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Druk Nr 2/V 
 

BP/18/2015          Gryfino, dn. 12 lutego 2015 r. 
 
 

SPRAWOZDANIE 
z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie 

31 XII 2014 r. 
 
I. Ogólna charakterystyka sieci: 
 
Zmiany w sieci bibliotecznej. 
 
Podstawowa sieć biblioteczna, w porównaniu z rokiem 2013, nie uległa zmianie. Nie 
zmieniła się ilość punktów bibliotecznych. 
I tak w skład obecnej sieci wchodzą: 
           Biblioteka Publiczna w Gryfinie, ul. Kościelna 24: 
       7 Filii Bibliotecznych: 

  2 Filie miejskie:  
      Filia Górny Taras, ul. Krasińskiego 85 
  Filia Naukowa, ul. Niepodległości 20 

  3 Filie wiejskie: 
    Filia w Chwarstnicy - 3 punkty biblioteczne 
    Filia w Pniewie        - 3 punkty biblioteczne 
    Filia w Wełtyniu    
  2 Filie publiczno-szkolne na wsi: 
    Filia publiczno-szkolna w Gardnie 
    Filia publiczno-szkolna w Żabnicy 
     1 Wypożyczalnia dla Dorosłych – 1 punkt biblioteczny. 

  
Filie wiejskie i Wypożyczalnia dla Dorosłych organizują i prowadzą nieetatowe punkty 
biblioteczne w mniejszych miejscowościach, według ustalonej rejonizacji. Punkty 
zlokalizowane są w świetlicach.  
Aktualny wykaz  7. punktów bibliotecznych: 
 a/ Wypożyczalnia dla Dorosłych Biblioteki Publicznej w Gryfinie       
  Stare Brynki - świetlica 

b/ Filia w Chwarstnicy                                                        
 Mielenko       - świetlica 
 Sobiemyśl       - świetlica 
 Dołgie  - świetlica 

 c/ Filia w Pniewie 
 Bartkowo     - świetlica  
 Krajnik   - świetlica 
 Krzypnica  - świetlica 

II. Zbiory: 
 
 Według stanu z 31 grudnia 2014 r. księgozbiór bibliotek publicznych liczył wol. 
164.111 w tym 1019 wol. roczników czasopism. 

 
 W 2014 r. księgozbiór wzrósł o  5583  woluminy na kwotę 119.251,00 zł 

z czego:  
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- 2.108 wol.  pochodziło z zakupu ze środków organizatora (47.056,00 zł), 
 - 986 wol. zakupiono z dotacji celowej z Ministerstwa Kultury 
                           i Dziedzictwa Narodowego  Priorytet 1 (20.003,00 zł), 
 - 330 wol. zakupiono z dotacji celowej z Ministerstwa Kultury 
                           i Dziedzictwa Narodowego  Priorytet 2 (6.375,00 zł), 

 - 1455 wol. pochodzi z darów od czytelników (34.263,00 zł), 
-     33 wol. pochodzą z darów od Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Koło nr 7     

w Gryfinie  (1.056,00 zł), 
-     80 wol. pochodzi z darów od Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie 

(1.907,00 zł) 
-   273 wol. pochodzą z darów od innych instytucji (6.938,00 zł), 
-   318 wol. pochodzi m.in. z wydawnictw własnych (1.653,00 zł). 

  
 Zakup książek odbywał się drogą internetową, bezpośrednio w wydawnictwach i 
hurtowniach np. w Ogólnopolskim Systemie Dystrybucji Wydawnictw „AZYMUT”, 
Wydawnictwie Egmont, Wydawnictwie Literatura, Hurtowni „ESKA”, Hurtowni „Sprzedaż 
Dobrej Książki”, Firmie Księgarskiej Ireneusz Sochaj, w Wydawnictwie Akademii Obrony 
Narodowej, Wydawnictwie Dwie Siostry, Wydawnictwie Małe Książki. 

Przy poszukiwaniach informacji o nowościach wydawniczych korzystamy z 
Internetu, katalogów wydawniczych poszczególnych wydawnictw, mediów, prasy, 
newsletterów od wydawnictw i hurtowni książek, wizyt w księgarniach. 

Bardzo istotne przy doborze literatury są sugestie czytelników, zgłaszających u 
nas propozycje zakupu, które w miarę możliwości są realizowane. 
W roku 2014 literatura popularnonaukowa i naukowa była, jak w latach poprzednich, 
sukcesywnie uzupełniana. Dziedziny wiedzy, które reprezentowane są przez publikacje 
gromadzone w Bibliotece, a podlegające ciągłym zmianom, to m.in.: politologia 
(bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe, terroryzm, integracja 
europejska), administracja publiczna, prawo międzynarodowe i państwowe, ekonomia 
(gospodarka, finanse, rynek pracy i jego patologie), medycyna, oświata i wychowanie, 
transport i logistyka, zarządzanie. 
         Wzbogacany jest również na bieżąco księgozbiór regionalny (region Powiatu 
Gryfińskiego oraz całego Pomorza Zachodniego: historia, gospodarka, społeczeństwo, 
kultura i in.). 
          Przy zakupie książek do Filii Naukowej, pełniącej funkcję jedynej filii o profilu 
pedagogicznym w powiecie, uwzględniony został dotychczasowy profil księgozbioru. 
Uzupełniano więc przede wszystkim literaturę z psychologii, pedagogiki i socjologii, 
materiały metodyczne dla nauczycieli.  

Biblioteka oferuje swoim czytelnikom szeroki wachlarz czasopism i dzienników. 
Liczba prenumerowanych tytułów czasopism przez bibliotekę wynosi 154 tytuły. Lista 
tytułów czasopism jest co roku konfrontowana z potrzebami czytelników. Tytuły nieczytane 
są zastępowane przez inne.  

Zbiory Czytelni uzupełnia od wielu lat bogaty wybór czasopism i prasy codziennej. 
W ofercie tytułów prasowych znajdują się czasopisma lokalne ( N7DG, Gazeta Gryfińska, 
Gazeta Chojeńska, Rocznik Chojeński), dzienniki regionalne (Głos Szczeciński, Kurier 
Szczeciński), dzienniki ogólnopolskie (Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita). Oprócz w/w 
gatunków prasowych, Czytelnia proponuje czasopisma edukacyjne (Cogito, Focus), 
komputerowe (Chip), tygodniki,  miesięczniki i kwartalniki  społeczno-polityczne, społ.-
kulturalne, gospodarczo-polityczne, ekologiczne (Polityka, Wprost, Newsweek, Do Rzeczy, 
Forum, Kino, Sprawy Międzynarodowe, Tygodnik Powszechny, Nowe Książki, Aura, i in.), 
czasopisma bibliotekarskie, pomorzoznawcze oraz prasę motoryzacyjno-sportową (Motor, 
Przegląd Sportowy) i kobiecą (Twój Styl, Poradnik Domowy, Zwierciadło) i in.                                               
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     W  Czytelni archiwizowane są tytuły prasy lokalnej, regionalnej (miesięczniki, 
kwartalniki, roczniki), czasopisma literackie, filmowe oraz przechowywane są przez pewien 
okres pozostałe tytuły prasowe. Publikowane w nich artykuły oraz dodatki tematyczne, 
posiadające dużą wartość poznawczą dla uczniów i studentów, sukcesywnie są 
archiwizowane. Czynności te powodowane są przede wszystkim koniecznością szybkiego 
dostępu do tekstu danego źródła informacji, szczególnie przez uczniów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. 
    W Czytelni zgromadzone zostały reprinty map i  planów publikowane po 2000 r. przez  
dzienniki regionalne, atlasy geograficzne i historyczne .       
    Zbiory Czytelni w znaczący sposób wzbogacane są darami czytelników i instytucji 
jeżeli chodzi o czasopisma znajdujące się poza prenumeratą (np. Żagle, Gazeta Chojeńska, 
Nowe 7 Dni Gryfina, Gazeta Polska codziennie, Fakt, Zabezpieczenia, Polska Zbrojna, 
Bibliotekarz Zachodniopomorski, Sukces, Gazeta Sołecka, Książki, Kronika Sejmowa, Shape, 
Edukacja Humanistyczna, Komputer Świat, PC Format, Nowa Technika Wojskowa, Rocznik 
Chojeński, Przegląd Uniwersytecki, Angora, Gwiazdy, Biuletyn IPN i wiele innych).    
    W 2014 r. również księgozbiór Czytelni,  podobnie jak w roku poprzednim, znacząco 
wzbogacił  się dzięki darom od instytucji jak i indywidualnych czytelników.                       
    W Czytelni gromadzone są od lat (po 2003 r.) prace licencjackie, magisterskie i 
podyplomowe dotyczące ziemi gryfińskiej. Proces ten postępuje z trudem, wynikającym z 
oporów autorów tychże prac lub z odległego miejsca ich zamieszkania i edukacji, mimo, że w 
dużym stopniu korzystają z naszych zbiorów lub pomocy pracowników Biblioteki. 
    W Czytelni znajdują się na płytach DVD ekranizacje wybitnych dzieł literackich 
(np. cykl  telewizji brytyjskiej BBC dokumentujący  inscenizacje teatralne dzieł W. Szekspira 
oraz zbiór płyt zawierających ekranizacje lektur szkolnych). 
 E-usługi bibliotek 
 Biblioteka Publiczna w Gryfinie od kilku lat udostępnia swój katalog on-line. 
Biblioteka Publiczna w Gryfinie w 2014 r. udostępniała, podobnie jak w latach poprzednich, 
użytkownikom Czytelni dla Dorosłych dostęp do Systemu Informacji Prawnej LEX, e-
wydania Dziennika Gazety Prawnej. 
 Na początku 2014 r. Biblioteka wzbogaciła swoją standardową ofertę o książkę 
elektroniczną. W roku ubiegłym, Biblioteka zapewniła dostęp swoim czytelnikom do serwisu 
IBUK, czyli internetowej czytelni on-line oferowanej przez Wydawnictwo  Naukowe PWN. 
Korzystanie przez czytelników z serwisu IBUK możliwe było dzięki  zawiązanemu 
Zachodniopomorskiemu Konsorcjum Bibliotek, do którego w roku ubiegłym należała też 
nasza Biblioteka. Czytanie książek w IBUK LIBRA umożliwiało oprogramowanie, dzięki   
któremu wejście do udostępnionych, poprzez wykupienie przez uczestników ZKB, publikacji 
odbywało się przez przeglądarkę WWW. Dostęp do publikacji miał miejsce na stronie 
libra.ibuk.pl. Biblioteka Publiczna w Gryfinie, każdemu  zarejestrowanemu czytelnikowi, 
zainteresowanemu ofertą tytułową książek elektronicznych, udostępniała wymagany kod 
dostępu do serwisu IBUK. 
 Odbiorcami e-usług w Czytelni dla Dorosłych byli, przede wszystkim studenci, 
uczniowie oraz osoby poszukujące regulacji prawnych, ich interpretacji oraz porad prawnych. 
Inną grupą odbiorców e-usług byli miłośnicy literatury pięknej (powieści sensacyjne, 
literatura obyczajowa, fantastyka i fantasy, thrillery, literatura dotycząca „białych plam” w 
historii Polski i Pomorza Zachodniego do 1989 r.), pasjonaci pozostałych dziedzin wiedzy, 
którzy poszukiwali interesujących ich publikacji i innych źródeł informacji.  
Wśród użytkowników Czytelni d/Dorosłych w zakresie e-usług były grupy,  które przeglądały 
portale internetowe oferujące  pracę w kraju i za granicą, portale informacyjne, portale 
randkowe i in., korzystały z poczty elektronicznej, Facebooka i innych serwisów 
społecznościowych, gier  logicznych (np. pasjanse, szachy on-line), gier on-line.  
W 2014 r. odbiorcami e-usług w Czytelni byli użytkownicy Biblioteki w przedziale 
wiekowym od 10. roku życia do powyżej 60. roku życia. Dominującymi kategoriami 
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odbiorców e-usług w 2014 r. byli studenci, uczniowie oraz osoby niepracujące. Odsetek 
użytkowników e-usług wśród osób powyżej 50. lat stopniowo zwiększał się w związku z 
prowadzonymi w 2014 r. w Czytelni, bezpłatnymi szkoleniami komputerowymi. 
 W zbiorach Czytelni pojawiło się, dzięki darom czytelników, kilka tytułów w języku 
angielskim. 
     Zgodnie, z jednym z najważniejszych działań Czytelni, sukcesywnie gromadzi się 
materiały o ziemi gryfińskiej (gmina i powiat), poprzez opracowywanie na bazie wycinków 
artykułów  prasowych, publikowanych w Głosie Szczecińskim, Kurierze Szczecińskim, 
Gazecie Wyborczej/Szczecin KRONIKI  REGIONALNEJ.  
 W Czytelni gromadzone są : 
 - foldery, broszury,  mapki dotyczące powiatu gryfińskiego 
 -  okolicznościowe zaproszenia wystosowywane na ręce Dyrekcji i Pracowników Biblioteki   
    przez różne lokalne i regionalne instytucje, stowarzyszenia i organizacje  
 -  kalendarze promujące ziemię gryfińską i region Pomorza Zachodniego 
    oraz w miarę możliwości 
  - widokówki 
  - wizytówki 
  - ulotki reklamowe  i in. 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom przede wszystkim ze strony osób 
niepełnosprawnych, w tym przypadku niewidomych, niedowidzących i mających 
problemy ze skupieniem uwagi, kontynuujemy zakup audiobooków. W roku 2014 
Biblioteka wzbogaciła się o 183 audiobooki na kwotę 2556,00 zł. 

