
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ  

MIEJSKO-POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie w 2019 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 2019 roku w bibliotece zarejestrowanych zostało 5 932 czytelników aktywnie 

wypożyczających. Liczba czytelników zarejestrowanych tj. posiadających karty biblioteczne  

i uczestniczących w zorganizowanych przez bibliotekę zajęciach i imprezach wyniosła 8 146. 

Natomiast liczba użytkowników odwiedzających bibliotekę w celu wzięcia udziału  

w spotkaniach autorskich, wykładach, wystawach itp. lub zasięgnięcia informacji w 2019 r.  

i wyniosła 85 737 osoby.  

Zanotowano 58 625 odsłon na stronie internetowej biblioteki.  

W swoich zbiorach biblioteka posiada (stan na 31 grudnia 2019 roku) 99 633 wolumenów, 496 

roczników czasopism, 5138 pozycji zbiorów audiowizualnych, 29 elektronicznych oraz 32 

gry planszowe.  Łącznie 105 328 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 2019 r.  – 91 

wypożyczeń.  

 

Biblioteka posiada 42 komputery – z tej liczby 21 do użytku czytelników  

z dostępem do Internetu. W 2019 roku skorzystały z nich 5 576 osoby. 



 

Z usług kserograficznych i komputerowych skorzystało w ramach Dzierżoniowskiej Karty 

Dużej Rodziny 41 osób (biblioteka poniosła koszt 325,60 zł).  

Z usług na Kartę Seniora skorzystano 40 osób (biblioteka poniosła koszt 76,50 zł). 

 

Działalność kulturalno-oświatowa i edukacyjna.  

 

 Pogadanki dla dzieci z przedszkoli,  uczniów szkół  podstawowych 

i szkół średnich - tematyka takich spotkań najczęściej ustalana jest na konkretne 

zapotrzebowanie nauczycieli, dotyczy też różnorakich świąt okolicznościowych np. 

Dzień Czekolady, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Kota, Dzierżoniów nastraja 

pozytywnie, Biblioteka pełna książek, Zabawy z pamięcią – 213 spotkań, 5345 

uczestników. 

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

dla uczniów szkół z terenu Dzierżoniowa i powiatu – 26 wycieczek, 525 uczestników. 

 Konkursy organizowane były we współpracy z placówkami oświatowymi z terenu 

miasta lub zostały skierowanie do czytelników dzierżoniowskiej biblioteki. 

Przykładowe konkursy: konkurs z okazji Dni Włoskich, konkurs z okazji Dni Czeskich, 

quiz wiedzy o Dzierżoniowie, konkurs na wypieki z piernika - łącznie 9 konkursów, 

359 uczestników. 

 Wystawy i wystawki – promocja twórczości lokalnych twórców, promocja 

czytelnictwa, uczczenie rocznic i świąt narodowych – 171 wystaw. 

W 2019 r. w bibliotece można było zobaczyć m.in. takie wystawy: „Wędrówki po 

Górach Sowich” (310 os.), „Elektroniczna pajęczyna – czy jesteś w sieci uzależnień” 

pokonkursowa wystawa prac dzieci (310 os.), „Roślinne kreacje” wystawa florotypii 

Elżbiety Wodały (747 os.), „Czekolada” (589 os.), wystawa prac dzieci wykonane w 

ramach projektu antyalkoholowego (699 os.), „Czeskie bajki” (461 os.), wystawa prac 

plastycznych Barbary Rychlińskiej – uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego im. 

Jędrzeja Śniadeckiego (474 os.), wystawa malarstwa Haliny Włoszczyńskiej „Lapidaria 

I” (998 os.), wystawa fotografii Sudeckiego Towarzystwa Fotograficznego „Z głową  

w chmurach” (883 os.), „Egzystencje codzienne i niezwyczajne, czyli domowe życie 

zwierząt” (484 os.) 

 Spotkania autorskie - Spotkania autorskie cieszyły się dużym zainteresowaniem 



czytelników.  W roku 2019 odbyło się 13  spotkań, wzięły w nich udział 584 osoby. 

