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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ  
MIEJSKO-POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie w 2017 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 2017 roku w bibliotece zarejestrowanych zostało  6159 czytelników aktywnie 
wypożyczających. Liczba czytelników zarejestrowanych tj. posiadających karty biblioteczne i 
uczestniczących w zorganizowanych przez bibliotekę zajęciach i imprezach wyniosła 8678. 
Natomiast liczba użytkowników odwiedzających bibliotekę w celu wzięcia udziału w spotkaniach 
autorskich, wykładach, wystawach itp. lub zasięgnięcia informacji w 2017 r. i wyniosła 89 984 
osoby.  

Zanotowano 19 566 wejść na stronę internetową biblioteki.  

W swoich zbiorach biblioteka posiada (stan na 31 grudnia 2017 roku) 99 898 wolumenów, 469 
roczników czasopism, 4 137 pozycji zbiorów audiowizualnych i 28 elektronicznych. Łącznie 
104 532 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 2017 r.  - 115 

wypożyczeń.  
 
Biblioteka posiada 45 komputerów – z tej liczby 21 do użytku czytelników  
z dostępem do Internetu. W 2015 roku skorzystały z nich 6 430 osób. 
 
Z usług kserograficznych i komputerowych skorzystano w ramach Dzierżoniowskiej Karty Dużej 
Rodziny  91 osób (biblioteka poniosła koszt 297,50 zł).  
Z usług na Kartę Seniora skorzystano 65 razy (biblioteka poniosła koszt 79,25 zł) 
 
Działalność kulturalno-oświatowa i edukacyjna.  
 

 Pogadanki dla dzieci z przedszkoli,  uczniów szkół  podstawowych, gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych - tematyka takich spotkań najczęściej ustalana jest na konkretne 
zapotrzebowanie nauczycieli – 209 spotkań, 4459 uczestników 
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 Wycieczki do biblioteki, to forma zaznajamiania z funkcjonowaniem i ofertą biblioteki dla 
uczniów szkół głównie spoza terenu Dzierżoniowa – 68 wycieczek, 1452 uczestników 

 Konkursy – recytatorski dla młodzieży im. Barbary Janickiej, zręcznościowe dla dzieci 
podczas ferii i wakacji oraz wiedzy z okazji Dni Dzierżoniowa,  
Tygodnia Bibliotek, w ramach projektu DIORA –  łącznie 5 konkursów, 129 uczestników. 

 Wystawy i wystawki – promocja twórczości lokalnych twórców, promocja czytelnictwa, 
uczczenie rocznic i świąt narodowych – 73 wystawy 

 Spotkania autorskie Spotkania autorskie cieszyły się dużym zainteresowaniem 
czytelników.  W roku 2017 odbyło się 11  spotkań, wzięły w nich udział 423 osoby. Wśród 
zaproszonych autorów byli m.in.: Mariola Pryzwan, Ryszard Mierzejewski, Jacek 
Pałkiewicz, Eliza Piotrowska, Dorota Stasikowska-Woźniak, Agnieszka Chrobak 

 Dyskusyjny Klub Książki - Członkowie DKK spotykają się regularnie raz w miesiącu. 
Klub liczy 21 stałych członków.  W ciągu roku odbyło się 10 spotkań, w których wzięły 
udział 133 osoby. 

 Biblioteka Malucha - Spotkania rodziców i ich pociech odbywają się  
w każdą pierwszą sobotę miesiąca i mają edukacyjno-zabawowy charakter (warsztaty 
plastyczne, nauka prostych wierszyków, piosenek, wyliczanek, głośne czytanie, zabawy 
ruchowe) – 10 spotkań, 217 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 – 10 
spotkań, 74 uczestników. 

 Organizacja czasu wolnego. Dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć 
organizowano konkursy, zajęcia z komputerem, gry stolikowe, zabawy z książką, warsztaty 
plastyczne i in. Ponadto w trzech działach biblioteki realizowane były zajęcia Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 Teatrzyk Lalkowy. W czerwcu w dniach 6 i 7 odbyły się cztery przedstawienia Teatrzyku 
Lalkowego „Błękitny Ptak” działającego przy Filii MPBP. Przedstawienie pt. „Tymoteusz 
Rym -Cim -Cim”  obejrzało około 200 dzieci z Przedszkoli nr 3, 4 i 7. Aktorki występujące 
w przedstawieniu są uczennicami Gimnazjum nr 1 w Dzierżoniowie i są to: Marlena 
Budnik, Natalia Sawka, Justyna Polowczyk, Monika Zaręba i Małgorzata Iwańczak. Po 
obejrzeniu przedstawienia przedszkolaki zadawały aktorkom pytania dotyczące spektaklu  
i oglądały kukiełki. Dyrektor Biblioteki Jadwiga Horanin wręczyła aktorkom podarunki  
w podziękowaniu za udział w przedstawieniu.  