Zainteresowanie książką mówioną jest duże. Popularne są lektury szkolne i bestsellery 
literatury dziecięcej i młodzieżowej, powieści. Osoby starsze chętnie sięgają po klasykę.  
Czytelnicy słuchają książek w czasie jazdy samochodem, wykonywania codziennych 
obowiązków. W trakcie doboru literatury w tej formie czytelnicy zwracają uwagę, poza 
treścią, również na nazwisko lektora.  

Biblioteka zakupuje również tzw. dokumenty elektroniczne, czyli programy 
edukacyjne pomocne np. przy zwalczaniu różnego typu schorzeń związanych z nauką 
pisania i liczenia, m.in. dysleksji, dysortografii, dyskalkulii, ćwiczenia logopedyczne na 
płytach DVD, słuchowiska w formacie mp3, audio, lektury na płytach DVD, klasykę 
filmografii dziecięcej, piosenki wykonywane przez sławnych aktorów dla dzieci i in. 
Zbiory są wypożyczane bezpłatnie czytelnikom do domu. W roku 2014  Biblioteka 
wzbogaciła się o 177 dokumentów elektronicznych i innych materiałów audiowizualnych 
na kwotę 2575,00 zł. 

Biblioteka oprócz tradycyjnych zbiorów (książek, prasy), gromadzi płyty analogowe, 
regionalia (cymelia, widokówki, fotografie z widokami Gryfina, mapy Pomorza), dokumenty 
pozostałe po dawnych mieszkańcach Gryfina, dokumenty z okresu stanu wojennego, 
wydawnictwa tzw. drugiego obiegu, wizytówki, ulotki, kalendarze itp. 

W 2014 r. Biblioteka wzbogaciła się o 5 widokówek, 2 monety, 2 mapy na kwotę 
805,00 zł. 
 
Ilość książek w poszczególnych bibliotekach wg stanu na dzień 31 XII 2014 r.: 

 
Biblioteka Publiczna                         - 69.258 wol.    + 1.019 rocz. czasopism 
Filia Górny Taras   - 23.677 wol. 
Filia Naukowa   - 15.133 wol. 
Filia Chwarstnica   - 11.725 wol. 
Filia Pniewo               - 13.328 wol. 
Filia Wełtyń    - 11.229 wol. 
Filia Gardno                                    - 11.295  wol. 
Filia Żabnica                                     -   7.449  wol. 
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W roku 2014  księgozbiór był systematycznie przeglądany, naprawiany  

i meliorowany. Wycofywane z księgozbiorów są wyłącznie książki nienadające się do oprawy 
introligatorskiej, zniszczone i o nieaktualnych treściach.  

 
III. Czytelnicy  
  
 W 2014 r. zarejestrowanych było 6623. czytelników, z czego 4841. w bibliotece  
macierzystej i jej dwóch miejskich filiach.    

Biorąc pod uwagę wiek czytelników, najwyższy odsetek tworzą osoby  
do 15 roku życia – 29,52%, drugą grupę stanowią osoby od 25 do 44 roku życia - 
25,83%. 

Wśród grup zawodowych najliczniejszą grupę czytelników stanowią uczniowie – 
48,18% oraz osoby pracujące – 28,69%. 
 
Ilość czytelników w poszczególnych bibliotekach: 
 
Biblioteka Publiczna 

Ogółem                3.095 czytelników 
do lat 5 -      91  “ 
6-12 lat   -    485           “ 
13-15 lat            -    251    “   
16-19 lat             -    332  “ 
20-24 lata           -    376  “ 
25-44 lata            -    835  “ 
45-60 lata                -    436  “ 

 powyżej 60 lat     -    289  “    
 
 
 
Filia miejska Górny Taras 

Ogółem      1.313 czytelników 
do lat 5 -       13  “ 
6-12 lat   -     213           “ 
13-15 lat            -    100    “ 
16-19 lat                  -    127  “ 
20-24 lata                -      82  “ 
25-44 lata                -    338  “ 
45-60 lat                  -    240  “ 
powyżej 60 lat         -    200          “ 

 
Filia miejska Naukowa 
 Ogółem          433  czytelników 
 
 16-19 lat  -         21  “ 
 20-24 lata  -       104  “ 
 25-44 lata  -       223  “ 
 45-60 lat  -         68    “ 
 powyżej 60 lat  -         17  “ 
 
 
Filia wiejska Chwarstnica 
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Ogółem                         675 czytelników 
do lat 5                    -       21               “ 
6-12 lat                   -      170              “ 
13-15 lat                 -      113  “ 
16-19 lat                 -        98  “ 
20-24 lata               -        62  “ 
25-44 lata               -      139  “ 
45-60 lat                 -        50  “  
powyżej 60 lat        -        22  “ 

 
Filia wiejska Pniewo 

Ogółem     342     czytelników 
do lat 5                    -       15              “ 
6-12 lat                    -       44              “ 
13-15 lat                  -       29    “ 
16-19 lat                -       29  “ 
20-24 lata                 -       58  “ 
25-44 lata               -       57  “ 
45-60 lat             -       37  “ 
powyżej 60 lat         -       73  “ 

      
 
Filia wiejska Wełtyń 

Ogółem               243   czytelników 
do lat 5 -       18            “ 
6-12 lat   -       44            “ 
13-15 lat            -       22  “ 
16-19 lat               -       24  “ 
20-24 lata          -       35 “ 
25-44 lata            -       51 “ 
45-60 lat        -       34 “ 
powyżej 60 lat             -       15 “ 

 
 
Filia  wiejska Gardno 

Ogółem               394  czytelników 
  
6-12 lat   -     133           “ 
13-15 lat            -     101   “ 
16-19 lat                      -        46 “ 
20-24 lata         -        14 “ 
25-44 lata                    -        60 “ 
45-60 lat       -        31 “ 

 powyżej 60 lat            -        9  “ 
 
Filia wiejska Żabnica 

Ogółem            128   czytelników 
        

6-12 lat   -    86              “ 
13-15 lat            -      6          “ 
16-19 lat              -      7             “ 
20-24 lata            -      2  “ 
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25-44 lata           -      8  “ 
45-60 lat                     -    14  “ 
powyżej 60 lat             -      5  “ 

 
Podział czytelników wg wieku z wszystkich placówek łącznie: 
  

do lat 5 -    158 osób  
6-12 lat   -  1175 osób           
13-15 lat           -    622 osoby  
16-19 lat  -     684 osoby 
20-24 lata  -     733 osoby 
25-44 lata  -   1711 osób 
45-60 lat  -     910 osób 
powyżej 60 lat  -     630 osób 
                            ------------------- 
      razem:   6.623 osoby 

 
Odwiedziny w działach otwartych Biblioteki 

       
Czytelnicy odwiedzili wszystkie nasze agendy 88.447  razy: 

 
Biblioteka Publiczna  -   30.931 odwiedzin 
Filia Górny Taras             -   14.883 odwiedziny 
Filia Naukowa  -     4.554 odwiedziny 
Filia Chwarstnica  -   15.881 odwiedzin 
Filia Pniewo   -     3.328 odwiedzin 
Filia Wełtyń   -     6.234 odwiedziny 
Filia Gardno                         -     8.115 odwiedzin 
Filia Żabnica                         -     4.521 odwiedzin 

 
    

Liczba wypożyczeń księgozbioru, czasopism i zbiorów specjalnych do domu wyniosła 
–132.674 wol.; średnia wypożyczeń –20 egz. /1 czytelnika. 
 

Czytelnia prowadzi  wypożyczenia  międzybiblioteczne. Forma wypożyczeń tego typu     
stosowana  jest w przypadku braku w bibliotece poszukiwanych przez Czytelników    
tytułów. 
             Prawo do wypożyczeń międzybibliotecznych posiadają: uczniowie, studenci  i 
pozostali czytelnicy.  Czytelnia d/Dorosłych udostępniła w 2014 r. swoim użytkownikom –  
241 książek oraz  4 egz. kserokopii artykułów. Głównym adresatem zamówień ze strony BP 
w Gryfinie, podobnie jak w latach ubiegłych, była Książnica Pomorska. W 2014 r. nasza 
placówka korzystała również z usług Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy. 
           

Odwiedziny i udostępnianie zbiorów w czytelniach 
              odwiedziny                    udostępniane zbiory 

 
Biblioteka Publiczna 12.481 osób      21.817 egz. 

 Filia Górny Taras   5.161 osób                              6.729 egz. 
 Filia Naukowa   2.270 osób                    6.669 egz.  

Filia Chwarstnica         9.779 osób                           12.161 egz. 
 Filia Pniewo    1.721 osób                    4.321 egz. 
 Filia Wełtyń               3.656 osób                   2.932 egz. 
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 Filia Gardno                 4.423 osoby                    5.764 egz. 
 Filia Żabnica                2.778 osób                                 3.635 egz. 
  razem: ------------------------------------------------------------------ 

             42.269 osób                 64.028 egz. 
  
Powyższe dane świadczą o potrzebie zaspakajania potrzeb czytelniczych osób, 

które licznymi odwiedzinami i wypożyczeniami świadczą o sensie istnienia bibliotek. W 
roku 2014 zwiększyła się liczba użytkowników Biblioteki w Gryfinie, na co miało wpływ 
zwiększenie liczby stanowisk komputerowych w Czytelni dla Dorosłych oraz 
wykorzystywanie Sali Konferencyjnej, dzięki której zwiększono ofertę usług dla 
użytkowników placówki (spotkania autorskie, wieczory poetyckie, warsztaty dla dzieci, 
wystawy, wykłady z literatury dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, nauka obsługi 
komputerów dla osób starszych i in.).  

