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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ  

MIEJSKO-POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie w 2018 r. 

 

 

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego jest samorządową 

instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miasta 

w Dzierżoniowie i posiada osobowość prawną. Działalność placówki opiera się na ustawach: 

o samorządzie gminnym, finansach publicznych, o bibliotekach, o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej oraz na statucie. Misją naszej biblioteki jest zaspokajanie potrzeb 

czytelniczych i informacyjnych społeczności miasta i powiatu dzierżoniowskiego oraz 

upowszechnianie wiedzy i kultury. 

W 2018 roku w bibliotece zarejestrowanych zostało 5 909 czytelników aktywnie 

wypożyczających. Liczba czytelników zarejestrowanych, tj. posiadających karty biblioteczne 

i uczestniczących w zorganizowanych przez bibliotekę zajęciach i imprezach wyniosła 8 304. 

Natomiast liczba użytkowników odwiedzających bibliotekę w celu wzięcia udziału w spotkaniach 

autorskich, wykładach, wystawach itp. lub zasięgnięcia informacji w 2018 r. wyniosła 89 598 

osób.  

Zanotowano 65 560 odsłon na stronie internetowej biblioteki.  

W swoich zbiorach biblioteka posiada (stan na 31 grudnia 2018 roku) 99 864 wolumenów, 483 

roczników czasopism, 4 611 pozycji zbiorów audiowizualnych i 29 elektronicznych. Łącznie 

104 504 jednostki inwentarzowe. 

Biblioteka wykupiła wraz z innymi placówkami Dolnego Śląska dostęp do książek 

elektronicznych (e-booków) na platformie libra.ibuk.pl. oraz Legimi. Dzięki temu czytelnicy 

MPBP mają bezpłatny, zdalny dostęp do wielu tysięcy tytułów książek beletrystycznych, 

popularnonaukowych i naukowych. Prowadzono także wypożyczenia międzybiblioteczne dla 

czytelników, którzy nie znajdują potrzebnej literatury w naszej bibliotece oraz dla czytelników 

z innych bibliotek znajdujących interesujące ich pozycje w naszych zbiorach – w 2018 r. 95 

wypożyczeń międzybibliotecznych.  

 

Biblioteka posiada 41 komputerów – z tej liczby 21 do użytku czytelników z dostępem do 

Internetu. W 2018 roku skorzystało z nich 5 747 osób. 

 

Z usług kserograficznych i komputerowych skorzystało w ramach Dzierżoniowskiej Karty Dużej 

Rodziny 60 osób (biblioteka poniosła koszt 187,90 zł).  

Z usług na Kartę Seniora skorzystano 55 razy (biblioteka poniosła koszt 44,45 zł). 

 

Działalność kulturalno-oświatowa i edukacyjna.  

 

 Pogadanki dla dzieci z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i średnich – tematyka 

takich spotkań najczęściej ustalana jest na konkretne zapotrzebowanie nauczycieli, dotyczy 

też różnorakich świąt okolicznościowych, np. z okazji Dnia Czekolady, Dnia Pluszowego 
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Misia – 205 spotkań, 4 800 uczestników. 

 Wycieczki do biblioteki to forma zaznajamiania z funkcjonowaniem i ofertą biblioteki dla 

uczniów szkół głównie spoza terenu Dzierżoniowa – 50 wycieczek, 1 043 uczestników. 

 Konkursy organizowane były dla dzieci i uczniów szkół z terenu powiatu 

dzierżoniowskiego, np.: konkurs recytatorski  IX Spotkanie z poezją polską – od 

Baczyńskiego do…2018. Człowiek wobec wolności., konkurs grafiki komputerowej 

Dzierżoniowskie radio gra na nowoczesne logo Diory oraz rodzinny turniej gry planszowej 

Zagraj z Diorą w ramach Projektu DIORA, konkursy zręcznościowe dla dzieci podczas 

ferii i wakacji oraz wiedzy z okazji Dni Dzierżoniowa, Tygodnia Bibliotek – łącznie 

zorganizowano 5 konkursów dla 242 uczestników. 

 Wystawy i wystawki – promocja twórczości lokalnych twórców, promocja czytelnictwa, 

uczczenie rocznic i świąt narodowych, świąt nietypowych, wydarzeń okazjonalnych – 60 

wystaw. 