 Biblioteka Seniora. Biblioteka od 2010 r. realizuje program, w ramach którego w 2017 
roku realizowano następujące zadania: 
1. Kurs komputerowy dla początkujących przeznaczony dla seniorów.  

W 2017 odbyło się 13 edycji kursu (87 zajęć), kurs ukończyło 49 osób. 
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 17 spotkań dla 135 seniorów.  

3. Klub Kulinarny  Łasuchy to oferta dla osób zainteresowanych zdrowym żywieniem. 
W ramach spotkań odbywają się pogadanki, wykłady, wystawy książek dostępnych w 
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bibliotece. Spotkania są także okazją do wymiany doświadczeń i degustacji 
własnoręcznie przygotowanych potraw. 10 spotkań, 90 uczestników. 

4. Klub Robótek Ręcznych  w  2017 roku odbyło się 9 spotkań klubu, w których wzięły 
udział 83 osoby. Podczas zajęć w formie warsztatów uczestniczki wykonywały ozdoby, 
stosując różne techniki rękodzielnicze. Uczestniczyły także w realizacji programu „Tu 
mieszkam, tu zmieniam”, w ramach którego dzięki grantowi Banku Zachodniego WBK 
SA zakupiono materiały do wykonania kukiełek i scenografii dla teatrzyku lalkowego 
Błękitny Ptak. 

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 2017 roku 48 seniorów 
skorzystało z 50 godzin konsultacji.  

6. Spotkania z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Dzierżoniowie. W roku bieżącym  uczestnicy obejrzeli  4 prezentacje medialne  
atrakcjach turystycznych powiatu dzierżoniowskiego. Łącznie z oferty skorzystało  160 
osób.  

7. Książka na telefon. Biblioteka przy pomocy wolontariuszy 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. 

 Wykłady i prelekcje z zakresu literatury, historii, sztuki organizowane były dwa razy w 
miesiącu we współpracy z Towarzystwem Oświatowym Ziemi Dzierżoniowskiej. 
Spotkania odbywały się średnio raz  w miesiącu. W ramach cyklu Mój pisarz - mój poeta  
odbyło się 10 wykładów o literaturze, w których wzięło udział  697osób. Tematy spotkań 
to m.in.: Zakryta kobieta odkrywa Iran, Antykwaryczne polowania, Historia sukienki, 
Chirurgiczna precyzja czyli o poezji Stanisława Barańczaka, Jan Lechoń – wybitny poeta  
i tragiczny emigrant. 

 Klub Podróżnika Spotkania Klubu Podróżnika odbywały się regularnie raz w miesiącu.  
W roku 2017 odbyło się 12 spotkań, w których wzięło udział 569 osób. Były to spotkania 
m.in. z: Bogusławem Grabowskim, Marią Tyws, Tomaszem Dymnym, Arturem 
Zygmuntowiczem, Michałem Szulimem, Marią i Genadzim Iwanowymi. 

 Imprezy okolicznościowe z okazji Tygodnia Bibliotek, Dni Dzierżoniowa, Dnia Seniora 
itp., w tym czasie odbywały się spotkania z autorami i ciekawymi ludźmi reprezentującymi 
różne dziedziny życia. W 2017 roku m.in. z okazji Dnia Seniora odbył się wieczór poetycki 
– spotkanie z Agnieszką Chrobak z Kluczborka i jej poezją. W ramach projektu 
realizowanego  

 Raz w kwartale odbywała się bezgotówkowa wymiana ubrań i książek p.n.: Projekt Szafa, 
skupiająca dużą grupę użytkowników i czytelników. 

 Konkursy (plastyczny, czytelniczy, rysunkowy) organizowane były we 
współpracy z placówkami oświatowymi. Np.: konkurs recytatorski  moje   miasto-mój dom 
im. Barbary Janickiej, poświęcony twórczości poetyckiej związanej z Dzierżoniowem.  