Liczną grupę użytkowników biblioteki stanowią osoby korzystające z innych 
form jej działalności, z których w 2014 roku skorzystało: 

- z 275. lekcji bibliotecznych i wycieczek dla użytkowników bibliotek - 4.394 osoby, 
- z 1.351. imprez zorganizowanych przez biblioteki w gminie skorzystały - 16.804 

osoby (na tę liczbę składają się różne imprezy m.in. literackie, edukacyjne, wystawy). 
Zadaniem bibliotek publicznych jest ciągłe poszerzanie oferty skierowanej do 

czytelników, szczególnie do uczniów, studentów, środowiska czytelników z terenów 
wiejskich, czytelników niepełnosprawnych. Z dofinansowania z Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego Biblioteka w roku 2013 utworzyła dwa stanowiska dla osób 
niewidomych i niedowidzących. W celu jak najlepszego zaspokojenia potrzeb wszystkich 
grup czytelników zbieramy sugestie od nich dotyczące doboru księgozbioru w 
wyznaczonych miejscach (działach otwartych biblioteki), organizujemy różne imprezy. 
Poprzez pocztę internetową oraz telefon w działach otwartych biblioteki można złożyć 
zamówienie na dostępne książki. Biblioteka posiada zakładkę na facebooku, rezerwacji 
zbiorów można dokonać poprzez internet. Czytelnicy poprzez stronę internetową 
Biblioteki, mają dostęp do newslettera informującego poprzez emaila o aktualnych 
wydarzeniach w bibliotece oraz formularza zapytań do bibliotekarza, poprzez który 
mogą uzyskać informacje o dostępności zbiorów.  
 
IV. Działalność informacyjna Bibliotek 

 
Działalność informacyjna polega na świadczeniu usług bibliotecznych 

indywidualnemu Czytelnikowi. Jednym z najczęstszych działań pracowników biblioteki na 
rzecz użytkownika jest wybór materiałów ze zbiorów bibliotecznych, opracowywanie 
zestawień bibliograficznych na  kierowane przez czytelników zapytania. W ciągu 2014 r. 
udzielono w Bibliotece Publicznej w Gryfinie wraz z filiami 34.131 informacji, z tego 
14.479 to informacje bibliograficzne, wykorzystano również  Lex i Internet, Dziennik e-
Gazetę Prawną w liczbie 10.052 udostępnień,  opracowano wiele  kwerend dla  uczniów klas 
maturalnych i studentów. W swojej działalności informacyjnej sięgamy do katalogów innych 
bibliotek: Biblioteki Narodowej, Książnicy Pomorskiej, Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, 
Centralnej Biblioteki Wojskowej, Instytutu Badań Literackich PAN (np. Polska Bibliografia 
Literacka), OSW, PISM , uczelni wyższych i wielu innych instytucji. 

Czytelnik, w razie braku książki, może uzyskać informację, w której z najbliższych   
bibliotek znajduje się poszukiwana przez niego publikacja lub skorzystać z wypożyczeń 
międzybibliotecznych.    
         Na bieżąco udzielane są odpowiedzi na zapytania internetowe Czytelników. 

Biblioteka w swojej działalności informacyjnej używa formularza e-mailowego 
„zapytaj bibliotekarza”, jak również Facebooka  (do informowania o sprawach bieżących 
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Biblioteki). Jednym z głównych jej zadań jest promocja zbiorów Zachodniopomorskiej 
Biblioteki Cyfrowej. 
 W Bibliotece ubiegły rok był także okresem zapoczątkowania procesu tworzenia 
elektronicznej Bibliografii Regionalnej dotyczącej powiatu gryfińskiego, opracowywanej w 
Czytelni d/Dorosłych na bazie bieżącej  prasy lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej. Do 
wprowadzenia są archiwalne zbiory wycinków artykułów, opracowywane i gromadzone w 
Czytelni w postaci corocznych Kronik, foldery, biuletyny i inne źródła informacji o regionie. 
W dalszej perspektywie czasowej planowane jest skatalogowanie artykułów publikowanych 
na łamach, ukazującej się po 1989 r., lokalnej prasy archiwizowanej w Czytelni d/Dorosłych.  
Czytelnicy interesujący się historią regionu, czy poszukujący materiałów do wypracowań 
szkolnych, prac licencjackich, magisterskich korzystali ze  
zbiorów gromadzonych w Czytelni, Dziale Zbiorów Specjalnych. W Czytelni dla potrzeb 
użytkowników Biblioteki, poszukujących źródeł informacji o regionie, przeglądane były i 
nadal są także katalogi polskich bibliotek publicznych, instytucji państwowych, uczelni, 
oferty wydawnicze szkół wyższych.  
 Czytelnia Oddziału Dziecięcego sporządza kartotekę osobową, kartotekę materiałów 
okolicznościowych i kartotekę form pracy z czytelnikiem. Filia Naukowa, zgodnie ze swoim 
profilem, od roku 1980 sporządza kartoteki zagadnień pedagogicznych, do których 
wykorzystuje materiały zawarte we wszystkich prenumerowanych czasopismach i 
posiadanych książkach. Sporządza też kartotekę literacką.  

W 2014 r. na łamach  regionalnego czasopisma „Nowe 7 Dni Gryfina” w ramach 
cyklu „Biblioteka poleca”  kontynuowana była przez pracowników biblioteki promocja 
ważnych lub ciekawych książek, znajdujących się w jej zbiorach.  

           V. Kadra – 30 osób 
 

Dyrektor       1 osoba 
Zastępca dyrektora     1 osoba 

 Główny Księgowy                1 osoba (½ etatu)  
 Obsługa administracyjna                                           2 osoby  

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów  2 osoby                                                                   
 Oddział Dziecięcy     2 osoby 
 Wypożyczalnia dla Dorosłych   2 osoby 
 Czytelnia dla Dorosłych    2 osoby 
 Dział Zbiorów Specjalnych    2 osoby  

Introligatornia      3 osoby   
 Filia Górny Taras     2 osoby 
 Filia Naukowa      2 osoby 
 Filie wiejskie      5 osób (1 os. ¼ et. i 1 os. ½ et.)
 Obsługa gospodarcza                3 osoby (1 os. na ¾ et. 1 os. ¼ et.) 

 
Pracownicy wg wykształcenia: 

  
Wyższe ogólne            8 osób (w tym 1 osoba na ½ etatu 1 osoba na ¼et.)  

  Wyższe bibliotekarskie         10 osób (w tym 1 osoba na ¼ etatu)                                                   
 Średnie bibliotekarskie           8 osób (w tym 1 osoba na ½ etatu) 
 Średnie ogólne            2 osoby 
 Zasadnicze             2 osoby (w tym 1 osoba na ¾ etatu) 
 

W roku 2014 pracownicy Biblioteki brali udział w merytorycznych kursach, 
konferencjach i szkoleniach z zakresu bibliotekoznawstwa, prawa pracy, informatyki  
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1 osoba studiowała zaocznie (Pedagogikę). Biblioteka organizowała również szkolenia 
dla nauczycieli, bibliotekarzy z powiatu. 
 

VI. Działalność edukacyjna, kulturalno – oświatowa, promocja czytelnictwa 
 
Formy pracy dla młodzieży starszej i czytelnika dorosłego 
 
Czytelnia d/ Dorosłych w 2014 r. przygotowywała i przekazywała podopiecznym Domu 
Pomocy Społecznej w Dębcach, otrzymywane w postaci darów od czytelników, książki i 
czasopisma. 
Czytelnia d/Dorosłych zorganizowała dla zainteresowanych  mieszkańców Gryfina 17 kursów 
komputerowych. Prowadzone były one w ramach projektu  „Latarnik Polski Cyfrowej”. 
Bezpłatne szkolenia dla osób 50+”. Celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu 
cyfrowemu ludzi starszych. Skorzystało z tej możliwości 35 osób. Na prośbę 
zainteresowanych, szkolenia miały charakter kursów indywidualnych lub grupowych. 
W trzecim kwartale 2014 r. przeprowadzono lekcje biblioteczne dla 119 uczniów Szkoły w 
Chwarstnicy. 
Zapoczątkowana w Czytelni rok wcześniej, impreza pod nazwą „Klub Gier” popularyzująca 
planszowe gry strategiczne była kontynuowana również w 2014 r. Skupiła ona pasjonatów tej 
formy rozrywki, rekrutujących się głównie spośród nastolatków. W trakcie 21. spotkań 
uczestniczyło 70 osób. 
Czytelnia przygotowała w ubiegłym roku również 2 ekspozycje: 
        -  25.04. 2014 r. - okolicznościowa o wybitnym pisarzu Tadeuszu Różewiczu, 
        - 17.06.2014 r.  - „Uwolnij książkę” – o bookcrossingu słów kilka… 
 
Bookcrossing -  idea nieodpłatnego przekazywania książek poprzez pozostawianie ich w 
miejscach publicznych, jak również w miejscach celowo utworzonych (stoliki, regały, 
gabloty), po to, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej. 
    
W czasie obchodów XI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 2014 (8-15 maja 2014 r.) 
Czytelnia współpracowała z Wypożyczalnią dla Dorosłych i filią na Górnym Tarasie 
przygotowując książki przeznaczone na kiermasz książek, który kontynuowany był w 
Bibliotece, ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców Gryfina, do 31 maja 2014 r. 
W Tygodniu Bibliotek miała miejsce również akcja „Wymień się książką”. W ramach 
wymiany Czytelnia wzbogaciła się o kilka wartościowych książek. 
W 2014 r. Biblioteka wystosowała zaproszenie do gryfińskiego koła Polskiego Związku 
Niewidomych w celu nawiązania współpracy w zakresie wykorzystywania przez członków 
Koła, pozyskanego przez Bibliotekę sprzętu specjalistycznego dla tej kategorii osób (tj. 
niewidomi /niedowidzący). Popularyzacja sprzętu wśród tej kategorii potencjalnych   
użytkowników Biblioteki, jak wynika z obserwacji własnych pracowników Czytelni, będzie 
dłuższym procesem, ze względu na miejsce ich zamieszkania i inne ograniczenia. Koło skupia 
osoby mieszkające na terenie całego powiatu. Dotychczas skorzystały z oferowanych 
udogodnień pojedyncze osoby. 
Czytelnia dla Dorosłych, w roku ubiegłym przygotowała i przekazała Towarzystwu 
Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej wiele książek (podręczniki szkolne, klasyka polska i 
obca, powieści, literatura popularnonaukowa, dziecięca), wydawnictwa ciągłe („Świat 
Wiedzy" i in.) otrzymanych od czytelników. 
Przygotowane dary będą, w sprzyjających okolicznościach, dostarczone przez Stowarzyszenie  
„Wspólnota  Polska” skupiskom polskim na Wschodzie. 
 
