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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ 

MIEJSKO-POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie 

 w 2012 roku 

 

 

I. Zbiory biblioteczne 

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. K. K. Baczyńskiego na koniec 2012 

roku posiadała w swoich zbiorach 103 843 pozycji: 102 233 książki, 327 roczników 

czasopism, 1 283 materiały  audiowizualne, 77 czasopism w prenumeracie. W ciągu roku 

przybyło 5 870 pozycji. 

 

II. Baza lokalowa 

Zmodernizowano i wyremontowano pomieszczenia kilku działów biblioteki głównej  

w Rynku oraz w Filii przy ul. Sikorskiego 2.  

Wykonano następujące prace remontowe:  

- Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Bibliotece w Rynku. 

- Remont Wypożyczalni dla Dorosłych w Rynku: wymiana podłogi, malowanie ścian, 

zmiana wystroju, zakup pozostałych regałów. 

- Remont Czytelni w Rynku  – wykonanie nowych regałów, malowanie ścian, wykonanie 

dekoracji ścian, wymiana oświetlenia. 

- Remont tzw. Forum w Filii przy ul Sikorskiego – docieplenie pomieszczenia poprzez  

uzupełnienie zabudowy podłogi, dodanie grzejników, montaż barierki zabezpieczającej. 

- Malowanie działu Biblioteka Ekonomiczna. 

- Zmiana aranżacji korytarza i klatki schodowej w Filii. 

 

III. Komputeryzacja 

W 2012 roku w MPBP  użytkowanych było 45 komputerów, wszystkie podłączone do 

internetu, z tego 23 - udostępnionych użytkownikom. Zakupiony został 1 komputer  

z oprogramowaniem, drukarka i 35 licencji na oprogramowanie antywirusowe. 

   

 IV. Czytelnictwo i działalność edukacyjno-kulturalna 

W 2012 roku w bibliotece zarejestrowanych było   8283 (8336) Czytelników. Wypożyczono 

227 960 (214 871) pozycji. Udzielono 11 291 informacji. Zanotowano 22740 wejść na 

stronę internetową biblioteki. W 457 formach edukacji kulturalnej i czytelniczej wzięło 

udział 25 657 osób.   

1. W 127 pogadankach i lekcjach bibliotecznych wzięło udział 2755 dzieci 

przedszkolnych oraz uczniów wszystkich typów szkół z terenu miasta  

i powiatu. Zajęcia wzbogacane są zabawami, prezentacjami medialnymi oraz głośnym 

czytaniem. Odbywają się zgodnie z zapotrzebowaniem nauczycieli w bibliotece lub 

placówce oświatowej.  

2. Obyło się 9 wycieczek do biblioteki, wzięły w nich udział  153 osoby - dzieci  

w wieku przedszkolnym i uczniowie oraz bibliotekarze z innych  miejscowości, którzy 
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zapoznali się z ofertą biblioteki w zakresie zbiorów oraz usług. Wycieczki są też okazją 

do promowania biblioteki oraz miasta. 

3. W 7 konkursach wzięło udział 185 uczestników. Były to m.in.: konkurs plastyczny 

dla dzieci „Dzierżoniów nasze miasto i moja przyszłość” z okazji 15-lecia 

Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Dzierżoniowie, recytatorski „Od 

Baczyńskiego do…”, wiedzy „O Dzierżoniowie wiem wszystko”, literacki „Złota 

jesień” dla Seniorów. 

4. 84 wystawy i wystawki to prezentacja osiągnięć lokalnych twórców i artystów, a także 

duże wystawy okazjonalne takie jak m.in.: „Album rodzinny” ze zdjęć Czytelników  

czy „Bitwa pod Dzierżoniowem”  Arnolda Kordasiewicza.  

5. Zorganizowano 9 spotkań autorskich, wzięło w nich udział 385 osób. Gośćmi 

czytelników w 2012 roku byli m.in.: dr Rafał Brzeziński, dr Tomasz Przerwa, Jacek 

Hugo-Bader, Lech Tkaczyk, Arkadiusz Niemirski, Michał Jagiełło oraz poeci  Barbara 

Pachura, Urszula Kowalewska, Barbara Bulerska, Zygmunt Iwaszkiewicz, Ryszard 

Mierzejewski i Włodzimierz Budny. 

6. Bibliotece Malucha odbyło się 9 spotkań dla 217 uczestników. Na spotkania 

zapraszano także specjalistów m.in. pedagoga i logopedę. 

7. Wśród imprez zorganizowanych w 2012 r. znalazły się m.in.: Dolnośląski Festiwal 

Nauki, w którym wzięło udział ponad 3 000 osób, Święto Książki i Róży, Dzień 

Kultury Koreańskiej zorganizowany przy współpracy z Centrum Kultury Koreańskiej 

przy Ambasadzie Republiki Korei w Warszawie.  Biblioteka włączyła się także  

w akcję Noc Muzeów i ogólnopolskie czytanie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.  