Wśród zaproszonych autorów byli m.in.: Maria Paszyńska, Wojciech Chmielarz, 

Joanna Jax, Marek Bieńczyk, Eliza Piotrowska, Krzysztof Koziołek, Joanna Olech, 

Jakub Bielawski, Krzysztof Piersa czy Przemysław Wechterowicz. 

 Dyskusyjny Klub Książki - Członkowie DKK spotykają się regularnie raz w miesiącu. 

Klub liczy 21 stałych członków. W ciągu roku odbyło się 9 spotkań, w których wzięło 

udział 105 osób. 

 Biblioteka Malucha - Spotkania rodziców i ich pociech odbywają się  

w każdą pierwszą środę miesiąca i mają edukacyjno-zabawowy charakter (warsztaty 

plastyczne, nauka prostych wierszyków, piosenek, wyliczanek, głośne czytanie, zabawy 

ruchowe) – 10 spotkań, 196 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, 97 uczestników.  

 Klub Nastolatka – jest to forma skierowana do młodzieży od 12 roku życia. 

Członkowie klubu założyli bloga Pisane w nawiasie, na którym publikowane  

są recenzje książek, filmów, płyt z muzyką, fragmenty własnej twórczości czy polecane 

książki. Ponadto spotkania są pretekstem do dyskusji na temat literatury, kultury  

czy sztuki.  

 Organizacja czasu wolnego. Dla dzieci i młodzieży popołudniami, w czasie wolnym 

od zajęć, podczas ferii i wakacji 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. Aktorki występujący w teatrzyku Błękitny Ptak to uczniowie 

Szkoły Podstawowej  nr 1 w Dzierżoniowie oraz ze Szkoły Podstawowej nr 5  

z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie. 13 czerwca  

i 14 czerwca odbyło się przedstawienie „Lisek Chytrusek”, które obejrzało 150 dzieci  

z dzierżoniowskich przedszkoli. 19 grudnia odbyła się premiera przedstawienia 

„Tymoteusz Rym Cim Cim”, które obejrzało 100 dzieci z Niepublicznego Przedszkola 

nr 4 w Dzierżoniowie. 

 Biblioteka Seniora. Biblioteka od 2010 r. realizuje program, w ramach którego w 2019 



roku realizowano następujące zadania: 

1. Kurs komputerowy dla początkujących przeznaczony dla seniorów.  

W 2019 odbyły się 2 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 6 spotkań dla 37 seniorów.  

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

z bibliotekarzami osoby, które z różnych powodów potrzebują pomocy w obsłudze 

komputera, smartfona czy tabletu. W 2019 roku odbyło się 200 spotkań, które trwały 

175 godzin.  

4. Klub Seniora. Na spotkania klubu przychodzą osoby starsze, które chcą się dzielić 

z innymi swoimi pasjami oraz rozwijać swoje zainteresowania. W ramach klubu 

przeprowadzono 13 marca warsztaty kosmetyczne „Domowe SPA”  oraz 18 grudnia 

warsztaty piernikarskie. W 2019 r. odbyło się 10 spotkań Klubu Seniora, w których 

wzięło udział 151 osób. 

5. Spotkania z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Dzierżoniowie. W roku 2019 uczestnicy obejrzeli  4 prezentacje medialne 

połączone z pogadankami min. o najciekawszych muzeach w Polsce czy  

o tajemniczej Turcji. Łącznie w wykładach wzięło udział 110 osób. 

6. Książka na telefon. Biblioteka przy pomocy wolontariuszy i pracowników 

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 2019 roku z tej formy obsługi 

skorzystały 4 osoby. 

 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  833 osoby. Tematy 

spotkań to m.in.: Psychologia przesądu czyli dlaczego człowiek współczesny bywa 

nieracjonalny, Wanda Błeńska – życie spełnione, Fenomen Eleny Ferrante czy Książka 

do poduszki.  

 Klub Podróżnika Spotkania Klubu Podróżnika odbywały się regularnie raz  

w miesiącu.  W roku 2019 odbyło się 10 spotkań, w których wzięło udział 665 osób. 

Były to spotkania m.in.  