Dział Zbiorów Specjalnych 
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2 stycznia – 5 marca – wystawa grafiki gryfińskiego artysty malarza Aleksandra 
Chmielewskiego w bibliotecznej galerii „Mansarda”. 
5 stycznia – VII Gryfiński Koncert Organowy.  
10 stycznia – otwarcie wystawy zabytkowych map Pomorza w bibliotecznej galerii 
„Mansarda”. 
23 stycznia – lekcja historii regionalnej z pokazem dawnych map dla dzieci z przedszkola nr 
2.  
5 lutego – 25 lutego - wystawa z okazji 200 rocznicy urodzin Oskara Kolberga. 
24 lutego – Prelekcja p.t. Dawno temu w Gryfinie, dla dzieci spędzających ferie zimowe w 
bibliotece.  
1 marca – prezentacja nowego albumu „Gryfino dawniej i dziś” podczas uroczystości 
rocznicowych z okazji 760 rocznicy lokacji Gryfina. 
1 marca – wykład historyczny dr Krzysztofa Guzikowskiego i prelekcja Mariana Anklewicza 
podczas uroczystości rocznicowych.  
1 marca – wystawa „Gryfino na dawnych mapach i rycinach” zorganizowana w gimnazjum 
im. Olimpijczyków Polskich z okazji 760 rocznicy lokacji Gryfina. 
6 marca – wernisaż malarstwa Aleksandra Chmielewskiego, gryfińskiego artysty malarza, p.t. 
„Galeria Miłości”. 
12 marca – prelekcja dla dzieci w filii „Górny Taras”, pod tytułem „Dawno temu w Gryfinie”.  
14 marca – bajkowy spacer po Gryfinie dla czterolatków z przedszkola nr 2.  
24 marca – otwarcie wystawy starych gryfińskich pocztówek w galerii „Mansarda”. 
31 marca – pogadanka o Gryfinie i jego historii dla dzieci z przedszkola nr 2.  
3 kwietnia – lekcja historii regionalnej dla uczniów gimnazjum w Chwarstnicy.  
9 kwietnia – spotkanie autorskie z poetką Dorotą Dobak-Hadrzyńską (DoDoHa).  
11 kwietnia – spotkanie poświęcone przyszłości gryfińskiego nabrzeża (w tym także 
multimedialny spacer po dawnym Gryfinie).  
23 kwietnia – akcja „Pociąg do książki, książka do pociągu”. Kiermasz książek na gryfińskim 
dworcu kolejowym.  
3 maja – wystawa na nabrzeżu „Handel, rzemiosło i przemysł w dawnym powiecie 
gryfińskim”. 
3 maja – wystawa na nabrzeżu „Nabrzeże na przestrzeni wieków”. 
3 maja – kiermasz na nabrzeżu „Książka za złotówkę”. 
7 maja – wycieczka po bibliotece dla uczniów klasy V ze szkoły w Chwarstnicy.  
14 maja – wycieczka po bibliotece dla uczniów klasy IV ze szkoły w Chwarstnicy.  
16 maja – V Gryfińskie Dyktando o tytuł Gryfińskiego Mistrza Ortografii.  
17 maja – wycieczka dla wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Osówka” 
ze Szczecina. Spacer po Gryfinie i wizyta w Dziale Zbiorów Specjalnych biblioteki.  
21 maja – wycieczka po mieście dla uczniów klasy II i III Szkoły Podstawowej w 
Chwarstnicy.  
22 maja – wystawa dziewiętnastowiecznych gryfińskich listów w galerii „Mansarda”. 
4 czerwca – konkurs fotograficzny, literacki i plastyczny „Wolność – jak to łatwo 
powiedzieć”.  
5 czerwca – wykład dr Artura Kubaja z IPN „Wybory czerwcowe 1989”.  
17 czerwca – współorganizacja konkursu plastyczno-fotograficznego p.t. „Uroki Gryfina” z 
okazji 760. Rocznicy nadania praw miejskich.  
18 czerwca – wystawa p.t. „W obiektywie Tadka Wasilewskiego” w galerii „Mansarda”. 
11 lipca – Wycieczka po Gryfinie dla uczestników Flisu Odrzańskiego.  
15 sierpnia – wystawy na uroczystościach z okazji święta Wojska Polskiego – „Wojsko 
Polskie” i „Żołnierze Wyklęci”. 
18 - 28 sierpnia – wystawa p.t. Wojsko Polskie 1914 – 2014. 
29 sierpnia – 5 września – wystawa „75. Rocznica wybuchu II wojny światowej” 
6 września – Narodowe Czytanie dzieł Henryka Sienkiewicza.  
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12 września – Zachodniopomorskie spotkanie w Bibliotece+, występ kabaretu Koń Polski.  
16 września – wycieczka po Gryfinie i okolicach dla emerytów z niemieckiego Amt Oder-
Welse.  
23 września – Galeria „Mansarda”. Otwarcie wystawy edukacyjnej „Malarze polscy – 
Tadeusz Ajdukiewicz”.  
28 września – IX Gryfiński Koncert Organowy.  
1 października – wycieczka po bibliotece i centrum Gryfina dla dyrektorów bibliotek 
powiatowych województwa wielkopolskiego.  
3 października – otwarcie wystawy poświęconej pamięci Powstańców Warszawskich 1944. 
15 października – wykład dla uczniów Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy na temat historii 
Gryfina.  
22 października – wykład dla uczniów gimnazjum w Chwarstnicy na temat historii Gryfina.  
29 października – wycieczka po Gryfinie dla uczniów gimnazjum w Chwarstnicy.  
29 października – Chóralny Koncert Zaduszkowy w wykonaniu chóru „Słowiki 60”.  
5 listopada – wycieczka po Gryfinie dla uczniów gimnazjum w Chwarstnicy.  
11 listopada – wystawa pt. „Drogi do niepodległości” w auli Gimnazjum z okazji uroczystej 
akademii w dniu Święta Niepodległości. 
19 listopada – wycieczka po Gryfinie dla uczniów gimnazjum w Chwarstnicy.  
23 listopada – x Gryfiński Koncert Organowy.  
26 listopada – wycieczka po Gryfinie dla uczniów gimnazjum w Chwarstnicy.  
27 listopada – wystawa fotografii Renaty Lis „Kontrasty Białorusi”.  
3 grudnia – wycieczka po Gryfinie dla uczniów gimnazjum w Chwarstnicy.  
8 grudnia – wystawa w galerii „Mansarda” z cyklu „Malarze polscy” – Józef Chełmoński. 
9 grudnia – wystawa płyt winylowych z kolędami w galerii „Mansarda”. Wystawie 
towarzyszy odtwarzanie kolęd z tych płyt. 
11-18 grudnia – wystawa okolicznościowa  „Nie zapomnimy” z okazji 33 rocznicy 
wprowadzenia stanu wojennego. 
Ogółem z imprez skorzystały – 2453 osoby 
Działalność informacyjna/popularyzatorska związana z regionem: 
- lekcje historii regionalnej – 5 (153 uczestników) 
- wykłady z historii regionu – 4 (220 uczestników) 
- wycieczki historyczne – 11 (263 uczestników) 
Ogółem uczestnicy – 2453 osoby  
 
