt „Internet łączy pokolenia”.
Wolontariusze z kl. VIII Szkoły Podstawowej służyli pomocą seniorom w obsłudze
smartfonów, laptopów, obróbce zdjęć itp. podczas swoich dyżurów. Dyżury prowadziło
15 wolontariuszy.
Spotkania z autorami książek i ciekawymi ludźmi: z malarką amatorką Ludmiłą
Cygankową-Tomczyk, z Krzysztofem Koziołkiem dla uczniów najlepiej czytającej klasy –
Kl. IV d, spotkanie dla dorosłych i młodzieży z Arkadiuszem Niemirskim, oraz spotkanie
z podróżniczką Anną Hajduk.
Współorganizacja z Biblioteką w świętej Katarzynie Magicznej Nocy w Bibliotece.
Wystawy.
Wszystkie Biblioteki wzięły udział w projekcie promującym czytelnictwo wśród
3-latków: „ Mała Książka Wielki człowiek”. Dzieci były zapisywane przez rodziców do
Biblioteki. Otrzymywały w prezencie książeczkę na start a za każdą wizytą wklejano im
na karcie „sówki”. Po zebraniu 10 „sówek” dzieci otrzymają dyplomy.

5. SZKOLENIA I PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH:
a/ Miejska Biblioteka Publiczna w Siechnicach:
• Szkolenie z RODO.
• Seminarium w DBP we Wrocławiu „Więcej niż nieskończoność. Historia
w książce i młody czytelnik”.
b/ Biblioteka Publiczna w Radwanicach:
•
•
•

Szkolenie z RODO.
Seminarium w DBP we Wrocławiu „Więcej niż nieskończoność. Historia
w książce i młody czytelnik”.
Wyjazd szkoleniowy do MBP w Dzierżoniowie i Biblioteki w Pieszycach.

c/ Biblioteka Publiczna w Świętej Katarzynie:
•
•
•

Szkolenie z RODO.
Seminarium w DBP we Wrocławiu „Więcej niż nieskończoność. Historia w książce
i młody czytelnik”.
Wyjazd szkoleniowy do MBP w Dzierżoniowie i Biblioteki w Pieszycach.

d/ Biblioteka Publiczna w Groblicach:
•
•
•
•

Szkolenie z RODO.
Seminarium w DBP we Wrocławiu „Więcej niż nieskończoność. Historia w książce
i młody czytelnik”.
Szkolenie w DBP we Wrocławiu „Akademia Umysłu @SENIOR EDU”.
Wyjazd szkoleniowy do MBP w Dzierżoniowie i Biblioteki w Pieszycach.

e/ Biblioteka Publiczna w Kotowicach:
•
•
•
•

Szkolenie w DBP we Wrocławiu „Akademia Umysłu @SENIOR EDU”.
Szkolenie z RODO.
Seminarium w DBP we Wrocławiu „Więcej niż nieskończoność. Historia w książce
i młody czytelnik”.
Wyjazd szkoleniowy do MBP w Dzierżoniowie i Biblioteki w Pieszycach.
f/ Biblioteka Publiczna w Żernikach Wrocławskich:

•
•

Szkolenie z RODO.
„Polona 2000000” szkolenie w Bibliotece Narodowej.

•
•

Warsztaty w DBP we Wrocławiu „Razem możemy więcej” o komunikacji
międzysektorowej.
Seminarium w DBP we Wrocławiu „Więcej niż nieskończoność. Historia w książce
i młody czytelnik”.

6. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA BIBLIOTEK:
Biblioteki na bieżąco przygotowują teksty na stronę internetowa CK w Siechnicach oraz do
Obwodnicy Kulturalnej. Aktywność Bibliotek uwidacznia się też na portalach
społecznościowych.

Anna Łepecka
Dyrektor Centrum Kultury w Siechnicach

Elżbieta Rzewuska
Kierownik ds. Bibliotek