Promocja lokalnych twórców: wernisaż wystawy Portret w fotografii Sudeckiego 

Towarzystwa Fotograficznego (35 osób), Światy Natalii – wystawa fotografii i prac Natalii 

Dziób i Natalii Czajkowskiej (1 202 zwiedzających), wystawa fotografii Władysława 

Woźniaka i Kazimierza Janeczki (384 zwiedzających), Kosmiczny wiec – wystawa prac 

Zofii Gajos (1 103 zwiedzających).  

Wystawy promujące miasto i czytelnictwo: Czechy po sąsiedzku (826 zwiedzających), 

Cześć, starenia! Zbigniew Cybulski (350 zwiedzających), To dopiero przedwiośnie nasze – 

wystawa z okazji Narodowego Czytania (845 zwiedzających). Cmentarz Żydowski – 

fotografie Roberta Kukułki (1 120 zwiedzających), Czerwonym tramwajem do przystanku 

Niepodległość – wystawa Piotra Wdowiaka (1 054 zwiedzających), Szlak do wolności – 25 

lat Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej – wystawa Juliana Golaka (585 zwiedzających). 

 Spotkania autorskie cieszyły się dużym zainteresowaniem czytelników. W 2018 roku 

odbyło się 21 spotkań, wzięły w nich udział 783 osoby. Wśród zaproszonych autorów byli 

m.in.: Mariola Pryzwan, Ryszard Mierzejewski, Justyna Bednarek, Hubert Klimko-

Dobrzaniecki, Agnieszka Lingas-Łoniewska, Dorota Stasikowska-Woźniak, Maria Bury, 

Jolanta Maria Kaleta, Adam Lizakowski, Aleksandra Synowiec, Wojciech Giża, Krzysztof 

Piersa, Zofia Stanecka. 

 Dyskusyjny Klub Książki – członkowie DKK spotykają się regularnie raz w miesiącu, 

aby dyskutować o przeczytanych książkach. Klub liczy 21 stałych członków. W ciągu roku 

odbyło się 10 spotkań, w których wzięło udział 135 osób. 

 Biblioteka Malucha – spotkania rodziców i ich pociech w wieku przedszkolnym 

odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca i mają edukacyjno-zabawowy charakter 

(głośne czytanie, warsztaty plastyczne, nauka prostych wierszyków, piosenek, wyliczanek, 

zabawy ruchowe) – 10 spotkań, 259 uczestników. 

 Klub Książki i Ilustracji dla dzieci w wieku szkolnym. W trakcie tych zajęć młodzi 

czytelnicy przekonują się, że książka może być inspiracją do zabawy, tworzenia obrazów 

i animacji, poznają ciekawą literaturę dziecięcą oraz różne techniki plastyczne – 9 spotkań, 

82 uczestników. 

 Organizacja czasu wolnego – dla dzieci i młodzieży popołudniami, w czasie wolnym od 

zajęć, podczas ferii i wakacji organizowano konkursy, zajęcia z komputerem, gry 
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stolikowe, zabawy z książką, warsztaty plastyczne i inne. Ponadto w trzech działach 

biblioteki realizowane były zajęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

 Teatrzyk lalkowy Błękitny Ptak. W ramach projektu „Biblioteka Dobre Miejsce. Dla 

Mnie-Dla Ciebie-Dla Nas” dofinansowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK 

S.A. odbyły się dwa przedstawienia teatralne przygotowane przez młodzież z I Liceum 

Ogólnokształcącego pod kierunkiem Sebastiana Runowicza. Przedstawienia obejrzało 

około 200 dzieci z dzierżoniowskich przedszkoli. Aktorki występujące w przedstawieniu są 

uczennicami I LO w Dzierżoniowie. Pierwsze przedstawienie odbyło się 11 stycznia, 

drugie 18 czerwca. W czerwcu odbyły się też cztery przedstawienia teatrzyku lalkowego 

Błękitny Ptak działającego przy Filii MPBP. Przedstawienie pt. Kot w butach obejrzało 

około 200 dzieci z dzierżoniowskich przedszkoli. Aktorki występujące w teatrzyku 

Błękitny Ptak to uczennice Szkoły Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie. 

 Biblioteka Seniora. Biblioteka od 2010 r. realizuje program, w ramach którego w 2018 

roku realizowano następujące zadania: 

1. Kurs komputerowy dla początkujących przeznaczony dla seniorów. W 2018 r. odbyły 

się 3 edycje kursu. 