Oddział Dziecięcy 
Najciekawsze formy pracy kulturalno-oświatowej i edukacyjnej: 
 W roku 2014 zorganizowaliśmy wiele nowatorskich i różnorodnych form 
upowszechniających książkę i czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Głównym celem 
naszych działań było dotarcie do jak największej liczby dzieci poprzez różnego typu imprezy 
czytelnicze, blok feryjny, konkursy, zajęcia biblioterapeutyczne, lekcje biblioteczne, 
spotkania autorskie, teatrzyki, koncerty bajkowe, warsztaty literackie, wystawy tematyczne 
etc. i zachęcenie ich do odwiedzania naszej Biblioteki. 
Jak co roku w czasie ferii zimowych dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach specjalnie dla 
nich zorganizowanych przez Oddział Dziecięcy BP w Gryfinie. Codziennie przez kilka 
godzin staraliśmy się zagospodarować w ciekawy i nieszablonowy sposób czas wolny ponad 
20. dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Uczestnicy ferii w bibliotece brali czynny udział w 
rozmaitych konkursach, warsztatach, spotkaniach, wycieczkach i zabawach. Jako, że 17 luty 
jest Międzynarodowym Dniem Kota, to ten dzień był świętym wszystkich mruczków w 
bibliotece. Dzieci opowiadały o swoich pupilach, rozwiązywały krzyżówki i zagadki o 
kotach, a na koniec wykonały „kocie maski”. W drugim dniu odbyło się ekologiczne 
spotkanie z ilustratorem i pisarzem jednocześnie - Pawłem Wakułą oraz leśnikiem z 
Leśnictwa Borzym p. Krystianem Piątkiem. W trzecim dniu to dzieci uczyły się sztuki 
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bajania, opowiadania, a to dzięki Mistrzowi – Michałowi Malinowskiemu z Muzeum 
Bajek, Baśni i Opowieści z Konstancina-Jeziornej koło Warszawy. Pan Michał jest 
zbieraczem - kolekcjonerem opowieści z całego świata, zafascynowanym nie tylko ich treścią, 
ale także sposobami ich ustnego przekazywania. Ułamkiem swojej wiedzy postanowił 
podzielić się z uczestnikami Biblioferiady. Opowiedział kilka fascynujących historii, a potem 
przyszedł czas na część praktyczną. Najpierw chwila o ważności gestów w trakcie 
opowiadania, bo „gesty potrafią wywoływać obrazy”. Potem każdy  wyobrażał sobie jakieś 
zwierzę i pokazywał, jak się z nim obchodzi. Następnie przed grupą odtwarzał wymyśloną 
historię dwukrotnie - za pomocą gestów oraz malując gestem i słowem. Było jeszcze wiele 
innych kreatywnych ćwiczeń. Na zakończenie warsztatów „Tworzenie słowem i gestem” 
dzieci za pomocą klocków MuBaBaO - drewnianych form o różnym kształcie i wielkości 
miały za zadanie zbudowanie... skarbu z Gryfina - bez względu na to, czy ów istnieje, czy nie. 
W rezultacie powstały piękne opowieści oraz imponujące wyspy ze skarbem. Z Krainy Bajki, 
Baśni i Opowieści przenieśliśmy się do średniowiecza by czerpać papier, a potem  do 
drukarni Jana Gutenberga za sprawą Czerpalni Papieru KALANDER z Gliwic. Najpierw 
uczestnicy warsztatów wysłuchali historii powstania papieru, a potem każdy sam mógł taki 
papier czerpać według średniowiecznej receptury. Dzieci uczyły się także sztuki kaligrafii, 
robienia stempli, farbowania papieru czy tworzenia ilustracji dawnymi metodami. W drugiej 
części warsztatów w „Erze Gutenberga” uczestnicy poznali rodzaje czcionek, historię druku i 
pisma, a potem sami z metalowych czcionek składali swoje imię. Każdy na pamiątkę 
otrzymał certyfikat z własnoręcznie odbitym imieniem, stemplem oraz papier przez siebie 
czerpany. Dopełnieniem warsztatów była imponująca kolekcja starych listów p. Henryka 
Tabaki, który już od wielu lat je kolekcjonuje. Najstarszy list z kolekcji pochodzi z roku 1679 
i był pisany na skórze po francusku. Wszystkie listy można było dotknąć, a pan Henryk o 
każdym chętnie opowiadał jego historię. Pierwszy tydzień ferii zamykało spotkanie z panią 
Urszulą Czapiewską z Nadleśnictwa Gryfino, która za pomocą prezentacji multimedialnej 
„Leśne tajemnice zimowego królestwa zwierząt, czyli o czym zimą śnią zwierzęta” -
interesująco opowiadała o poszczególnych gatunkach leśnych śpiochów, zwyczajach zwierząt 
zimą oraz jak prawidłowo je dokarmiać. Tego dnia wybraliśmy się do lasu w Leśnictwie 
Gajki i mimo deszczu, a nie siarczystego mrozu i śniegu po pas, zostawiliśmy w paśnikach 
dużo jedzonka dla mieszkańców lasu, a potem obserwowaliśmy przyrodę z ambony. Drugi 
tydzień BIBLIOFERIADY rozpoczął p. Marian Anklewicz (regionalista, autor publikacji 
o Ziemi Gryfińskiej) pogadanką pt. „Dawno temu w Gryfinie…” w ramach obchodów 
760-lecia Gryfina, które przypadają w tym roku. Za pomocą najstarszego widoku Gryfina z 
około 1615 roku wykonanego tuszem przez nieznanego autora opowiadał historię powstania 
naszego grodu. Potem dzieci obejrzały film promujący nasze miasto z 2004 roku i w grupach 
brały udział w konkursie wiedzy o Gryfinie. Tutaj wspaniałą wiedzą pochwalili się: Weronika 
Wernikowska, Basia Wypych, Hania Walsh. Z kolei w turnieju Bajarza i Opowiadacza – 
„Dzieje Gryfina legendą opowiedziane” najlepsi byli: Jerzy Surdacki („O regalickim 
wodniku”, „O skarbie i szubienicy na Serbskiej Górze”) i Maja Romanicz („Zamurowane 
dziecko”, „O diable i umierającym człowieku”,  „Ukarana swawola”). Legenda opowiadana 
przez Jurka – „O regalickim wodniku” była dodatkowo ilustrowana prezentacją 
multimedialną autorstwa Karoliny Todorskiej. Po legendach z dreszczykiem był kreatywny 
konkurs plastyczny – „Pocztówka z Gryfina”. Najlepsze pocztówki wykonały: Dominika 
Majek, Hania Walsh, Weronika Wernikowska i Maja Romanicz. We wtorek – 25 lutego 
Oddział Dziecięcy odwiedziła p. Maria Kotowska ze Świetlicy Wiejskiej w Wełtyniu i 
uczyła dzieci robić wspaniałe cudeńka z papieru. Tego dnia wybraliśmy się także do 
Drukarni „Media Druk” w Gryfinie, aby zobaczyć pracę grafików, drukarzy i innych osób 
pracujących przy składzie i łamaniu papieru. To była fascynująca i niezwykle kształcąca 
wizyta. Ciekawym punktem programu tegorocznych ferii było spotkanie i warsztaty z 
ilustratorem książek dla dzieci, wielokrotnie nagradzanym - p. Piotrem Fąfrowiczem twórcą 
m.in. Zielonego i Nikta. Podczas warsztatów w Klubie Nauczyciela uczestnicy dowiedzieli 
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się jak powstają ilustracje i na czym polega praca ilustratora, zobaczyli oryginalne prace p. 
Fąfrowicza oraz sami pod okiem specjalisty tworzyli czarne ilustracje do swoich książek.      
W czasie zajęć feryjnych nie zabrakło także warsztatów literackich i biblioterapeutycznych. 
Dzięki „Sznurkowej historii” autorstwa Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel dzieci nauczyły 
się akceptacji inności, tolerancji, szacunku do tradycji i przeszłości. Ożywiły na nowo za 
pomocą swoich magicznych historii przedmioty, które były już nikomu niepotrzebne i 
bezużyteczne. Były to pełne nadziei na przyszłość opowieści zeszłorocznego kalendarza, 
wyszczerbionej muszli, starego klucza, auta bez koła, samolotu bez śmigła, zardzewiałego 
widelca czy samotnego guzika. Wszyscy wiemy jak świat może być dziwny, dlatego w 
warsztatach na podstawie książki pod tym samym tytułem autorstwa Grażki Lange dzieci 
rysowały, malowały i kleiły swój świat z wyobraźni i z marzeń. Wystawę prac można było 
podziwiać na artystycznych schodach biblioteki. W ostatnim dniu BIBLIOFERIADY odbył 
się spektakl teatralny „Niecodzienna wizyta” w wykonaniu aktorów z Teatru La Fayette ze 
Szczecina. Spektakl ten w przystępny i zabawny sposób nauczył dzieci jak prawidłowo dbać 
o zęby i zapewnić sobie szeroki uśmiech. Ogółem z oferty Oddziału Dziecięcego w czasie 
ferii zimowych skorzystało 245. dzieci, a nawet rodziców i dziadków.                                            
W ramach edukacji teatralnej i muzycznej naszych Czytelników odbyły się spektakle 
teatralne i koncerty bajkowe: „Wyprawa na Wyspę Skarbów”, „Brzechwa szydełkiem 
pisany”, „Z wizytą u wróżki Zapodziewanny”, „Opowieść o rybaku i złotej rybce” i 
spektakl mikołajkowy „Latające sanie Św. Mikołaja”. Dużą popularnością cieszyły się 
mini spektakle teatrzyku japońskiego KAMISHIBAI.  Jest to wywodząca się z Japonii 
sztuka głośnego czytania i opowiadania dla dzieci. Technika ta wykorzystuje kartonowe 
plansze z ilustracjami oraz drewnianą skrzynię, która przypomina teatr marionetkowy – 
parawan. Ilustracje opowiadają historie, a każda plansza przedstawia kolejny fragment 
opowieści. Ręcznie malowane ilustracje, pięknie zdobiona magiczna skrzynka oraz wspaniale 
opowiedziana historia to elementy, które czynią Papierowy Teatr wyjątkowym docierając do 
dziecięcej wyobraźni. Projekt Papierowy Teatr skierowany jest dla dzieci w wieku 4 – 10 lat. 
Opowiadania Kamishibai to historie pełne sensu, dzięki czemu stanowią doskonały pretekst 
do rozmowy z dzieckiem o emocjach, uczuciach i wartościach.  
Zadbaliśmy też o szkolenia dla rodziców, nauczycieli i bibliotekarzy. W czerwcu odbyła się 
prelekcja „Multimedia przyjazne dziecku”. Spotkanie poprowadziła p. Dorota Bruss – 
pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie. W programie znalazły się 
następujące tematy: pozytywne i negatywne strony korzystania z komputera przez dzieci w 
wieku przedszkolnym i szkolnym, jak bezpiecznie poruszać się po Internecie, jak rodzice 
mogą kontrolować komputer swojego dziecka, od kiedy dziecko może korzystać z komputera 
i w jakim czasie, kryteria wyboru odpowiednich gier i programów dla naszych dzieci, 
prezentacja gier edukacyjnych i programów multimedialnych ze zbiorów  Oddziału 
Dziecięcego. Wszyscy wiemy jakie zagrożenia niesie komputer i Internet, ale mało wiemy o 
pozytywnych stronach korzystania z peceta. W związku z coraz większą popularnością bajek 
terapeutycznych odbyły się warsztaty edukacyjne pt. „Bajka terapeutyczna i jej 
praktyczne zastosowanie”. Spotkanie prowadziła wiceprezes Polskiego Towarzystwa 
Biblioterapeutycznego we Wrocławiu - dr Lidia Ippoldt. W trakcie warsztatów uczestnicy 
dowiedzieli się jakie bajki stosować na konkretne problemy emocjonalne dzieci oraz jak 
konstruować scenariusze biblioterapeutyczne.  
Zorganizowaliśmy wystawę z okazji kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II pt. „Jan 
Paweł II Wielki…Czytelnik” – wystawa poświęcona pasji czytelniczej Papieża. Przy okazji 
odbyły się warsztaty literackie przybliżające postać polskiego papieża z pisarką Joanną 
Krzyżanek (autorką książek biograficznych dla dzieci o Janie Pawle II) – „Jan Paweł II, czyli 
jak Karolek został świętym!”.  
W maju w ramach Tygodnia Bibliotek zorganizowaliśmy piknik czytelniczy w 
Nadleśnictwie Kliniska – „Co pełza i hasa po goleniowskich lasach?”. W programie 
pikniku znalazły się takie atrakcje jak: leśna gawęda o wiośnie, projekcja filmu animowanego 
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pt. „Dzik Ryjo”, który opowiadał historię życia mieszkańców lasu podczas czterech pór roku, 
prezentacja multimedialna „Co pełza i hasa po goleniowskich lasach?”, dzięki której 
dowiedzieliśmy się, że mieszkańcami tych lasów są m.in.: zaskroniec zwyczajny, padalec, 
ropucha szara, żaba wodna, rzekotka drzewna, sarna, jeleń, dzik czy zając szarak. Potem był 
czas na kolorowanki, łamigłówki oraz gry związane z przyrodą i leśną zwierzyną. W trakcie 
zajęć plastycznych dorośli czytali dzieciom wierszyki o tematyce przyrodniczo-leśnej z 
następujących książek: „Co pełza i hasa po polach i lasach?”, „Co skacze i lata po drzewach i 
kwiatach?” L. Konopińskiego oraz „Nasze drzewa” J. Jałowiec. Przedszkolaki miały też 
okazję zobaczyć w wielkich gablotach zwierzęta  i jaja ptaków z Puszczy Goleniowskiej oraz 
wysłuchać leśnego koncertu.  Jednak najwięcej atrakcji przyniósł spacer ścieżką dydaktyczną, 
która stworzona została z myślą o odkrywaniu przez turystów uroków Puszczy 
Goleniowskiej. Wędrując z panem Adrianem z Działu Edukacji i Promocji dzieci zapoznały 
się z niektórymi elementami i procesami tworzącymi ekosystem leśny, ale także z działaniami 
leśników mających na celu ochronę i utrzymanie tego ekosystemu. Widziały budki lęgowe dla 
ptaków, paśnik, lizawkę, dzięcioła przy pracy czy wędrujące ślimaki i żuki, jednocześnie 
wdychając zapach lasu. Nasz  przewodnik  ciekawie i zajmująco opowiadał o przyrodzie i 
mieszkańcach Puszczy Goleniowskiej. Szlak, który mierzył około 3 km  przeplatany był  
zagadkami, wierszykami i zabawami przyrodniczymi. Piknik zakończył się pieczeniem 
kiełbasek przy ognisku i wspólną zabawą na leśnym placu zabaw. 
Ciekawą formą zachęcenia najmłodszych do czytania były warsztaty literackie – 
„Opowiadania na tacy według przepisu Pani Smykałki” zorganizowane w ramach 
projektu z Wydawnictwa TAKO, w których uczestniczyły dwie grupy dzieci z klas „0”. 
Warsztaty prowadziła Pani Smykałka, czyli Małgorzata Swędowska (animatorka kultury, 
trenerka KLANZY i nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej z Poznania). Tematem 
przewodnim warsztatów była podróż. Nietypowa, bo kulinarna. Dzieci sięgnęły po książki 
obrazkowe, w których motywem wiodącym było jedzenie. Rozmawiały o tym, czym jest 
jedzenie dla człowieka, o tym, że książki też można jeść, ale nie sztućcami tylko sercem i 
duszą. 
Jak co roku w pierwszym tygodniu czerwca włączyliśmy się w Ogólnopolski Tydzień 
Czytania Dzieciom. Inauguracja XIII OTCD pod hasłem „Czytanie mądra rzecz!” rozpoczęła 
się 2 czerwca, czytaniem „Lokomotywy” Juliana Tuwima przez Janusza Janiszewskiego – 
aktora, reżysera i twórcę Teatru UHURU. Od 2 do 6 czerwca w Czytelni dla Dzieci odbyły 
się  bajkowe czytania i spotkania z żółwiem FRANKLINEM. Pierwszego dnia Violina i 
Janusz Janiszewscy grupie „Zajączki” z Przedszkola Nr 2 wspólnie przeczytali książkę 
autorstwa Paulette Bourgeois – „Franklin i teatrzyk szkolny”, a potem taki teatrzyk 
odtworzyli w bibliotece pt. „Księga Wielkiego Maga”. Spektakl opowiadał historię  
Wielkiego Maga, który  chciał  sprawdzić, czego nauczyła się w jego szkole magii 
czarownica Rupieciara. Niestety w roztargnieniu zgubił swoją księgę czarów, która dostała się 
w ręce niezbyt mądrej czarownicy, z czego wynikło szereg komicznych sytuacji. Jednak 
wreszcie przy pomocy czapki niewidki Wielkiemu Magowi udało się odzyskać swoją 
własność. Zabawne i kolorowe przedstawienie, bajkowe stroje, latające miotły, pełne 
zabawnych sytuacji i gagów, to wszystko spowodowało zaangażowanie  całej dziecięcej 
publiczności do spektaklu.  Tym bardziej, że nawiązywało do popularnych postaci z 
opowieści o Harrym Potterze i znanych czarodziejskich motywów. Drugi dzień tygodnia 
czytania nawiązywał także do magii i czarodziejów, a to za sprawą książki – „Franklin i 
pokaz magii”, którą grupie „Pszczółki” z Przedszkola Nr 2 przeczytała Jolanta Krzak – 
dyrektor tej placówki. Potem całą bibliotekę opanował magik-iluzjonista REDI ze swoimi 
czarami i sztuczkami. Były trzy białe gołębie, które pojawiały się i znikały w dziwnych 
okolicznościach, sztuczki z kartami, zapałkami i płonącymi chusteczkami. Niektórzy nawet 
wzbogacili się o 100$, nie wiedząc o ich istnieniu za koszulką, w kieszeni czy w czapce. 
Szkoda tylko, że nie można nic za nie kupić, ale zabawa była „przednia”. Magik podczas 
swojego występu wprowadził wszystkich w magiczny nastrój i przeniósł na chwilę do świata 
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fantazji. W kolejnym dniu także nie zabrakło atrakcji. Po przeczytaniu „Biedronkom” i 
„Żabkom” z Przedszkola Nr 1 książki – „Franklin i nowy przyjaciel” przez Grzegorza 
Jastrowicza – naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych UMiG Gryfino 
wybiegliśmy przed bibliotekę na watę cukrową, ogromne bańki mydlane, „różniste” balony i 
z wymalowanymi twarzami tańczyliśmy z Franklinem przy dziecięcych przebojach. W 
czwartek (05.06.) dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury w Gryfinie – Maria Zalewska 
przeczytała czteroletnim „Biedronkom” z Przedszkola Nr 4 książkę – „Franklin czyta 
kolegom”, a potem była super zabawa z piłką w tunelu KLANZY. Tego samego dnia po 
południu emerytowana bibliotekarka – Elżbieta Macuk przeczytała grupie dzieci w wieku    
3-6 lat opowieść – „Franklin i książka z biblioteki” oraz zaprosiła ich do wspólnej zabawy z 
kolorowankami i łamigłówkami o Franklinie. Tydzień Głośnego Czytania  zakończyła wizyta 
p. Jolanty Majewskiej – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, który 
przeczytała dzieciom z kl. O „a” z SP Nr 1 książkę -„Franklin mówi przepraszam” 
wzbogaconą o prezentację multimedialną ilustracji. To magiczne słowo było okazją do 
pogadanki z dziećmi – jak ważne jest ono w kontaktach z ludźmi na co dzień.  Potem przy 
audiobookach: „Franklin i kask rowerowy” oraz „Franklin i pani opiekunka” dzieci 
kolorowały Franklina i rozwiązywały łamigłówki, każdy otrzymał nagrodę za dobrze 
wykonane zadanie. Na zakończenie spotkania wszyscy zatańczyli z Franklinem w kręgu, a 
później pożegnaliśmy naszego żółwika i obiecaliśmy czytać o jego przygodach, których w 
Wypożyczalni dla Dzieci jest ponad 50 tytułów. W sumie bajek o Franklinie wysłuchało 
134. dzieci i opiekunów. Każdy otrzymał zakładki, naklejki, materiały promocyjne z 
„Fundacji ABCXXI – Cała Polska Czyta dzieciom”, „franklinowe” książki i kolorowanki na 
grupę oraz słodki poczęstunek. Dzieci mogły także obejrzeć ekspozycję książek o przygodach 
Franklina dostępnych w Oddziale Dziecięcym. 
25 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Smerfa, gdyż tego dnia 1928 roku urodził się 
Pierre Culliford (znany jako Peyo) – belgijski ilustrator i autor komiksowej serii ze smerfami 
w roli głównej. Właśnie z tej okazji odwiedziły nas niebieskie smerfy-przedszkolaki: gr. 
„Zajączki” i „Wiewiórki” z Przedszkola Nr 1 oraz  gr. „Krasnale”  z Przedszkola Nr 5 wraz z 
nauczycielkami i mamami. Biletem wstępu do bibliotecznej wioski smerfów była pieczątka z 
wybranym smerfem na ręce każdego przedszkolaka i pań. A wszystko to działo się przy 
smerfnych hitach. Wypożyczalnia dla Dzieci posiada w swoich zbiorach pokaźną kolekcję 
książek ze smerfami, więc obowiązkowo przeczytaliśmy dzieciom jedną ze 
„smerfastycznych” opowieści pt. „Setny Smerf”. Potem były dwa multimedialne quizy o 
smerfach, każdy za prawidłową odpowiedź mógł otrzymać naklejkę ze smerfami i cukierki. 
W międzyczasie dzieci usłyszały skąd wzięło się to święto i kilka ciekawostek o niebieskich 
stworkach. Na zakończenie odbyła się projekcja filmu animowanego pt. „Cyrk dla 
Smerfusia”.  
O tym, że warto być naszym czytelnikiem przekonało już się wiele dzieci. Właśnie dla tych 
dzieci i nastolatków, które lubią czytać książki i chętnie w tym celu korzystają ze zbiorów 
Wypożyczalni dla Dzieci – Oddział Dziecięcy BP w Gryfinie w ramach nagrody i 
podziękowań zorganizował niezwykle interesującą wycieczkę do Szczecińskich 
Podziemnych Tras Turystycznych. Pod Dworcem Kolejowym Szczecin Główny, w 
przydworcowej skarpie ukryty jest największy cywilny schron w Polsce. Wejście do schronu 
znajduje się za niepozornymi czerwonymi drzwiami w przejściu podziemnym dworca, tuż 
obok wejścia na peron III. Schron przeciwlotniczy zbudowano w czasie II wojny światowej. 
Wykorzystano do tego podziemia XVIII-wiecznych fortyfikacji. Po wojnie przebudowano go 
na przeciwatomowy, gdzie do lat 90-tych XX wieku odbywały się szkolenia obrony cywilnej. 
W czasie nalotów był schronieniem dla 5 tys. osób. Znajduje się na głębokości 5 pięter, 
żelbetowe ściany i strop mają grubość niemal 3 m. Powierzchnia całkowita schronu wynosi 
ok. 3 tys. m kw. Od 2006 roku schron udostępniono zwiedzającym, dla których przygotowano 
dwie trasy tematyczne: „II Wojna Światowa” i „Zimna Wojna - czas PRL-u”. Zwiedzanie 
każdej z tras trwa około godziny. Jest to pasjonująca podróż w głąb historii miasta, która 
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uchyliła rąbek tajemnicy legendy o Podziemnym Szczecinie.  Właśnie tymi dwiema trasami 
18. uczestników wyprawy odkrywało fascynujące ciekawostki z historii Szczecina. Oprócz 
opowieści przewodnika, podczas zwiedzania zobaczyliśmy niezliczoną ilość eksponatów, 
kilka wystaw tematycznych, usłyszeliśmy dźwięk syreny alarmowej oraz odkryliśmy tunele, 
które wyglądają jakby nie miały końca. Najaktywniejsi czytelnicy w Oddziale Dziecięcym w 
2013 roku: Maja Podolska, Miłosz Kiełtyka, Dawid Podolski, Łukasz Majka, Maciej 
Kisielica, Weronika Wernikowska, Jakub Pilarski, Karolina Todorska, Bożena Maczkiewicz, 
Alicja Ulaszewska, Kamil Nowak, Jerzy Surdacki. Wytrwali uczestnicy czwartkowych 
„Czytań z Gryfusiem”: Miłosz Kiełtyka, Nadia Majchrzak, Natalia Kopystyńska. Zwycięzcy 
otrzymali ponadto dyplomy, audiobooki, książki i upominki z logo Biblioteki Publicznej w 
Gryfinie. 
Okazuje się, że w bibliotece można nie tylko czytać dzieciom bajki, ale także je interesująco 
opowiadać. 1 grudnia zawitała do nas Grupa Baśnie Właśnie z Poznania. Grupa powstała z 
przekonania, że także w dzisiejszych czasach można usiąść i się zasłuchać, że moda na 
opowieści nie przeminęła. Prawdą jest, że baśnie niosą w sobie mądrości ludowe, które po 
dziś dzień są aktualne. Choć zdaje się nam, że dzisiaj wszystko jest inne, to w rzeczywistości 
– człowiek niewiele się zmienił. Ciągle kocha, boi się, marzy, jest leniwy albo pracowity, 
szczęśliwy bądź smutny. W pierwszym spotkaniu pt. „Baśnie Oskara Kolberga” (rok 2014 
został ogłoszony rokiem tego zasłużonego Polsce - muzyka, folklorysty i etnografa żyjącego 
w XIX wieku) uczestniczyli uczniowie klas: IC oraz IE z nauczycielkami z SP Nr 1. 
Przedstawione na spotkaniu baśnie wybrane zostały z wydanych dotąd 85. tomów Kolberga. 
Pochodzą z różnych regionów Polski. Dzieci wysłuchały m.in. baśni: „O smoku, kobyle i 
lisicy”, „O rycerzu i sokole”, „O Panu Jezusie i wilku”, „O chłopcu, co chciał zostać 
młynarzem” i „O królu z oślimi uszami”. Drugie spotkanie było poświęcone mało znanym 
baśniom polskim. Przedszkolne „Zajączki” z Przedszkola Nr 4 i uczniowie kl. IB z SP Nr 3 
wysłuchały następujących baśni: „O stworzeniu Podhala”, „O Juracie - królowej Bałtyku”, „O 
głupim Jaśku na weselu” oraz    „O królu krakowskim i jego gołębiach”.  
W bieżącym roku młodzi czytelnicy spotkali się z następującymi pisarzami: Ewą 
Stadtmȕller, Joanną Krzyżanek, Zofią Beszczyńską, Katarzyną Majgier, Kazimierzem 
Szymeczko, Urszulą Kozłowską, Mariolą Fajak-Słomińską, Łukaszem Wierzbickim. 
Ponadto dla maluchów i przedszkolaków organizujemy w każdy czwartek „Czytanie z 
Gryfusiem”. Te cykliczne spotkania z książką ściągają do biblioteki coraz więcej dzieci z 
rodzicami, opiekunami, dziadkami i są coraz bardziej popularne.  
Formy promocji książki, czytelnictwa i biblioteki to nie tylko same imprezy, ale także 
ciekawe gazetki ścienne, wystawki nowości czy książek tematycznych. W tym roku było  aż 
49. ekspozycji okolicznościowych i tematycznych dla dzieci. 
Ogółem z naszej oferty skorzystało 4751 osób, w 253 oferowanych im formach.  
Formy współpracy ze szkołami. 
 Każda organizowana impreza czytelnicza w Oddziale Dziecięcym jest promowana w 
gryfińskich przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. Dzieci uczestniczą w 
spotkaniach autorskich, konkursach plastycznych i literackich, warsztatach twórczych, 
zajęciach biblioterapeutycznych i głośnego czytania, lekcjach bibliotecznych i wycieczkach. 
Służymy pomocą w wyszukiwaniu materiałów repertuarowych na różne szkolne uroczystości 
i okazje wykorzystując w tym celu kartoteki zagadnieniowe. Wydajemy uczniom 
zaświadczenia o ilości wypożyczonych książek. Konsultujemy się z nauczycielami języka 
polskiego w sprawie zakupu nowych lektur szkolnych w formie  książek, audiobooków, czy 
filmowych i teatralnych adaptacji. 
Działalność informacyjna/popularyzatorska związana z regionem: 
- pogadanka pt. „Dawno temu w Gryfinie…” w ramach obchodów 760-lecia Gryfina 
- pokaz filmu promującego Gryfino 
- konkurs wiedzy o historii miasta 
- turniej Bajarza i Opowiadacza – „Dzieje Gryfina legendą opowiedziane” 
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Filia Naukowa 

