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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  

MIEJSKO-POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie 

w 2014 roku 

 

Plan pracy Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej realizowany był systematycznie  

w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów, komputeryzacji, udzielania informacji, 

udostępniania zbiorów oraz działalności kulturalnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej. 

I. Baza lokalowa 

- W 2014 roku zakupiono i wymieniono część regałów w Dziale Dziecięco-Młodzieżowym 

oraz uzupełniono wystrój obrazami, ilustrującymi publikację Legendy i opowieści 

dzierżoniowskie.  

- Zakupiono stoliki i fotele  do Czytelni w Filii, dzięki czemu pomieszczenie zyskało 

charakter klubowy.  

II. Zbiory biblioteczne 

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. K. K. Baczyńskiego na koniec 2014 roku 

posiadała w swoich zbiorach 108 144 jednostki, w tym:  

- 105 417 książek  

-        360 roczników czasopism  

-     2 703 materiałów  audiowizualnych   

-          63 czasopism w prenumeracie  

W ciągu roku przybyło 4 600 pozycji. 

III. Udostępnianie zbiorów 

 Liczba zarejestrowanych czytelników na koniec 2014 wynosiła 7 248.  

Wypożyczono 277 685 pozycji zbiorów.  

 W tym na zewnątrz: 

- 202 641 książek  

-     6 790 audiobooków 

-   22 134 filmów 

-     3 920 czasopism    

w tym na miejscu: 

-    11 652 książek 

-      9 207 czasopism 

-         523 materiałów elektronicznych (gry komputerowe) 

IV. Dokumenty życia społecznego    

Obejmują m. in.: informatory, przewodniki, katalogi, kalendarze, obwieszczenia, pocztówki, 

fotografie, ekslibrisy, prospekty turystyczne i handlowe, plakaty i afisze, zaproszenia, 

okolicznościowe materiały niepiśmiennicze (gadżety) oraz materiały audiowizualne. 

Gromadzone są ze względu na ich bieżącą, aktualną wartość. W przyszłości będą niezbędnym 

źródłem informacji na temat życia lokalnej społeczności. W MPBP wprowadzono  już około 

1500 opisów bibliograficznych. Dokumenty można wypożyczać na miejscu lub na zewnątrz, 

kopie dokumentów można otrzymać także za pomocą poczty elektronicznej. 

IV. Komputeryzacja 
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 Biblioteka posiada 47 komputerów - 22 do użytku czytelników i 25 do prac bibliotecznych 

oraz administracyjnych. W 2014 roku dokonywano bieżących napraw i modernizacji sprzętu. 

Zakupiono 1 komputer, drukarkę oraz 1 oprogramowanie. 

V. Oferta usług dla niepełnosprawnych 

- W maju biblioteka zorganizowała wystawę i kiermasz rękodzieła – przedmiotów 

wykonanych przez podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia 

na Rzecz Osób z  Upośledzeniem Umysłowym w Dzierżoniowie. 

- Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy uczestniczyli w dwóch pogadankach 

przygotowanych specjalnie dla nich w formie prezentacji, a także wystawach organizowanych 

w bibliotece.  

- Uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego brali udział w zajęciach 

integracyjnych organizowanych podczas wakacji letnich (odbyło się 15 spotkań) oraz 

prezentowali swoje prace  plastyczne na wystawach. 

- Do osób chorych i niepełnosprawnych, mających stałe lub czasowe trudności w poruszaniu 

się, skierowana oferta  Książka na telefon. Bardzo pomocne w realizacji tego zadania  

są wolontariuszki współpracujące z biblioteką. 

VI. Działalność popularyzatorska, kulturalna i edukacyjna 

W 2014 roku użytkownikom zaproponowano 253 formy, były to m.in: 

 Udział dzierżoniowskiej biblioteki  i bibliotekarzy działających w Stowarzyszeniu 

Bibliotekarzy Polskich -  Koło Ziemi Dzierżoniowskiej - w działaniach 22 Finału Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy.  W wyniku przeprowadzonych dwóch licytacji, w których 

udział wzięli czytelnicy biblioteki udało się zebrać kwotę 351 zł, która została przekazana do 

sztabu WOŚP w Dzierżoniowie. 

 Dyskusyjny Klub Książki liczy 16 stałych członków.  W ciągu roku odbyło się 8 spotkań.  

W niektórych spotkaniach brali też udział zaproszeni goście – poeci i pisarze. 

 Klub Podróżnika, który liczy 23 członków. Spotkania odbywały się średnio raz w miesiącu. 

Łącznie w roku 2014 odbyło się 14 spotkań, w  których wzięło udział 406 osób. Podczas 

spotkań członkowie Klubu lub zaproszeni goście opowiadają o ciekawych miejscach, które 

odwiedzili, pokazują zdjęcia, filmy, pamiątki. 

 Spotkania współorganizowane z Towarzystwem Oświatowym Ziemi Dzierżoniowskiej 

odbywały się  dwa razy w miesiącu. W ramach cyklu Mój pisarz - mój poeta odbyło się 20 

wykładów o literaturze i sztuce, w których wzięło udział  1114 osób. Niektóre tematy 

wykładów to: Skandalista Boy-Żeleński, Goethe i Schiller w Weimarze, Gry i zabawy  

w obrazach i obrazami, Twórczość Jana Sztaudyngera, Czeskie i słowackie klimaty. 