2. Klub Komputerowy Seniora skupia raz w miesiącu osoby, które pragną rozszerzyć 

swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności, np.: poznając podstawy grafiki 

komputerowej, obróbkę zdjęć itp. Odbyło się 14 spotkań dla 86 seniorów.  

3. Klub Kulinarny Łasuchy to oferta dla osób zainteresowanych zdrowym żywieniem. 

W ramach spotkań odbywają się pogadanki, wykłady, wystawy książek o tematyce 

żywieniowej dostępnych w bibliotece. Spotkania są także okazją do wymiany 

doświadczeń i degustacji własnoręcznie przygotowanych potraw – 9 spotkań, 76 

uczestników. 

4. Klub Robótek Ręcznych – w 2018 roku odbyło się 10 spotkań klubu, w których 

wzięły udział 92 osoby. Podczas zajęć w formie warsztatów uczestniczki wykonywały 

ozdoby, stosując różne techniki rękodzielnicze.  

5. Konsultacje komputerowe to indywidualne zajęcia, na które umawiają się 

z bibliotekarzami osoby, które z różnych powodów nie poradziły sobie ze zdobyciem 

podstawowych umiejętności podczas kursu komputerowego. W 2018 roku 45 seniorów 

skorzystało ze 101 godzin konsultacji.  

6. Spotkania z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie 

– w 2018 roku uczestnicy obejrzeli 4 prezentacje medialne połączone z pogadankami, 

m.in. o życiu w średniowiecznym mieście, zamku Książ czy sekretach 

długowieczności. Łącznie z oferty skorzystało 130 osób. 

7. Książka na telefon. Biblioteka dzięki pomocy wolontariuszy oraz poprzez samych 

bibliotekarzy dostarcza książki osobom chorym i niepełnosprawnym, mającym stałe 

lub czasowe trudności w poruszaniu się. Do dyspozycji tej grupy użytkowników są 

również wybrane publikacje w formie e-booków. W 2018 roku z tej formy obsługi 

skorzystało 5 osób. 

 Wykłady i prelekcje z zakresu literatury, historii, sztuki organizowane były raz 

w miesiącu we współpracy z Towarzystwem Oświatowym Ziemi Dzierżoniowskiej. 

Odbyło się 10 wykładów o literaturze, w których wzięło udział 730 osób. Tematy spotkań 
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to m.in.: Magiczny świat poezji Leonarda Cohena, Ostry dyżur w literaturze i filmie, 

Społeczność żydowska Dzierżoniowa w roku 1968, Kaskaderzy współczesnej literatury. 

 Klub Podróżnika – spotkania Klubu Podróżnika odbywały się regularnie raz w miesiącu. 

W 2018 roku odbyło się 10 spotkań, w których wzięło udział 660 osób. Tematy poruszane 

w klubie to m.in.: 

- Niezwykłość Indii – Maria Tyws, 

- Karaibskie klimaty w rewolucyjnej Kubie – Maria Tyws, 

- Podróże z Madonnami – Krystyna Czekaj,  

- Jordania, Palestyna, Izrael – Bolesław Grabowski, 

- Białoruś – imperium kontrastów – Artur Zygmuntowicz, 

- Kazachstan. W poszukiwaniu rodzinnych śladów – Jadwiga Horanin, 

- Droga na mundial do Rosji – Andrzej Bolisęga. 

 Imprezy okolicznościowe z okazji Tygodnia Bibliotek, Dni Dzierżoniowa, Dnia Seniora, 

Święta Niepodległości itp. – w tym czasie odbywały się spotkania z autorami i ciekawymi 

ludźmi reprezentującymi różne dziedziny życia. W 2018 roku m.in. z okazji Dnia Seniora 

odbyło się spotkanie z dietetykiem klinicznym – Sylwią Rutkowską. W spotkaniu udział 

wzięło 35 osób. 

 W marcu i czerwcu odbywała się bezgotówkowa wymiana ubrań i książek p.n.: Projekt 

Szafa, skupiająca dużą grupę użytkowników i czytelników (34 osoby). 