 



- Japonia czyli przyszłość już jest teraz – Maria Tyws 

- Tarragona: Rzymianie i Polacy – Ewa Kuczyńska 

- Imperium Inków – Tomasz Dymny 

- Maluchem przez Afrykę – Arkady Fiedler 

- The Last Frontier. Wyprawa na Alaskę – Sebastian R. Bielak 

 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 2019 roku m.in. z okazji Dnia Seniora 

odbyło się spotkanie z Bolesławem Grabowskim, który opowiedział o swoich 

podróżach do skandynawskich krajów i baristą Leszkiem Kopciem. W spotkaniu udział 

wzięło 35 osób. 

 W 2019 roku biblioteka kontynuowała udział w ogólnopolskiej akcji Mała książka, 

wielki człowiek. Jest to kampania społeczna, która przypomina o korzyściach 

wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania już od pierwszych miesięcy życia 

dziecka. W projekt zaangażowane są dwa działy: Dział Dziecięco-Młodzieżowy 

(Rynek) oraz Wypożyczalnia Filii. W 2019 r. oba działy wydały łącznie 125 wyprawek  

dla najmłodszych czytelników. Wyprawki wydawane są dla dzieci w wieku 3-6 lat. 

 

Najważniejsze wydarzenia w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w 2019 roku: 

 W ramach projektu „Sztafeta Pokoleń – Nowe Horyzonty”, dofinansowanego przez 

Fundację Santander Bank Polska biblioteka zakupiła tablety i czytniki książek.  

Na prowadzone działania biblioteka pozyskała grant w wysokości 10 000 złotych  

w ramach czwartej edycji konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Dzięki temu 

biblioteka wzbogaciła się o 5 czytników ebooków i  5 tabletów. W ciągu czasu trwania 

projektu przeprowadzono cykl szkoleń dla seniorów z obsługi tabletów oraz czytników 

e-booków. Po zakończeniu projektu czytniki e-booków będą udostępniane czytelnikom 

biblioteki. 

 W ramach Biblioteki Seniora podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy 

odwiedzili bibliotekę cztery razy. 6 marca, obejrzeli prezentację i wysłuchali prelekcji 

Małgorzaty Lesiczki. Prelegentka zaprezentowała najpiękniejsze miejsca Włoch  

i opowiedziała o ciekawostkach związanych z kulturą i mieszkańcami tego kraju. 2 lipca 

Martyna Gondek opowiedziała o Czasie w kulturze i o tym, jak on jest postrzegany w 



różnych kręgach kulturowych. 24 września Alicja Pietrzyńska zabrała podopiecznych 

ŚDS w podróż po najciekawszych muzeach w Polsce, przedstawiając wykład połączony  

z prezentacją Muzea nie są nudne. W grudniu goście mieli okazję ponownie wysłuchać 

Martyny Gondek, która tym razem opowiedziała im o Tajemniczej Turcji. Słuchacze 

mogli posłuchać o religii, obyczajach i ciekawych miejscach związanych z Turcją. 

 

 Na spotkaniach zorganizowanych w ramach Tygodnia Bibliotek w maju gościliśmy  

w Klubie Podróżnika Arkadego P. Fiedlera i Elizę Piotrowską. Arkady Paweł Fiedler 

jest wnukiem słynnego pisarza i podróżnika. Mieszkał przez 11 lat w Londynie, ale 

postanowił wrócić do Polski i kontynuować rodzinną tradycję podróżowania. Fiedler 

kupił Fiata 126p (z 1998r.) i w 2009 r. objechał nim Polskę wzdłuż jej granic. W 2014 

r. rozpoczął realizację projektu filmowo-podróżniczego ,,Po drodze”. Maluchem, 

zwanym Zieloną Bestią, przejechał przez Afrykę i Azję. Eliza Piotrowska jest autorką 

kilkudziesięciu książek dla dzieci. Autorka od pierwszych słów zjednała sobie sympatię 

dzieci, uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Bohaterów Westerplatte oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich  

w Dzierżoniowie. W czasie spotkania opowiadała o swoich książkach z serii „Ciocia 

Jadzia”, a także o podróżach. 