 Zajęcia w Bibliotece Malucha odbywają się raz w miesiącu. W 2014 roku w 10 zabawach  

z książką wzięło udział 259 osób. 

 Dzieci starsze spotykają się w Klubie Książki i Ilustracji. W zajęciach plastycznych, grach  

i zabawach inspirowanych przeczytaną lekturą wzięły udział 123 osoby. 

 Dużym zainteresowaniem czytelników cieszyły się spotkania autorskie. W roku 2014 

odbyło się 17  spotkań, wzięły w nich udział 524 osoby. Zaproszeni autorzy to m.in.: 

Katarzyna Enerlich, dr Bogusław Bednarek (literaturoznawca), Jolanta Krysowata, Adam 

Lizakowski, prof. Andrzej Niwiński (archeolog), dr Małgorzata Różewicz (kulturoznawca), 

Sławomir Koper. 
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 Szybkie spotkania z książką to projekt nawiązujący do popularnych na całym świecie 

spotkań, podczas których ludzie mają szansę w krótkim czasie zawrzeć wiele nowych 

znajomości. W bibliotece udział wzięły dwie grupy – młodzież i dorośli.  

 Projekt Szafa - trzykrotnie odbyła się akcja bezgotówkowej wymiany ubrań i książek. 

 Biblioteka włączyła się też do imprezy ogólnopolskiej Cała Polska czyta Kamienie na 

szaniec (we współpracy z ZHP). Zaproszeni goście, czytelnicy i harcerze czytali na głos 

książkę Aleksandra Kamińskiego. 

 Wśród  młodzieży licealnej dużym zainteresowaniem cieszyły się bezpłatne konsultacje dla 

maturzystów, realizowane w ramach programu Biblioteka Młodzieży. Wzięło w nich udział  

135 osób. 

 Tydzień Zakazanych Książek - obchodzony w świecie od 1982 roku, w Polsce od 2012 r.  

W bibliotece zorganizowana została wystawę ocenzurowanych dawniej pozycji, a na stronie 

internetowej zamieszczono listę książek będących na indeksach w różnych krajach.  

 Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 23 kwietnia odbyło się coroczne 

spotkanie Czytelników z bibliotekarzami.  W części artystycznej spotkania wystąpiła 

młodzież z Zespołu Pieśni i Tańca Poloneziaki. Bibliotekarze wręczyli Czytelnikom róże  

i dyplomy  z podziękowaniem za wspieranie działań biblioteki w popularyzacji czytelnictwa. 

 Podczas Tygodnia Bibliotek odbył się Kiermasz taniej książki oraz impreza Dzień grecki  

w bibliotece.  

  W ramach promocji lokalnych twórców w odbyły się dwie  wystawy malarstwa: Małgorzaty 

Cicheckiej  i Marka Cieśli. Organizowane były też spotkania z lokalnymi poetami.  

 Podczas Dni Dzierżoniowa odbył się Konkurs Recytatorski im. B. Janickiej Moje miasto - 

mój dom. Wzięło w nim udział 20 uczniów szkół podstawowych. 

 W ramach XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, Dział Dziecięco-

Młodzieżowy  odbyły się spotkania z przedszkolakami  Witajcie w naszej bajce,  

w czasie których zapoznały się  z twórczością Jana Brzechwy  oraz inscenizowały jego 

utwory.  

 Narodowe Czytanie Trylogii H. Sienkiewicza. Już po raz trzeci biblioteka wzięła udział  

w akcji Narodowego Czytania, zainicjowanej przez Prezydenta RP. W 2014 roku   

66 mieszkańców Dzierżoniowa czytało w bibliotece wybrane przez siebie fragmenty Trylogii. 

 W 2014 roku zrealizowano  trzy programy z zakresu profilaktyki  antyalkoholowej, 

adresowane do dzieci i młodzieży: Zdrowe życie to trzeźwe życie. Przedszkolacy wiedzą,  

co szkodzi zdrowiu, Dopóki nie jest za późno, Nie daj się wkręcić.   

- Dolnośląskie Festiwal Nauki – edycja regionalna w Dzierżoniowie. W ramach czwartej 

edycji Festiwalu odbyło się 45 wykładów, pokazów i warsztatów, w których uczestniczyło 

3351 osób, głównie  młodzieży. 

- Konkurs Recytatorski Od Baczyńskiego do…  Spotkania z polską poezją współczesną, 

który organizowany jest co dwa lata. W konkursie wzięło udział 17 uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  

-   Dzień Seniora - zaproszeni goście, wierni czytelnicy starszego pokolenia wysłuchali wykładu    

  na temat mikrobiologii i mini recitalu popularnych piosenek. 
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W 2014 r. MPBP realizowała zadania biblioteki powiatowej zgodnie z porozumieniem 

podpisanym 16 sierpnia 2010 r. W ramach tych zadań zorganizowano szkolenie dla 

bibliotekarzy powiatu dzierżoniowskiego, przygotowano zbiorcze sprawozdanie  do GUS 

wszystkich placówek powiatu dzierżoniowskiego, kontynuowano prace nad bibliografią 

zawartości wybranych czasopism ukazujących się na terenie powiatu. 

 

 

 

 