 Wystawy 
Promocja lokalnych twórców: wernisaż Sudeckiego Towarzystwa Fotograficznego, wzięło 
w nim udział 45 osób. Inspiracje- wystawa fotografii Moniki Nagły                                                                           
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(10.01- 14.02.2017, 1202 zwiedzających), Kreski i słowa- wystawa prac Jolanty Cieślik                                                                           
(14.02-31.03.2017, 1230 zwiedzających), Podziel się talentem- wystawa prac uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie-                                                                                 
(10.05- 30.06.2017, 1106 zwiedzających), Lato w ogrodzie. Arboretum- Wojsławice, 
wystawa fotografii Tomasza Dymnego (03.07-30.08.2017, 781 zwiedzających)  

Wystawy promujące miasto i czytelnictwo: Dzieje Diory na fotografii – wystawa powstała 
z materiałów własnych biblioteki  i powierzonych przez uczestników Projektu DIORA                                            
( 03.04-30.04.2017,  876 zwiedzających), Cześć, starenia! Zbigniew Cybulski 1927-1967-                                                                                            
( 30.10- 24.11.2017,  680 zwiedzających), Cyfrowe archiwum Dzierżoniowa. Portrety,  
fotografie Roberta Kukułki- (27.11-20.12.2017, 612 zwiedzających), 2017-ROK 
JOSEPHA CONRADA (21.12-31.12.2017- 143 zwiedzających) 

Wśród ważniejszych imprez zorganizowanych przez bibliotekę w 2015 r. wymienić należy: 

 Losy społeczności Dzierżoniowa w XX wieku. 16 stycznia odbyło się spotkanie 
mieszkańców z Ruth Weyl Geall i Susanne Hakuba, autorki wielu projektów.  Zaproszone 
przez burmistrza Dariusza Kucharskiego i dyrektora ZS nr 1 Aleksandra Koszelę gościły  
w Dzierżoniowie gdzie wspólnie z uczniami  realizowały projekt dotyczący losów społeczności 
Dzierżoniowa w XX wieku. W bibliotece z ideą projektu badawczego zapoznali czytelników 
również Barbara Pabjan i dr Paweł Czajkowski z Uniwersytetu Wrocławskiego.  
 

 Dzierżoniowski dialog o Stanisławie Vincenzie. Sylwetkę Vincenza przybliżył 
zgromadzonym słuchaczom dr Jan A. Choroszy - pracownik Instytutu Filologii Polskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Ciekawym uzupełnieniem wykładu była projekcja filmu Śladami 
Vincenza w reżyserii Waldemara Czechowskiego. Po raz pierwszy wystawa została pokazana w  
połowie października 2014 roku w Auli Biblioteki Ossolineum we Wrocławiu w ramach 
Festiwalu im. Brunona Schulza. Wystawę w Filii biblioteki można było oglądać do 18 maja 
2017 r. 
 

 Kiermasz taniej książki organizowany jest tradycyjnie w maju w ramach obchodów 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.  

 Szybkie spotkania z książką. Międzypokoleniowe rozmowy o książkach. O swoich 
lekturach rozmawiała młodzież – uczniowie I LO w Dzierżoniowie i seniorzy – członkowie 
DKK. W rozmowie wzięło udział 11 osób 

 Biblioteka otrzymała od Tadeusza Nestorowicza, honorowego obywatela Dzierżoniowa, 
kompozycję Ballada o Moim Dzierżoniowie. 

• „Z książką na walizkach”. Przewodnie hasło XIV Dolnośląskich Spotkań Pisarzy  

z Młodymi Czytelnikami  to „A to historia!”. Do Dzierżoniowa w czwartek 8 czerwca 2017 r. 
ze swoimi historiami przyjechała Renata Piątkowska – pisarka, autorka ponad 30 książek dla 
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dzieci, laureatka wielu nagród, m.in. nagrody im. Kornela Makuszyńskiego. Spotkała się w Filii 
biblioteki z uczniami szkół podstawowych nr 5 i nr 6. 

 20 czerwca po raz kolejny odbył się w dzierżoniowskim Rynku Koncert Plenerowy 
zorganizowany przez bibliotekę. W pierwszej części wystąpiło 18 uczniów Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie. W drugiej części koncertu Barbara 
Pachura wykonała kilka utworów z towarzyszeniem gitary. Koncertowi towarzyszył kiermasz 
taniej książki. Kolorowe balony i ogromne bańki mydlane tworzyły tło letniego koncertu 
plenerowego, który integrował mieszkańców oraz promował bibliotekę i czytelnictwo. 

 Lato z książką. W każdy  czwartek lipca i sierpnia w Alei Bajkowych Gwiazd odbywały 
się zajęcia plenerowe dla dzieci. Podczas niepogody zabawy przenoszono do pomieszczeń 
biblioteki. 