 

 

 W ramach cyklu „Biblioteka wielokulturowa” świętowano Dni Kultury Włoskiej, 

które obfitowały w wiele ciekawych wydarzeń. Jednym z nich był wykład Małgorzaty 

Lesiczki „Affascinante Italia – Fascynujące Włochy”, który odbył się 22 lutego. 

Wysłuchało go 85 uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II. Podczas 

Dni Kultury Włoskiej odbyły się również m.in. ciekawe zajęcia dla najmłodszych,  

w czasie których mogli oni zwiedzić Włochy z Pinokiem, a odwiedzający bibliotekę 

mogli podziwiać wystawy m.in. „Italia – poznaj nieznane” i „Buongiorno Italia”.  

W kwietniu zorganizowano Dni Kultury Greckiej podczas których można było 

zobaczyć wystawę obrazów Ireny Boguckiej-Węgiel oraz wystawę przygotowaną przez 

Krystynę Gliwę Grecja na styku kultur. Ponadto w tych dniach przeprowadzono zajęcia 

dla najmłodszych przybliżając im historię, kulturę i tradycję tego kraju, zaś Klub 

Seniora zorganizował specjalne spotkanie poświęcone Grecji. W październiku z okazji 

20-lecia miast partnerskich Dzierżoniów i Lanškroun biblioteka włączyła się również 

w obchody Dni Kultury Czeskiej. 25 października odbył się koncert zespołu d-moll pod 



kierownictwem Doroty Mól. W koncercie wzięły udział aż 84 osoby. Obchodom 

tradycyjnie towarzyszyły ciekawe zajęcia dla najmłodszych mieszkańców 

Dzierżoniowa, dotyczące bohaterów czeskich kreskówek.  

 

  Strefa Kobiet projekt  skierowany do kobiet w różnym wieku. Są to spotkania 

cykliczne, które odbywają się raz w kwartale. Gośćmi pierwszego spotkania Para  

z pasją byli Anna Zyguła (stylistka) i Robert Cichowicz (specjalista ds. żywienia).  

Na kolejnych spotkaniach Strefy Kobiet poruszane tematy dotyczyły kosmetologii 

(pielęgnacja skóry), zdrowego odżywiania (warsztaty kulinarne) czy popularnego DIY 

– zrób to sam (warsztaty mydlarskie).  

 

 5 kwietnia w bibliotece odbyło się spotkanie z Michałem Bobrowskim, wielokrotnym 

Mistrzem Polski w amatorskim MMA. Zaproszony gość ma już na swoim koncie 

 8 wygranych walk i nie poniósł ani jednej porażki na zawodowym ringu.  

Na kwietniowe spotkanie z okazji Dnia Sportu przybyła młodzież z Zespołu Szkół Nr 

1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie. Nasz gość podzielił się swoimi 

doświadczeniami związanymi z życiem zawodnika MMA. Uczniowie dowiedzieli się 

m.in. jak wygląda typowy dzień sportowca, ile razy w tygodniu należy trenować,  

ile czasu trwa rekonwalescencja po walce. Ku zadowoleniu słuchaczy sportowiec 

zademonstrował również kilka chwytów stosowanych przez niego podczas walk, 

zachęcając przy tym młodzież do prowadzenia aktywniejszego trybu życia.  

W spotkaniu wzięło udział 30 osób. 

 

 12 kwietnia w Filii Biblioteki gościła Joanna Jax. Jest to autorka poczytnych powieści  

z historią w tle, takich jak „Dziedzictwo von Becków”, „Syn zakonnicy”, seria „Zemsta  

i przebaczenie” oraz  najnowsza powieść „Ziemia ludzi zapomnianych”. Książka 

„Długa droga do domu” głosami czytelników została wybrana do finału Festiwalu Pióro 

i Pazur na najbardziej wzruszającą powieść roku 2014.  

 

 23 kwietnia obchodzono Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Uroczyście 

obchodzone  święto ma zachęcać do czytania książek i rozmawiania o literaturze. Tego 

dnia w Czytelni Głównej w Rynku zorganizowano dla  czytelników występ grupy 

breakdance WANTED CREW. Tancerze -  Jarosław Pluta  i Daniel Dużyk 



zaprezentowali swoje umiejętności, a po występie wręczyli czytelnikom czerwone róże. 