Z okazji Roku Seniora odbyło się spotkanie ze Stanisławem Szelcem z kabaretu Elita. 

8. W Bibliotece Maturzysty odbyło się 125 spotkań, z których skorzystało ponad 100 

osób. Były to indywidualne, bezpłatne konsultacje z zakresu doboru literatury, 

opracowania bibliografii, przygotowania prezentacji.  

9. Warsztaty plastyczne odbywają się podczas zajęć feryjnych i wakacyjnych oraz przy 

okazji realizacji programów dofinansowywanych przez środki zewnętrzne.  

10. Dyskusyjny Klub Książki spotkał się 16 razy, w spotkaniach uczestniczyło średnio 

po 15 osób. Dzięki działalności Klubu biblioteka otrzymuje bezpłatnie egzemplarze 

książek i możliwość zaproszenia wybranego pisarza na spotkanie. Współpraca  

z Towarzystwem Oświatowym Ziemi Dzierżoniowskiej pozwala na poszerzenie kręgu 

zainteresowanych oraz wzbogacenie programu o prelekcje gości zaproszonych na 

wykłady przez TOZD. 

11. Z IKONKI - bezpłatnego Internetu i komputerów dla osób powyżej 15 roku życia 

skorzystało 4 700 osób. 

12. W bezpłatnych zajęciach Klubu Komputerowego dla Dzieci wzięło udział 4 218 

uczniów. 

13. Oferta usług dla Seniorów. Biblioteka jest miejscem przyjaznym Seniorom. W obu 

budynkach znajdują się  windy, a w zbiorach  biblioteki książki z dużym drukiem oraz 

bogata oferta  książek mówionych. Dostępna jest usługa  Książka na telefon. Oprócz 

książek, także w językach obcych, biblioteka udostępnia czasopisma i zbiory 

audiowizualne. Wielkim powodzeniem cieszy się bezpłatny kursy komputerowy.  

W 2012 roku przeprowadzono 15 edycji kursu, który ukończyło 85 osób.  Absolwenci 
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kursu uczestniczyli również w warsztatach fotograficznych. Dla Seniorów 

organizowane są spotkania na różne tematy np.:  historii Dzierżoniowa, kultury 

koreańskiej, magii, zwyczajów i tradycji polskich itp. W roku 2012 biblioteka ogłosiła 

konkurs literacki Złota Jesień, w którym nagrodą główną był wyjazd do Parlamentu 

Europejskiego.  

14. Oferta usług dla niepełnosprawnych. Ważnym zadaniem realizowanym przez MPBP 

są spotkania z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy OPS  

w Dzierżoniowie. Tematyka spotkań jest bardzo różnorodna. Uczestnicy spotkań mieli 

okazję obejrzeć m.in. amatorski film o zabytkach Dzierżoniowa nakręcony przez 

uczniów Gimnazjum nr 1 w Dzierżoniowie, prezentacje medialne o zwyczajach 

ludowych i występ iluzjonisty. 

15. Konferencje. 27 września odbyła się konferencja poświęcona zagadnieniom 

związanym z zadaniami powierzonymi placówkom powiatowym, na której  potkali się 

bibliotekarze Dolnego Śląska zaproszeni przez dzierżoniowską bibliotekę oraz Dział 

Instrukcyjno-Metodyczny i Badań Czytelniczych Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej 

we Wrocławiu.  8 listopada konferencja pn. „Doskonały pracownik: kreatywność – 

zaangażowanie – współpraca”. Był to piąty jubileuszowy Samorządowy Dzień Jakości  

w Dzierżoniowie. W konferencji wzięli udział: dr Piotr Rogala i dr Tomasz 

Brzozowski z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, przedstawiciele 

wydziałów UM, instytucji i jednostek samorządowych oraz studenci z Koła 

Naukowego OIKOS z UE we Wrocławiu. 

   

V. Współpraca ze środowiskiem 

Biblioteka współpracuje z instytucjami kulturalno-oświatowymi z terenu miasta i powiatu, 

przedszkolami, szkołami wszystkich typów, Dzierżoniowskim Ośrodkiem Kultury, Muzeum 

Miejskim, Towarzystwem Oświatowym Ziemi Dzierżoniowskiej, Towarzystwem Miłośników 

Dzierżoniowa, Towarzystwem Miast Partnerskich Dzierżoniowa, Polskim Stowarzyszeniem 

na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, 

Ochotniczym Hufcem Pracy, Związkiem Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszeniem 

Bibliotekarzy Polskich, Dolnośląskim Festiwalem Nauki. Współpraca ma na celu 

popularyzację kultury, książki i czytelnictwa oraz szerzenia wiedzy i informacji o mieście  

i regionie. Podobne cele przyświecają współpracy z innymi bibliotekami na terenie powiatu  

i Dolnego Śląska, a także z biblioteką w partnerskim mieście Lanškroun.  

 

         Jadwiga Horanin 

               dyrektor 

 

Dzierżoniów, 12 czerwca 2013 roku  

 

 