 

Wśród ważniejszych imprez zorganizowanych przez bibliotekę w 2018 r. wymienić należy: 

 

 Włączając się w obchody stulecia Odzyskania Niepodległości, biblioteka zorganizowała 

seminarium pt. Słowa na wolności. Polska poezja i proza wobec Odzyskania Niepodległości 

w 1918 roku. Pierwszy wykład pt. Syntezy wielkie i małe, czyli poetica omnibus 

w dwudziestoleciu międzywojennym wygłosiła Jolanta Maniecka. Przedstawiła poetów, których 

twórczość była znacząca w okresie odradzającego się państwa polskiego. Drugi wykład 

pt. Metamorfozy prozy polskiej okresu międzywojennego wygłosiła Janina Weretka-Piechowiak. 

Mówiąc o prozie polskiej, nawiązała do twórców światowej literatury okresu międzywojennego 

i w tym kontekście przedstawiła główne nurty w literaturze polskiej. Seminarium odbyło się 

11 stycznia, wykładów wysłuchało 45 osób. 

 W bibliotece po raz drugi gościliśmy Agnieszkę Chrobot, Małgorzatę Pasznicką 

i Mariusza Buczka – przyjaciół z Kluczborka, miasta partnerskiego Dzierżoniowa. Artyści 

znani już czytelnikom z koncertu poezji śpiewanej, 8 stycznia zaprezentowali pastorałki 

z własnymi tekstami i muzyką oraz kilka wierszy Agnieszki Chrobot związanych tematycznie 

ze świętami. Wśród zaprezentowanych utworów znalazły się także znane wszystkim kolędy, 

które razem z muzykami zaśpiewali zaproszeni goście. Koncertu wysłuchało 50 osób. 

 Profesor Krzysztof Szwagrzyk, Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej na 

spotkaniu, które odbyło się 6 lutego, wygłosił wykład pt. Bohaterowie powracają. 

Poszukiwanie miejsc pochówku ofiar komunizmu w Polsce. W swoim wykładzie ilustrowanym 

zdjęciami ukazującymi okrucieństwo komunistycznego systemu przedstawił również postęp 

prac związanych z odnajdywaniem i identyfikacją ofiar. Wykładu wysłuchało 120 osób. 
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 Uczniowie dzierżoniowskich szkół średnich wysłuchali prelekcji Komendanta Twierdzy 

Srebrnogórskiej – Kazimierza Gądka, który opowiedział o codziennym życiu pruskich 

żołnierzy, zaprezentował broń długą, krótką, białą i amunicję armatnią oraz pokazał mundury 

i wyposażenie żołnierza. Tej niezwykłej lekcji historii wysłuchali uczniowie I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego, II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła 

II, Zespołu Szkół Nr 1 im. Wilhelma Rotkiewicza oraz Zespołu Szkół Nr 3 im. Kombatantów 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

 19 kwietnia odbyła się prelekcja, która nawiązywała do prezentowanej w holu MPBP 

wystawy zatytułowanej Czerwonym Tramwajem do Przystanku Niepodległość. Prelekcję 

wygłosił autor wystawy Piotr Wdowiak, były konsul i I sekretarz w Ambasadzie RP na Litwie. 

Prelekcja koncentrowała się na głównych faktach w historii, które doprowadziły do odzyskania 

niepodległości w 1918 roku. Prelekcję wysłuchało 100 osób, głownie młodzież 

z dzierżoniowskich szkół średnich. 

 W związku z realizowanym w Dzierżoniowie w 2018 roku Projektem DIORA biblioteka 

przygotowała następujące wydarzenia:  

– 19 kwietnia Filia MPBP zorganizowała cykl pogadanek dla dzieci z Niepublicznego 

Przedszkola nr 4 pod nazwą Dzierżoniowskie radio gra – opowieści o Diorze, 

– 30 maja w Dziale Dziecięco-Młodzieżowym MPBP odbył się rodzinny turniej gry 

planszowej Zagraj z Diorą. W zabawie wzięły udział drużyny składające się z dzieci 

i rodziców. Gra nawiązywała do niedawno otwartego w Dzierżoniowie Traktu Diory 

promującego historię słynnego zakładu produkującego radioodbiorniki. W trakcie spotkania 

dzieci i ich rodzice wykazali się sporą wiedzą, rozpoznając poszczególne modele 

radioodbiorników. Gra planszowa Zagraj z Diorą dostępna jest w Dziale Dziecięco-

Młodzieżowym, 

– 5 maja biblioteka włączyła się w organizację otwarcia Traktu Diory poprzez 

przygotowanie prezentacji przy modelu radioodbiornika Ramona, 

– w listopadzie odbył się konkurs grafiki komputerowej „Dzierżoniowskie radio gra” na 

unowocześnione logo Diory zorganizowany przez Filię biblioteki. Wzięli w nim udział 

uczniowie szkół średnich z terenu powiatu dzierżoniowskiego. 