W roku 2014 w Filii Naukowej zorganizowano  kilka ciekawych form kulturalno-
edukacyjnych dla nauczycieli, studentów, uczniów i rodziców, ale nawet i dla seniorów. 
Głównym celem tych działań było dotarcie do jak największej liczby mieszkańców naszego 
miasta poprzez różnego typu warsztaty edukacyjne i metodyczne, wykłady, prelekcje 
naukowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy czy lekcje biblioteczne i zachęcenie ich do 
odwiedzania naszej biblioteki oraz do korzystania z jej zbiorów  i usług.  
         Nasza czytelnia gromadzi oraz udostępnia książki i czasopisma z zakresu nauk 
pedagogicznych, a w szczególności: pedagogiki ogólnej, porównawczej, społecznej, 
opiekuńczej, specjalnej, przedszkolnej, wczesnoszkolnej, andragogiki, historii wychowania i 
myśli pedagogicznej oraz dyscyplin pokrewnych (psychologia, socjologia) . W bibliotece 
można skorzystać z rozbudowanej kartoteki zagadnieniowej, która składa się z ok. 600 haseł. 
W kartotece można znaleźć   artykuły z czasopism, rozdziały z książek na dany temat.  
Dysponujemy 8. miejscami dla czytelników, oprócz tego są 3 stanowiska komputerowe z 
dostępem do Internetu i drukarki. Czasopisma można wypożyczyć na 3 dni, książki na 
tydzień, ale do każdego czytelnika podchodzimy bardzo indywidualnie i można umówić się  
co do terminu oddania materiałów. W czytelni mamy jedyną w Gryfinie  ,,Encyklopedię 
pedagogiczną XXI wieku’’, która składa się z 7 tomów  i suplementu. Ponadto 
prenumerujemy 28 tytułów czasopism oraz posiadamy  numery archiwalne czasopism, które 
już nie wychodzą. Użytkownik biblioteki, który zawita w nasze progi, zawsze może liczyć na 
fachową pomoc i doradztwo w doborze literatury do pracy licencjackiej, magisterskiej czy 
zaliczeniowej. 
 W lutym odbyły się warsztaty metodyczne pt. „Dysleksja – charakterystyczne 
objawy. Diagnoza i  terapia’’ prowadzone przez Krystynę Kwiatkowską – pedagoga z 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie. W warsztatach udział wzięli zarówno 
nauczyciele, studenci jak i rodzice. Pani pedagog przestrzegała przed pochopnym orzekaniem 
o tej dysfunkcji u poszczególnego dziecka, gdyż można mu wyrządzić wielką krzywdę. O 
sobie mówiła, że zachowuje duży dystans przy ocenie cech konkretnego dziecka, a jeśli już 
wydaje opinię orzekającą o dysleksji, dysgrafii czy dysortografii to zawsze w zespole z 
innymi specjalistami z Poradni. 