 Biblioteka została laureatem konkursu ogłoszonego przez Fundację Banku Zachodniego 
WBK „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM”. W ramach tego projektu realizowany jest 
program „Biblioteka Dobre Miejsce. Dla Mnie - Dla Ciebie - Dla Nas”, w którym znalazły się 
m.in.: spektakle teatrzyku lalkowego Błękitny Ptak, spotkania Klubu Kulinarnego i Robótek 
Ręcznych oraz współpraca z seniorami i młodzieżą. Dzięki funduszom uzyskanym z grantu 
Filia MPBP przygotowała i wystawiła przedstawienie teatrzyku lalkowego „Błękitny Ptak”   
z bajką pt. „Legenda o dzierżoniowskim smoku”. Scenariusz do przedstawienia powstał  
w Przedszkolu nr 1 w Dzierżoniowie. W ramach współpracy z Klubem Robótek Ręcznych 
działającym przy Filii MPBP zostały uszyte stroje dla  kukiełek występujących w 
przedstawieniu. W teatrzyku lalkowym „Błękitny Ptak” występują uczennice z SP nr 1: 
Marlena Budnik, Natalia Sawka, Justyna Polowczyk, Monika Zaręba i Małgorzata Iwańczak. 
Teatrzyk prowadzi bibliotekarz Dorota Kucharska a scenografię przygotowała kierownik 
Biblioteki Jolanta Karaszewska. Przedstawienia odbyły się 4, 5 i 12 grudnia i obejrzało je 
ponad 250 dzieci z Przedszkoli Publicznych  nr 1 i 7 oraz Przedszkoli Niepublicznych nr 3 i 4. 

 Narodowe Czytanie. Akcja pod patronatem Prezydenta RP zainaugurowana  została  
w 2011 roku. Od początku uczestniczy w niej dzierżoniowska biblioteka. W  2017 roku czytano 
jeden z najwybitniejszych dramatów Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”. Czytanie poprzedził 
wykład Janiny Weretki-Piechowiak. Aktorzy: Julia Karyś, Agata Konieczka, Wiktoria 
Krzysińska, Zofia Gajos, Karolina Zimnowoda, Jan Migut, Konrad Kamiński – uczniowie I 
Liceum Ogólnokształcącemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w krakowskich strojach odegrali 
(odczytali) dramat, a wtórowali im Dariusz Kucharski – burmistrz Dzierżoniowa, Mirosław 
Piorun – przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa, Marian Kowal – przewodniczący 
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, Grażyna Bajsarowicz – dyrektor I LO, Jadwiga  Horanin – 
dyrektor biblioteki, Krzysztof Tokarski – dyrektor Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury  
i Sebastian Runowicz – nauczycielowi języka polskiego I LO, autor scenariusza i opiekun 
aktorów. 

 Bieg charytatywny. W sobotę 2 września w Alei Gwiazd Bajkowych w Dzierżoniowie 
odbył się bieg charytatywny połączony z piknikiem rodzinnym w którym wzięła udział nasza 
biblioteka. 
 Dolnośląski Festiwal Nauki – Biblioteka po raz kolejny była współorganizatorem  
i koordynatorem Edycji Regionalne Dolnośląskiego Festiwalu Nauki realizowanej  
w Dzierżoniowie w dniach 19-20.10.2017 r. Wykłady i prezentacje odbywały się w kilku 
miejscach – Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 
Szkole Podstawowej nr 1, I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego, Muzeum 
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Miejskim, Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte, 
II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II, Zespole Szkół Nr 1 im. Wilhelma 
Rotkiewicza, Zespole Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP, Szkole Podstawowej nr 3 im. Komisji 
Edukacji Narodowej, Szkole Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika. Wykład inauguracyjny 
odbył się w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej. Łącznie odbyło się 40 wykładów. 
Łączna liczba uczestników Festiwalu wyniosła 2 998. Wykłady połączone były z prezentacjami 
multimedialnymi, projekcjami filmów i warsztatami.  
W bibliotece pierwszy dzień Festiwalu w Bibliotece zorganizowany był we współpracy  
z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w ramach programu „Polacy światu”.  
Wykład inauguracyjny pt. „Polscy odkrywcy Syberii” wygłoszony został przez dyrektora 
Archiwum PAN dr hab. Hannę Krajewską. Wykład „Polska dyplomacja w służbie Rodakom”, 
wygłosił Henryk Litwin  historyk i dyplomata, podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Na zakończenie pierwszego festiwalowego dnia 
uczestnicy poznali tajemniczą Jakucję. Wykład wygłosiła ponownie dr hab. Hanna Krajewska 
ze współprowadzącą Pauliną Kopestyńską – cenioną i wielokrotnie nagradzaną artystką, która 
jest rodowitą Jakutką. W drugim dniu można było posłuchać wykładu dr Beaty Joanny 
Osieckiej, patomorfologa i dermatologa z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, pt. 
”Terapia bez skalpela, czyli barwy światła w medycynie” oraz wykładu „Rodzina, której 
przyznano 5 Nagród Nobla” wygłoszonego przez prof. UWr, chemika  Kazimierza 
Orzechowskiego.  