 W Wypożyczalni Głównej 26 kwietnia zorganizowano Szybkie spotkania z książką. 

W dzierżoniowskiej bibliotece rozmawiało 5 par składających się z osoby dorosłej i licealisty – 

uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie. W trakcie konwersacji zadawano 

sobie pytania dotyczące książek, bo to one były punktem wyjścia do rozmów, które poruszały 

się wokół takich tematów jak m.in. ulubieni autorzy, bohaterowie, gatunki literackie. Dzięki 

temu wydarzeniu młodzież i dorośli poznali swoje zainteresowania, pasje i gusta czytelnicze. 

Szybkie spotkania z książką stały się platformą porozumienia młodego i starszego pokolenia.  

 Otwarciu wystawy Szlak do wolności – 25 lat Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej 

w Filii biblioteki 24 kwietnia towarzyszył wykład Juliana Golaka, działacza opozycyjnego, 

organizatora strajków, w latach 1995-2005 szefa Stowarzyszenia Solidarność Polsko-Czesko-

Słowacka, pełniącego różne funkcje we władzach samorządowych, a od 2006 radnego Sejmiku 

Województwa Dolnośląskiego, odznaczonego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia 
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Polski. W otwarciu wystawy uczestniczyli, oprócz młodzieży z dzierżoniowskich Szkół 

Podstawowych nr 1 i nr 5, przedstawiciele władz miasta i powiatu: Dariusz Kucharski – 

burmistrz Dzierżoniowa, Marzenna Lasota-Darowska – dyrektor Wydziału Edukacji i Spraw 

Społecznych UM, Marian Kowal – przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego oraz 

Mateusz Cegiełka – były przewodniczący Rady Miasta i wicedyrektor „Radiobudy”. 

 Kiermasz taniej książki organizowany jest tradycyjnie w maju w ramach obchodów 

Tygodnia Bibliotek i Dni Dzierżoniowa. Dzięki ofiarności mieszkańców Dzierżoniowa, 

w szczególności Czytelników biblioteki, można było zaoferować zainteresowanym wiele 

ciekawych tytułów z literatury pięknej dla dzieci i dorosłych, literatury popularnonaukowej 

oraz albumy, przewodniki i poradniki. Wszystkie pozycje były w doskonałym stanie i szybko 

znalazły nabywców. Niewygórowane ceny zachęcały do kupna atrakcyjnych tytułów. Cała 

kwota uzyskana ze sprzedaży książek zasiliła budżet biblioteki i przeznaczona została na zakup 

nowości wydawniczych.  

 Krzysztof Piersa, który odwiedził Filię MPBP w piątek 11 maja, spotkał się z młodzieżą 

ze Szkół Podstawowych nr 1 i 5. Z wykształcenia dziennikarz, z powołania terapeuta i autor 

książek o uzależnieniach od gier komputerowych opowiadał o własnych problemach 

związanych z nałogowym graniem w gry komputerowe i uzależnieniem od Internetu. O swojej 

walce z nałogiem mówił niezwykle interesująco, nawiązując świetny kontakt z młodymi 

ludźmi, którzy słuchali go z wyjątkową uwagą. 

 16 maja w Filii MPBP odbyło się pierwsze spotkanie zorganizowane we współpracy 

z Fundacją Ukryte Skrzydła kierowaną przez dr Renatę Madziarę. W ramach cyklu „Ludzie 

z pasją” Anna Kościów, absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu, opowiadała o pracy konserwatora zabytków. W czasie spotkania 

pokazała prezentację z przebiegu renowacji fresku pochodzącego z XVI w. Fresk odkryto 

w 2008 r. podczas prac konserwatorskich w kościele św. Jerzego w Dzierżoniowie. Pani 

konserwator zaprezentowała zebranym swój warsztat pracy, wśród narzędzi znalazły się 

między innymi skalpel, dłuto, szpachelki i szpatułki, a także sproszkowane złoto i klej rybi. 