W Dziale Dziecięco-Młodzieżowym  młodzi czytelnicy również świętowali Światowy 

Dzień Książki i Praw Autorskich. Pracownicy działu mieli okazję  podziękować stałym 

czytelnikom za ich aktywny udział w życiu biblioteki oraz przybliżyć historię tego 

święta. Uroczystość urozmaicił pokaz iluzjonisty - Michała Sośniaka. Dzieci miały 

również okazję asystować przy czarach, co sprawiło im wiele radości. 

 27 maja z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka w Dziale Dziecięco-Młodzieżowym 

odbył się bardzo ciekawy pokaz przeprowadzony przez Mini Naukowca. Młodzi 

czytelnicy mogli obserwować eksperymenty ukazujące magiczną stronę chemii, 

wywołały dżina z butelki, obserwowały zmiany barw roztworów, poznały potwora  

z piany i cieszyły się z wirującego papieru. Odważne dzieci miały okazję asystować 

przy niektórych eksperymentach, barwiąc wodę czy zamrażając róże. W czasie tego 

spotkania naukowcy udowodnili, że chemia jest bardzo fascynującą nauką, opartą nie 

tylko na skomplikowanych wzorach, ale przede wszystkim na ciekawych 

doświadczeniach. 

 XVIII edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom przebiegła pod hasłem 

„Sportowcy czytają dzieciom. Wychowanie przez sport i czytanie”. W związku z tym 6 

czerwca w Dziale Dziecięco - Młodzieżowym gościł pan Radosław Drążczyk, 

zawodnik, trener i prezes Miejskiego Klubu Sportowego Pogoni Pieszyce. Zaproszone 

z  „Szóstki” Niepublicznego Przedszkola  Promującego Zdrowie dzieci miały okazję 

wysłuchać Rymowanek, sportowych zachwalanek w interpretacji gościa. Maluchy  

z uwagą wysłuchały opowiedzianych przez piłkarza ciekawostek nt. różnych dyscyplin 

sportowych i wszystkie chórem zadeklarowały  chęć ich uprawiania 

 12 czerwca na dzierżoniowskim Rynku biblioteka zorganizowała kolejny koncert 

plenerowy. Do współpracy zaproszono dzieci ze Szkoły Muzycznej I stopnia  

im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie pod kierownictwem dyrektor Anny Tabisz  

oraz dzieci z zespołu „d-molki” Doroty Mól. Koncertowi towarzyszyły inne atrakcje. 

Dzieci mogły skorzystać z puszczania ogromnych baniek oraz tłumnie ustawiały się  

w kolejkę do malowania twarzy. Tuż przy pomniku książki odbył się Kiermasz Tanich 

Książek, który przyciągnął wielu przechodniów. 

 18 czerwca w Wypożyczalni w Rynku odbyło się spotkanie autorskie z Wojciechem 



Chmielarzem, czołowym autorem kryminałów w Polsce. Jego książki były 

wielokrotnie nominowane do wielu nagród m.in. do Nagrody Wielkiego Kalibru, którą 

otrzymał dwukrotnie – za powieści ,,Przejęcie” i ,,Żmijowisko”.  Chmielarz 

opowiedział słuchaczom o swojej, trwającej od lat młodzieńczych, fascynacji 

kryminałami. Autor zdradził również swoje zwyczaje podczas pisania książek  

oraz uchylił rąbka tajemnicy na temat ekranizacji Żmijowiska. 