 Projekt DIORA Dzieci z Klubu Książki i Ilustracji w piątek 9 czerwca nagrały 
słuchowisko radiowe, w którym przenoszą słuchaczy do roku 1985 oraz do Zakładów 
Radiowych Diora. Jest to pierwszy tego typu projekt zainicjowany przez dzierżoniowską 
bibliotekę. Zazwyczaj w trakcie spotkań klubu dzieci bawią się słowem drukowanym tym 
razem bawiły się dźwiękiem. A co z tych zabaw stworzyły można się przekonać słuchając 
audycji. Autorzy słuchowiska to: scenariusz - Anna Plewak, realizacja nagrania: Magdalena 
Sośnicka-Dzwonek,  oraz Beata Kuczak, Paulina Raś, Joanna Raś, Amelka Mach, Jakub Fic.  
10 i 12 października  w Filii Biblioteki odbyło się spotkanie realizowane w ramach programu 
„Projekt Diora - odświeżmy wspomnienia”. Wykład na temat Zakładów Radiowych „Diora” 
wygłosił pan Zdzisław Maciejewski  sekretarz koła ZKRP i BWP w Pieszycach, autor między 
innymi takich książek jak „Pieszyccy kombatanci”, „Z Sybiru do Pieszyc”, i „Pieszyckie 
opowieści”.  W czasie spotkania zaprezentowana została wystawa odbiorników radiowych  
z „Diory” oraz zabytkowych sprzętów codziennego użytku. Wystawę zorganizowano dzięki 
uprzejmości p. Józefa Przeorka – właściciela i założyciela Muzeum Kamionki Region Sudety 
oraz Izby Pamięci z Pieszyc. Największe zainteresowanie wśród młodzieży wzbudziły radia 
lampowe produkowane po II wojnie światowej w Zakładach „Diora” oraz stuletni gramofon na 
korbkę, który działa, i na którym można posłuchać piosenek z płyt winylowych. Wśród 
zaprezentowanych przedmiotów znalazły się stuletnia   gofrownica (znaleziona w Górach 
Sowich przez p. Maciejewskiego),  równie stary gramofon z tubą, siekiera z XI w., karabin 
strzałkowy z XVII w.  oraz kula armatnia. 2 listopada odbyło się rozstrzygnięcie konkursu 
plastycznego „Dzierżoniowskie radio gra”. Konkurs zorganizowała biblioteka w ramach 
Projektu DIORA prowadzonego we współpracy z Urzędem Miasta w Dzierżoniowie. Projekt 
DIORA ma na celu popularyzację wśród mieszkańców Dzierżoniowa, zwłaszcza wśród dzieci  
i młodzieży, wiedzy na temat Zakładów Radiowych Diora, z którą to marką kojarzony jest 
Dzierżoniów w całej Polsce. Nagrody w konkursie „Dzierżoniowskie radio gra” ufundowali 
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 Konkurs Recytatorski im. Barbary Janickiej „Moje Miasto-Mój Dom” 
16 listopada w Filii Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Sikorskiego odbyła się 
kolejna edycja konkursu recytatorskiego  pod patronatem Burmistrza Dzierżoniowa i Rady 
Miejskiej Dzierżoniowa. W konkursie udział wzięli uczniowie klas IV – VI szkół 
podstawowych oraz II i III klas dawnych gimnazjów z terenu Dzierżoniowa. Konkurs 
popularyzuje twórczość literacką na temat Dzierżoniowa, kształtuje wśród dzieci i młodzieży 
szacunek dla kultury i tradycji regionalnej. Poziom tegorocznego konkursu był wysoki o czym 
świadczą wyróżnienia i dwie równorzędne nagrody za III miejsce. Nagrody w konkursie 
ufundowała Miejska Biblioteka Publiczna i pan Jan Janicki 

 
W 2017 r. biblioteka realizowała także zadania biblioteki powiatowej zgodnie  
z Porozumieniem zawartym pomiędzy Starostwem a Gminą Miejską Dzierżoniów Nr 
EK.400.2.2014 na lata 2015-2017. 