Kolejne spotkania z cyklu odbywały się raz w miesiącu, skorzystało z nich 114 osób. Gościli na 

nich: Maciej Kuchta ,,Jak niewidomy widzi”, Marcin Armański ,,Jak powstaje muzyka – 

prezentacja średniowiecznych organów”, Agnieszka Pałajska ,,Pokaz rękodzieła”, Zuzanna 

Bator ,,Między organami. Miłość do muzyki jako sposób na życie”. 

 Filia Biblioteki włączyła się w 2018 roku w Ogólnopolską Akcję Odjazdowy 

Bibliotekarz. Rajd rowerowy dla bibliotekarzy i miłośników książek odbył się w czwartek 

24 maja. Korzystając z pięknej majowej pogody, grupa kilkunastu czytelników i bibliotekarzy 

ubrana w firmowe pomarańczowe koszulki wyruszyła spod Filii na krótką wycieczkę 

rowerową. Celem imprezy była integracja uczestników na łonie natury – był to pomysł na 

aktywizację i integrację seniorów będących czytelnikami biblioteki. 

 

 „Czytanie łączy” to hasło XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom 

organizowanego przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. W dniach od 2 do 

10 czerwca 2018 r. w całej Polsce odbywały się liczne imprezy czytelnicze, m.in. spotkania 
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z autorami książek dla dzieci i młodzieży. W ramach tej kampanii w Dziale Dziecięco-

Młodzieżowym MPBP młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie przeczytała 

zaproszonym do biblioteki maluchom z Przedszkola Publicznego nr 1 w Dzierżoniowie 

Legendę o doboszu. Podczas spotkania przedszkolaki miały również za zadanie ułożyć puzzle 

obrazujące dzierżoniowskiego dobosza oraz doprowadzić go na wieżę ratuszową. Dzięki swoim 

starszym kolegom dzieci miały okazję wzbogacić swoją wiedzę na temat historii naszego 

miasta. 

 W środę 6 czerwca w Filii MPBP odbyło się spotkanie młodzieży szkół podstawowych 

z panią Iwoną Aibin, która aktywnie działa na rzecz zakładania Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Członkami MDP mogą być dziewczęta 

i chłopcy w wieku do 18 lat, którzy pragną rozwijać swoją sprawność fizyczną oraz działać na 

rzecz ochrony przeciwpożarowej. Iwona Aibin zilustrowała swoją opowieść zdjęciami. 

Opowiedziała również młodzieży o szkoleniu psów ratowniczych wspierających akcje 

udzielania pomocy podczas różnego rodzaju katastrof. Szczególny nacisk położyła na budzenie 

w dzieciach wrażliwości na drugiego człowieka oraz naturę. 

 We wtorek 12 czerwca po raz kolejny odbył się w dzierżoniowskim Rynku Koncert 

Plenerowy zorganizowany przez bibliotekę. W pierwszej części wystąpili uczniowie 

Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie, a w drugiej 

zespół muzyczny „Krab”. Koncertowi towarzyszył kiermasz taniej książki. Pieniądze 

zgromadzone na kiermaszu przeznaczone zostały na zakup nowości wydawniczych. Kolorowe 

balony i ogromne bańki mydlane tworzyły tło letniego koncertu plenerowego. Dodatkową 

atrakcją dla najmłodszych było malowanie twarzy i możliwość zrobienia sobie zdjęcia 

z Minionkiem. 

 Profesor Stanisław Sławomir Nicieja, autor "Kresowej Atlantydy" oraz Mariola Pryzwan, 

autorka licznych biografii z okazji 73. rocznicy przyjazdu Zbyszka Cybulskiego do 

Dzierżoniowa wzięli udział w panelu dyskusyjnym W POSZUKIWANIU STRACONEGO 

CZASU – ZBYSZEK CYBULSKI W DZIERŻONIOWIE. Pomysłodawcą wydarzenia był 

Mateusz Cegiełka. Organizacji imprezy podjęła się Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna 

przy wsparciu Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury i Muzeum Miejskiego. Spotkanie 28 lipca 

2018 roku, którego moderatorkami były polonistki Jolanta Maniecka i Janina Weretka-

Piechowiak, zgromadziło wielu mieszkańców Dzierżoniowa i powiatu. Wśród gości byli obecni 

członkowie rodziny aktora, koledzy z lat szkolnych i sympatycy. Lokalne władze 

reprezentowali: burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski, starosta Janusz Guzdek 

i przewodniczący Rady Powiatu Marian Kowal. Przybyli także przedstawiciele licznych 

organizacji pozarządowych i stowarzyszeń. Wszyscy zainteresowani tematyką kresową, osobą 

Zbyszka Cybulskiego i historią powojenną miasta wysłuchali rozmowy wzbogaconej zdjęciami 

rodziny aktora, miejsc związanych z jego dzieciństwem na Kresach oraz latami nauki 

w Dzierżoniowie.  