 

 W lipcu 2019 r. z okazji 74. rocznicy przyjazdu Zbyszka Cybulskiego do Dzierżoniowa, 

odbyło się spotkanie autorskie z Dorotą Karaś, autorką książki „Cybulski. Podwójne 

salto”. Wszyscy zainteresowani postacią Cybulskiego mieli okazję wysłuchać ciekawej 

rozmowy Jolanty Manieckiej z autorką książki, która została wzbogacona prezentacją 

zdjęć rodziny aktora oraz miejsc związanych z jego dzieciństwem i latami nauki  

w Dzierżoniowie. Spotkanie zgromadziło wielu mieszkańców Dzierżoniowa 

 

 

 4 sierpnia minęła 75. rocznica śmierci patrona biblioteki – Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego. Z tej okazji w bibliotece w Ratuszu odbył się wykład Jolanty 

Manieckiej pt. ,,Krzysztof Kamil Baczyński – poeta, który zamienił pióro  

na karabin”. Spotkanie rozpoczął Grzegorz Hercuń recytacją wiersza ,,Rodzicom”. 

Jolanta Maniecka przypomniała słuchaczom o trudnej historii Polski. Nawiązała  

do wybuchu Powstania Warszawskiego podczas którego zginęło mnóstwo młodych 

ludzi, w tym Krzysztof Kamil Baczyński.  

 

 Filia Biblioteki już po raz drugi włączyła się w Ogólnopolską Akcję Odjazdowy 

Bibliotekarz, organizując w dniu 28 sierpnia Rajd Bibliotekarzy i Czytelników. 

Korzystając ze słonecznej pogody, grupa kilkunastu czytelników i bibliotekarzy ubrana 

w firmowe pomarańczowe koszulki wyruszyła spod Filii na krótką wycieczkę 

rowerową. Celem było dotarcie do zagrody edukacyjnej „Ostoja nad 

Młynówką”znajdującej się w Mościsku i integracja uczestników na łonie natury. 

 8 Edycja Narodowego Czytania 2019 w Dzierżoniowie odbyła się w plenerze,  

5 września, na dzierżoniowskim rynku. W tym roku Para Prezydencka zaproponowała 

do czytania  Nowele polskie. Wśród nich znalazły się: Dobra pani – Elizy Orzeszkowej, 

Dym – Marii Konopnickiej, Katarynka – Bolesława Prusa, Mój ojciec wstępuje  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rajd
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do strażaków – Bruno Schulza, Orka – Władysława Stanisława Reymonta, Rozdzióbią 

nas kruki, wrony… – Stefana Żeromskiego, Sachem – Henryka Sienkiewicza oraz Sawa 

– Henryka Rzewuskiego. Spośród podanych ośmiu propozycji zostały wybrane trzy 

nowele „Katarynka” Bolesława Prusa, „Dobra Pani” Elizy Orzeszkowej oraz „Dym” 

Marii Konopnickiej, które zostały przeczytane m.in. przez: Dariusza Kucharskiego 

Burmistrza Dzierżoniowa, Grzegorza Kosowskiego Starostę powiatu 

dzierżoniowskiego, Romana Kowalczyka wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 

Dzierżoniowa, Dorotę Pieszczuch Zastępcę Burmistrza Dzierżoniowa, czy uczniów 

Zespołu Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej oraz II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie. 

 

 19 września dzierżoniowska biblioteka rozpoczęła pierwszą edycję kursu podstaw 

języka włoskiego. Kurs prowadziła Małgorzata Lesiczka – pracownik Wypożyczalni 

Głównej. W pierwszej edycji  wzięło udział 8 osób. Na spotkaniach kursanci poznali 

historię języka włoskiego, zasady wymowy, odmianę czasowników oraz podstawowe 

słownictwo. Kurs zakończył się 12 grudnia. 

 

 Od 14 października biblioteka rozpoczęła nowy projekt pod nazwą Liga Niezwykłych 

Umysłów. LNU to platforma z kursami do nauki programowania w językach C++, Java 

i SQL – na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Biblioteka otrzymała darmowy 

dostęp do LNU dla swoich użytkowników w ramach projektu "Koduj_pro”. Plusem 

tego projektu  jest to, że można pracować samodzielnie w dowolnym czasie i miejscu. 

Spotkania odbywają się raz na 2 tygodnie. Osobą prowadzącą jest Teresa Moszyńska – 

pracownik Biblioteki Naukowej. 