Z kolei w ramach tegorocznego Tygodnia Bibliotek mieliśmy zaszczyt gościć w 
progach naszej Filii Naukowej p. Cecylię Judek – Sekretarz Naukową w Książnicy 
Pomorskiej. Zaprezentowała ona gawędę literacką pt. ,,Krzysztof Kamil  Baczyński – 
Miłość i Wojna’’ dla  uczniów kl. III b z Gimnazjum Nr 2 w Gryfinie. Dostojna – choć 
skromna aura naszej Czytelni znakomicie sprzyjała refleksji nad wartościami jakimi kierował 
się w swoim życiu młody Poeta. Przedstawiając rodzinę państwa Baczyńskich, pani Judek 
uzasadniała, że szlachetne postawy ludzi nie biorą się  znikąd, lecz nabywa się je przez dobre 
wychowanie. O tym, mówił już i pisał Janusz Korczak, który zmienił kierunek swoich 
zainteresowań z medycznych na pedagogiczne. Pod koniec spotkania pani Sekretarz postawiła 
zebranej młodzieży znaczące pytanie: Po co istnieje kanon obowiązujących lektur? Nie 
czekając na ich odpowiedź sama powiedziała: „…że właśnie po to, aby znać bogactwo swego 
dziedzictwa, następnie rozeznawać wartości, które są do wzięcia i uznać je za swoje własne i  
wreszcie umieć korzystać z możliwości jakie stają przed młodym człowiekiem, by stał się w 
pełni tym kim ma być”. 

Powitanie lata w naszym mieście nie może obejść się tradycyjnie bez „Bibliotecznej 
Nocy Świętojańskiej”. Już po raz drugi odbyła się u nas ta najkrótsza noc. Tradycję tę 
wskrzesiła i stara się kultywować Biblioteka Publiczna w Gryfinie. Również i w tym roku na 
uczestników czekało wiele atrakcji. Prelekcję na temat obchodów Nocy Świętojańskiej 
dawniej i dziś wygłosił dr hab. prof. US Bogdan Matławski. Równocześnie za sprawą pań z 
Kapeli Ludowej „Wełtynianka" na głowach uczestników pojawiało się coraz więcej wianków. 
Kolejnym punktem programu było wysłuchanie fragmentu baśni J. I. Kraszewskiego "Kwiat 
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paproci", czytanego przez animatora kultury Janusza Janiszewskiego. Barwny korowód w 
asyście bębniarzy, przemaszerował następnie nad rzekę. Na miejscu „Świtezianki" z teatru 
tańca EGO VU pod kierunkiem Elizy Hołubowskiej, rozpoczęły piękny taniec wokół ogniska. 
Niezapomniany klimat stworzony przez grające bębny oraz śpiew kapeli ludowej wspieranej 
przez akordeon, sprawił, iż do tańca przyłączyli się wszyscy zebrani. Tradycji musiało stać się 
zadość, więc na wodę puszczono również kolorowe wianki, zdobiące głowy uczestników. 
Piękna pogoda sprawiła, iż z przyjemnością przy ognisku pieczono kiełbaski, a dzieci mogły 
odbyć niezapomnianą przejażdżkę końskim zaprzęgiem. Pomysłodawcą tych obchodów, 
które na stałe już wpisały się w kalendarz imprez biblioteki jest Stanisław Suzynowicz - 
pracownik Filii Naukowej. 

Na początku wakacji zorganizowano spotkanie ze współautorem przewodnika „Nowa 
Amerika” - Andrzejem Kordylasińskim, które  zgromadziło ponad 30 
zainteresowanych(głównie seniorów). Każdy wyszedł z ładnie wydaną „Nową Ameriką”. A 
w środku publikacji gryfińskie wątki, dużo nazwisk z naszego miasta oraz zdjęć z 
animatorami kultury w Gryfinie. Teraz książkę można już tylko wypożyczyć w gryfińskiej 
bibliotece. 

16 września 2014 r. z inicjatywy Oddziału Dziecięcego i Filii Naukowej odbyło się 
uroczyste otwarcie wystawy „Biblioteka przyjaznych multimediów” w czytelni Filii 
Naukowej. Otwarcia dokonała komisarz wystawy p. Elżbieta Kamińska – kierownik Działu 
Udostępniania w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, która jednocześnie wygłosiła prelekcję 
na temat zagrożeń wynikających z niewłaściwego użytkowania multimediów przez dzieci i 
młodzież. Wystawa adresowana do rodziców i grup zawodowych mających bezpośredni i 
pośredni wpływ na wychowanie - poruszała zagadnienia sytuacji dziecka w świecie 
zaawansowanych technologii informacyjnych, wpływu multimediów na psychikę i 
zachowania ich użytkowników oraz zagrożeń wynikających z nadmiernego i niewłaściwego 
korzystania z Internetu. Szeroko rozumiane multimedia (Internet, telewizja, wydawnictwa 
elektroniczne itp.) odgrywają coraz większą rolę w życiu dzieci i młodzieży. Niosą ze sobą 
ogromne możliwości w sferze edukacji i rozwoju zainteresowań, ale stwarzają także liczne 
zagrożenia przy niewłaściwym ich użytkowaniu. Podczas spotkania poruszane były 
zagadnienia dotyczące: uzależnienia od Internetu i gier komputerowych; „pegi” - bezpieczny 
wybór gier; zachowanie i stan zdrowia dziecka uzależnionego od gier; skutki uzależnienia od 
Internetu; cyberprzemoc; grooming – uwodzenie dzieci w sieci; plagiatowanie a 
bezpieczeństwo w sieci; programy filtrujące; bezpieczne strony dla dzieci oraz gdzie szukać 
pomocy jeśli dziecko jest ofiarą lub świadkiem cyberprzemocy. Całości dopełniły osobno 
wyeksponowane książki dotyczące nowych mediów, cyberprzestrzeni, uzależnienia od 
Internetu i gier komputerowych, zagrożeń czyhających w sieci oraz pokaźny zbiór 
programów multimedialnych i gier edukacyjnych dostępnych w Wypożyczalni dla Dzieci. 
Wystawę można było oglądać do 25 września w godzinach pracy Filii Naukowej. 

Oprócz warsztatów, prelekcji i wystawy Filia Naukowa przeprowadziła cykl lekcji 
bibliotecznych nt. katalogów tradycyjnych i katalogu on-line SOWA dla uczniów z ZS w 
Chwarstnicy. Ponadto wszyscy odwiedzający Filię mogli zaznajomić się z gazetkami 
okolicznościowymi oraz z wystawkami nowości.   
Ogółem z naszej oferty kulturalno-edukacyjnej skorzystało 137 osób. 