 Biblioteka przeprowadziła akcję „Paszport Czytelnika”. Celem akcji była promocja 

biblioteki, zbiorów, oferty kulturalnej i usług, a także popularyzacja literatury, rozbudzanie 

i rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Akcja trwała od 16 kwietnia do 31 lipca. Wzięło 

w niej udział 157 osób. Nagrodami za regularne korzystanie z oferty biblioteki były bony 
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podarunkowe i gadżety biblioteczne. 

 Lato z książką. W każdy czwartek lipca i sierpnia w Alei Bajkowych Gwiazd odbywały 

się zajęcia plenerowe dla dzieci prowadzone przez bibliotekarzy z MPBP. Tematyka zajęć była 

bardzo różnorodna, m.in.: „Słoneczne zabawy”, „Na pokładzie”, „Podróże małe i duże”, „Świat 

w kropki”. Podczas niepogody zabawy przenoszono do pomieszczeń biblioteki. W zajęciach 

udział wzięło 53 dzieci. 

 Biblioteka zakwalifikowała się do udziału w projekcie "Mała Książka – Wielki 

Człowiek". Jest to projekt skierowany do 3-letnich dzieci oraz ich rodziców. Głównym celem 

kampanii jest zachęcenie rodziców do czytania swoim pociechom, przedstawiając 

najważniejsze wartości płynące z lektury. W ramach projektu rodzice dzieci otrzymują 

bezpłatne wyprawki czytelnicze składające się m.in. z książeczki ,,Pierwsze wiersze dla ...”, 

karty Małego Czytelnika, naklejek do karty Małego Czytelnika, poradnika dla rodziców 

„Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka”, a także różnorodne materiały 

promocyjne. Cała akcja rozpoczęła się we wrześniu 2018 roku i trwa nadal, a udział w niej jest 

bezpłatny. Kampania realizowana jest przez Instytut Książki ze środków Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego. 

 Narodowe Czytanie. Akcja pod patronatem Prezydenta RP zainaugurowana  została 

w 2011 roku. Od początku uczestniczy w niej dzierżoniowska biblioteka. W 2018 roku, z okazji 

100-lecia odzyskania niepodległości czytano „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. 

Wypożyczalnia Główna MPBP została zaaranżowana w stylu XX-wiecznego saloniku. 

Uroczystość uświetniło swoją obecnością wielu gości, m.in. zastępca burmistrza Dzierżoniowa 

Andrzej Bolisęga, Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Piorun, dyrektor Wydziału 

Edukacji i Spraw Społecznych UM Marzenna Lasota-Darowska, dyrektorzy i pracownicy 

jednostek oświatowych i kulturalnych oraz innych instytucji i stowarzyszeń z terenu 

Dzierżoniowa. Wśród czytających znaleźli się też czytelnicy i przyjaciele biblioteki. 

 Bieg charytatywny. W sobotę 1 września w Alei Gwiazd Bajkowych w Dzierżoniowie 

odbył się bieg charytatywny pod nazwą „Pozytywnie Zabiegani”, w którym wzięła udział 

MPBP przy wsparciu czytelników i przyjaciół biblioteki. Zebrana kwota wsparła Fundację 

Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. 

 Dolnośląski Festiwal Nauki – biblioteka po raz kolejny była współorganizatorem Edycji 

Regionalnej Dolnośląskiego Festiwalu Nauki realizowanej w Dzierżoniowie w dniach 25-26 

października. Łącznie w bibliotece odbyło się 5 wykładów. Prelekcje połączone były 

z prezentacjami multimedialnymi, projekcjami filmów. W wykładach DFN w bibliotece udział 

wzięło 277 osób. 

 Konkurs Recytatorski IX Spotkanie z poezją polską – od Baczyńskiego do…2018. 