 

 19 listopada w bibliotece toczyły się rozmowy o literaturze, zaproszonym gościem był 

Marek Bieńczyk. Pisarz, historyk literatury, tłumacz z języka francuskiego, eseista, 

współpracownik „Tygodnika Powszechnego”, enolog. W 2012 r. został laureatem 

Nagrody Literackiej „Nike” za zbiór esejów Książka twarzy. Za książkę Książę  

w cukierni otrzymał nagrodę Graficzna Książka Roku 2013 (polska sekcja IBBY).  

W 2019 otrzymał nominację do Nagrody Literackiej „Nike” za zbiór esejów Kontener. 
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Spotkanie było zorganizowane w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki Działającego  

w bibliotece. 

 

 W okresie przedświątecznym został ogłoszony konkurs na wykonanie piernikowej 

ozdoby choinkowej wraz z rodzicami. Celem konkursu było rozwijanie wrażliwości  

i wyobraźni twórczej i zdolności plastycznych dzieci oraz twórcze spędzenie wspólnego 

czasu rodzica z dzieckiem.  Konkurs został zorganizowany przez Dział Dziecięco-

Młodzieżowy, który skierował swoją ofertę do dzierżoniowskich przedszkoli 

oraz Bibliotekę Naukową, która zorganizowała konkurs dla uczniów szkół 

podstawowych. W konkursie wzięły udział następujące jednostki: 

1. Przedszkole Publiczne nr 1 im. Jana Brzechwy – 5 os. 

2. Przedszkole Publiczne nr 7 – 2 os. 

3. Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym 

– 9 os. 

4. Przedszkole Niepubliczne nr 3 „Pod Topolą” – 2 os. 

5. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich – 7 os. 

6. Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte 

– 20 os. 

 

 19 grudnia odbyła się premiera bajki „Tymoteusz Rym-Cim-Cim” Teatrzyku 

Lalkowego „Błękitny Ptak”, działającego przy Filii Biblioteki. Przedstawienie 

obejrzało 220 dzieci z  Przedszkola Publicznego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi  

i Oddziałem Specjalnym, Przedszkola Publicznego nr 7, Przedszkola Niepublicznego 

nr 4, Przedszkole Niepubliczne nr 3 „Pod Topolą”oraz uczniowie ze SP nr 5 im. 

Bohaterów Westerplatte. W Teatrzyku występują uczniowie ze Szkoły Podstawowej  

nr 1 im. Noblistów Polskich i Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bohaterów Westerplatte, 

są to : Zosia Chlipała, Kuba Biały, Hania Szymczak i Olivier Gonciarz. „Tymoteusz 

Rym-Cim-Cim” jest drugim przedstawieniem przygotowanym przez tę grupę aktorów. 

 

 18 grudnia odbyły się warsztaty piernikarskie integrujące młodzież ze Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich i członkinie Klubu Seniora działającego przy 

Filii MPBP. Warsztaty poprowadziła Karolina Klimek, założycielka Piernikarni 

Śląskiej w Niemczy, która przekazała sporą wiedzę o historii piernika i jego 

dolnośląskich korzeniach.  Następnie zapoznała uczestników ze składem ciasta  



i sposobem jego wypiekania, po odciśnięciu z tradycyjnej drewnianej formy. Każdy 

wykonał własny odcisk. Pięknie uformowane, upieczone i pachnące pierniki można 

było zabrać ze sobą.  

 

 

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, 

 Muzeum Miejskie Dzierżoniowa, 

 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Wojciecha Kilara, 

 Stowarzyszenie Kobiet "Amazonki",  

 Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną, 

 Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej, 

 Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa 

 Towarzystwo Miast Partnerskich Dzierżoniowa, 

 Środowiskowy Dom Samopomocy, 

 Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami, 

 ZHP, TPD i OHP 

 

W 2019 roku biblioteka realizowała także zadania biblioteki powiatowej zgodnie  

z Porozumieniem zawartym pomiędzy Starostwem a Gminą Miejską Dzierżoniów  

Nr EK.032.1.2017.2 na lata 2018-2020.  

Biblioteka realizowała zadania biblioteki powiatowej zgodnie z porozumieniem  

ze Starostwem Powiatowym. 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 na stronie internetowej i profilach 

społecznościowych. 