Człowiek wobec wolności. 8 listopada w Filii MPBP odbyła się kolejna edycja konkursu 

recytatorskiego. W 2018 roku nawiązywał on do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 

Niepodległości. Konkurs popularyzuje poezję polską, kształtuje wśród dzieci i młodzieży 

szacunek dla kultury i tradycji. Uczniowie reprezentowali następujące szkoły: Zespół Szkół im. 

Ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach, Ekologiczną Szkołę Podstawową nr 7 z Oddziałami 
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Gimnazjum z Bielawy, Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II z Łagiewnik; z Dzierżoniowa: 

Szkołę Podstawową nr 1, Szkołę Podstawową nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej, Szkołę 

Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte, Szkołę 

Podstawową nr 9 im. Mikołaja Kopernika, Niepubliczną Szkołę Podstawową Sióstr Salezjanek, 

I LO im. J. Śniadeckiego, II LO im. Jana Pawła II, Zespół Szkół nr 3 im. Kombatantów 

Rzeczypospolitej. Nagrody w konkursie ufundowała Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna 

i Gmina Miejska Dzierżoniów. 

 20 listopada w bibliotece odbył się koncert o tematyce historycznej Śpiewana historia 

Polski. Jako gość wystąpił Kuba Michalski, który wprowadził słuchaczy w wyjątkowy, 

melancholijny nastrój. Muzyk grał na gitarze i śpiewał utwory nawiązujące do historii naszego 

kraju – od potężnego królestwa Jagiellonów, przez czas rozbiorów, odzyskanie niepodległości 

w 1918 r., II Wojnę Światową, aż do czasów współczesnych. Koncert był połączeniem 

piosenek Jacka Kaczmarskiego i kompozycji Kuby Michalskiego do wierszy wielkich, polskich 

poetów. Wszystkie utwory Kuba Michalski opatrzył krótkim komentarzem historycznym. 

Koncertu wysłuchało 40 osób. 

 Projekt „Sztafeta Pokoleń – Nowe Horyzonty” przygotowany przez MPBP zyskał 

uznanie jury czwartej edycji konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam” organizowanego przez 

Fundację Santander Bank Polska. Wygrany grant to 10 000 zł. Dzięki temu biblioteka 

wzbogaciła się w czytniki i tablety. Wyposażenie biblioteki w nowe technologie umożliwi 

nawiązanie kontaktów międzypokoleniowych poprzez organizację warsztatów i pozwoli 

realizować cele takie jak: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu seniorów, nabycie 

umiejętności posługiwania się nowoczesnym sprzętem niezależnie od wieku, wsparcie osób 

niedowidzących, przełamanie stereotypu dotyczącego seniorów nieradzących sobie 

z technologią i zwiększenie szacunku między pokoleniami. 

 

Współpraca ze środowiskiem 

Poza ścisłą współpracą z placówkami oświatowymi i bibliotekami z Dzierżoniowa i terenu 

powiatu dzierżoniowskiego MPBP współpracuje z następującymi instytucjami, 

stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, współorganizując spotkania, wykłady, 

konkursy, wystawy itp.: 

 Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, 

 Fundacja Ukryte Skrzydła, 

 Muzeum Miejskie Dzierżoniowa, 

 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Wojciecha Kilara, 

 Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej,  

 Stowarzyszenie Kobiet "Amazonki",  

 Warsztat Terapii Zajęciowej w Dzierżoniowie przy Polskim Stowarzyszeniu na 

Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, 

 Warsztat Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

w Piławie Górnej, 

 Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej, 
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 Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa, 

 Towarzystwo Miast Partnerskich Dzierżoniowa, 

 Środowiskowy Dom Samopomocy, 

 Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami, 

 ZHP, TPD i OHP. 

 

W 2018 roku biblioteka realizowała także zadania biblioteki powiatowej zgodnie 

z Porozumieniem zawartym pomiędzy Starostwem Powiatowym a Gminą Miejską Dzierżoniów 

Nr EK.032.1.2017.2 na lata 2018-2020. Sukcesywnie opracowywana jest bibliografia 

zawartości czasopism regionalnych. Organizowane były szkolenia dla bibliotekarzy bibliotek 

publicznych z powiatu dzierżoniowskiego. Udzielano merytorycznych porad i instruktażu oraz 

pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów. Propagowano najciekawsze wydarzenia 

w bibliotekach publicznych z terenu powiatu dzierżoniowskiego na stronie internetowej MPBP. 

 

 

 

 

 

     Kamila Szuszkiewicz-Czekała – Dyrektor Biblioteki 
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