Filia „Górny Taras” 
Luty 2014  - wystawa obrazów i rzeźb p. Stanisława Druszcza 
5.03. 2014 – lekcja biblioteczna – Przedszkole nr 1  
12.03.2014 – spotkanie z regionalistą p. M. Anklewiczem – Przedszkole nr 5 
17.03.2014 – spotkanie teatralne: Teatr Dwukropek – Przedszkole nr 3, uczniowie z SP 2,  
21.03.2014 – lekcja biblioteczna  o J. Brzechwie – Przedszkole nr 1,  
30.03.2014 – lekcja biblioteczna – Przedszkole Nr 3, 
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9.05.2014 – spotkanie ze studentką GUTW-u w ramach Tygodnia Bibliotek – Przedszkole Nr 
3,  
12.05.2014 – spotkanie autorskie: M.Fajak-Słomińska – klasy „0” z SP 2, 
14.05.2014 – Eko na GT -  spotkanie z wolontariuszką p. Heleną Woźniewicz w ramach 
Tygodnia Bibliotek – Przedszkole nr 2, Przedszkole Domowe z Klubu Osiedlowego Górny 
Taras,  
16.05.2014 – spektakl teatralny: Teatr Maska z Krakowa – uczniowie z Gimnazjum,  
16.05.2014 – spektakl teatralny: Teatr Maska z Krakowa – Przedszkole nr 2, uczniowie z SP 
2,  
19.05. 2014 – lekcja biblioteczna – Przedszkole prywatne „Iskierka”,  
11.06. 2014 – lekcja biblioteczna – Przedszkole nr 2,  
9.06. 2014 – festyn przygotowany przez Teatr Dwukropek – Szkoła Podstawowa Nr 2,  
8.10. 2014 – lekcja biblioteczna – Przedszkole nr 3,  
15.10. 2014 – spotkanie autorskie: J.P. Kowalkowski – SP nr 2,  
21.10.2014 – spotkanie teatralne: Teatr Maska z Krakowa – SP nr 3,  
21.10.2014 – spotkanie teatralne: Teatr Maska z Krakowa – Przedszkole nr 3, Przedszkole nr 
2,  
9.12.2014 – lekcja biblioteczna – Przedszkole nr 3,  
12.12.2014 – lekcja biblioteczna – Przedszkole nr 3,  
Od stycznia 2014 do końca roku 2014 zajęcia komputerowe dla seniorów z programu 
„Latarnik”.  
Od stycznia 2014 do końca roku 2014 zajęcia komputerowe dla studentów G.U.T.W.   
Razem ilość osób, które skorzystały z imprez – 576 
Kursy komputerowe, ilość osób - 392 
 Ogólnie: 968 osób skorzystało z usług kulturalnych i edukacyjnych w filii miejskiej na 
Górnym Tarasie. 
                         Kącik dla Malucha wyposażony jest w stolik i 10 krzesełek. Dodatkowo dla 
wygody dzieci zakupiono 12 pufek. Uzupełnieniem kącika jest duży wybór edukacyjnych i 
strategicznych gier planszowych, przeznaczonych zarówno dla przedszkolaków z rodzicami 
jak i dla uczniów szkół podstawowych.  
 
Filia w Wełtyniu 
Biblioteka w lokalnym środowisku Wełtynia współpracuje z miejscowymi organizacjami i 
instytucjami m in.: Świetlicą wiejską, Stowarzyszeniem Rozwoju Ekologii i Agroturystyki na 
Rzecz Wełtynia, Sołtysem i Radą sołecką, Kołem Emerytów i Rencistów, miejscowym KGW 
„Ale Babki” i Kapelą Ludową „Wełtynianka”. 
W roku 2014 filia zorganizowała lub była współorganizatorem następujących imprez i 
wydarzeń: 
*  Spotkanie Noworoczno-Opłatkowe z mieszkańcami 
*  Dzień Babci i Dziadka 
*  Spotkanie autorskie z p. Pawłem Wakułą z Łodzi 
*  Spektakl teatru „La Fayette” ze Szczecina 
*  Ferie zimowe 
*  Zabawa karnawałowa 
*  Powitanie Wiosny 
*  Spotkanie z p. Markiem Kozaneckim z Gryfina 
*  Światowy Dzień Ziemi 
*  Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 
*  Tydzień Bibliotek 
*  Festyn z okazji Dnia Dziecka 
*  XIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 
*  „Czytanie na Polanie” 
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*  Konkurs na „Najładniejszy Ogród” – festyn 
*  Festyn i podziękowania z biblioteki za współpracę 
*  Relacja z wakacji 2014 w bibliotece 
*  „Pożegnanie wakacji na sportowo”  -festyn 
*  Święto Pieczonego Ziemniaka –festyn 
*  Spotkanie integracyjne w Wiejskim Domu Kultury 
*  Pasje bibliotekarki i koncert dzieci w Filharmonii w Szczecinie 
Ponadto w bibliotece odbywały się również: zajęcia plastyczne, lekcje biblioteczne, głośne 
czytanie bajek, układanie puzzli lub spędzenie wolnego czasu przy grach planszowych.  
Z komputera, który jest ciągle oblegany, korzystały zarówno dzieci jak i dorośli.  
 
Filia w Chwarstnicy 
• Dzień Babci i Dzień Dziadka 
• Bal przebierańców 
• Zajęcia w czasie ferii zimowych 
• 03.03.2014- Spektakl „Przygody kangurka Jurka” 
• 17.03.2014 -Spotkanie autorskie z Ewą Stadtmuller 
• Powitanie wiosny 
• 02.04.2014 – Spotkanie autorskie z Zofią Beszczyńską 
• 03.04.2014- Lekcja historii 
• Kiermasz kartek świątecznych 
• 08.04.2014- Spektakl „Pan Hilary- Tuwim wyśpiewany” 
• Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 
• 12.05.2014- Spektakl „W potrzasku- krótka rozmowa o asertywności 
• Wizyta przedszkolaków w OSP 
• 19.05.2014 – Najmłodsi czytelnicy w kinie 
• 21.05.2014- Legendy Gryfina- wycieczka po Gryfinie 
• 22.05.2013 – Spotkanie autorskie z Katarzyną Maigier 
• 29.05.2014- Spektakl „Baśń o Dwóch Braciach” 
• 30.05.2014- Podsumowanie konkursu „Najaktywniejszy czytelnik” 
• 01-08.06.2014- Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania 
• 02.06.2014- Dzień Dziecka i wyjazd do kina 
• Spektakl „Zaproszenia do Narni” 
• 12.09.2014- Spotkanie autorskie z Kazimierzem Szymeczko 
• 16.09.2014- „Czekoladowy” Kamishibai 
• 22.09.2014- Zwiedzamy podziemia Szczecina 
• 29.09.2014- Spektakl „Brzechwa- szydełkiem pisany” 
• Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelnika 
• 06.10.2014- spotkanie z podróżnikiem Bogumiłem Rzucidło 
• 21.10.2014- ogłoszenie konkursu plastycznego 
• 28.10.2014 – Spotkanie autorskie z Urszulą Kozłowską 
• 17.11.2014- Spektakl „Przyjaciele kangurka Jurka” 
• 25.11.2014- Dzień Pluszowego Misia 
• 28.11.2014- Andrzejki 
• 04.12.2014- Spektakl „Mikołaj w bajkowym ogrodzie” 
• Dzień Świętego Mikołaja dla najmłodszych. 
 
Przez cały rok biblioteka bierze udział w popularnej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. 
Odwiedzamy najmłodsze klasy ze współczesną literaturą zachęcając do czytania popularnych 
bajek. W głośnym czytaniu, cyklicznie bierze udział Pan Tomasz Jankiewicz- aktor Fundacji 
Pogotowia Teatralnego, Kawaler Orderu Uśmiechu.  W bibliotece odbywają się pogadanki, 
konkursy, dyskusje nad książką, zajęcia plastyczne oraz techniczne, lekcje biblioteczne, 
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wycieczki do biblioteki, seanse filmowe oraz wspólne głośne czytanie lektur. 
Zorganizowaliśmy Dzień Babci i Dzień Dziadka, Dzień Matki i Dzień Ojca oraz Dzień 
Dziecka, Andrzejki, Mikołajki.  W 2014 r. naszą bibliotekę odwiedził Teatr „Łatka” z Łodzi 
ze spektaklem „Baśń o Dwóch Braciach” oraz odbyło się pięć spektakli w wykonaniu 
aktorów Fundacji Pogotowia Teatralnego ze Szczecina. W ramach promocji czytelnictwa 
od września cyklicznie odbywają się spotkania z „papierowym” teatrem Kamishibai. Z 
najmłodszymi czytelnikami dwa razy wybraliśmy się do kina do Gryfina, natomiast z 
czytelnikami z gimnazjum miejscowej szkoły zwiedziliśmy podziemia Szczecina. Siedem 
grup uczniów klas 4- 6 szkoły podstawowej i klas gimnazjum miejscowej szkoły, będącymi 
czytelnikami biblioteki, uczestniczyło w lekcjach historii i lekcjach katologowania 
elektronicznego. Odbyło się pięć spotkań autorskich, w których uczestniczyło 283 
czytelników. Ogółem odbyło się 60 lekcji bibliotecznych, w których uczestniczyło 1029 osób, 
55 wycieczek do biblioteki- 855 czytelników. Biblioteka razem zorganizowała 221 imprez, w 
których uczestniczyło 4312 osób. 
 
Filia w Pniewie 
Biblioteka w Pniewie w 2014 r. przeprowadziła następujące formy zajęć z czytelnikami i 
dziećmi: dzieci były zachęcane do zwiedzania Biblioteki oraz do zapoznania się z układem 
księgozbioru. Takich wycieczek w ciągu roku odbyło się 10, w których uczestniczyło 59 
osób. Odbyły się również: 9 lekcji bibliotecznych dla 55. dzieci. W czasie pracy biblioteki 
dzieci korzystały z gier planszowych oraz z pomocy w odrabianiu lekcji. Biblioteka 
przeprowadziła zajęcia w formie dyskusji nad książką. Najmłodsi czytelnicy dowiedzieli się 
jak powstaje książka, do czego służy. Odbyły się również spotkania z książką z dziećmi  
gdzie na zmianę dzieci i  bibliotekarz czytają fragment książki i dzieci po czytaniu malują, 
rysują postacie z książki lub układają dalszą część opowiadania. Odbyły się również zajęcia 
plastyczne z różnych okazji np.: Święta Wielkiej Nocy (malowanki, robienie  koszyczków z 
plasteliny, malowanie jajek), Dzień Babci, Dzień Dziadka (laurki z okazji Święta Babci, 
Dziadka, układanie wierszyków, rysowanie, malowanie postaci babci, dziadka, technika 
dowolna), Dzień Matki (dzieci robiły laurki), Święta Bożego Narodzenia (pisanie listu do 
Świętego Mikołaja, rysowanie sań i prezentów Świętego Mikołaja). Przeprowadzono również 
konkursy tj. (konkurs recytatorski, konkurs na najładniejszą laurkę dla babci i mamy, konkurs 
na dokończenie opowiadania, konkurs na ułożenie swojego opowiadania oraz konkurs z prac 
plastycznych). Z prac plastycznych oraz prac dowolnych i okazjonalnych  zorganizowano 25 
wystaw. W bibliotece odbywają się darmowe lekcje języka niemieckiego dla dzieci. W 
trakcie roku biblioteka zorganizowała i zapewniła zajęcia podczas ferii zimowych i wakacji.  
 
Filia w Żabnicy 
Bibliotekarz biblioteki publiczno – szkolnej współpracował w większości podjętych działań z  
nauczycielem – bibliotekarzem ze szkoły.  Brał udział w różnych formach doskonalenia 
organizowanych zarówno przez Bibliotekę Publiczną w Gryfinie jak i Szkołę Podstawową w 
Żabnicy. 
Najważniejsze działania biblioteki są zawarte w poniższym zestawieniu: 
- organizacja wystawy „Sławni Polacy” w której czołowe miejsca zajęli przedstawiciele 
polskiej literatury (styczeń 2014) 
- przygotowanie konkursu plastycznego „Zima w literaturze polskiej” zorganizowanego w 
ramach akcji zapewnienia opieki nad dziećmi w czasie ferii zimowych (luty 2014) 
- organizacja akcji zbiórki makulatury „Zamieniamy papier na leki” ogłoszonej przez 
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Szczecinie (marzec 2014) 
- włączenie się biblioteki w przygotowanie palmy wielkanocnej na tradycyjne konkurs 
organizowany przez Parafię pod wezwaniem Św. Jana Marii Vianney’a (kwiecień 2014) 
- udział w przygotowaniach do obchodów Święta Pracy, Święta Flagi i Święta Konstytucji 3 
Maja (kwiecień 2014) 
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- przygotowanie okolicznościowego apelu z okazji Tygodnia Bibliotek oraz przygotowanie 
uroczystości pasowania pierwszoklasistów na czytelników (maj 2014) 
- współorganizacja imprezy środowiskowej „Żabnickie Lato z Rybką” poprzez przygotowanie 
z najmłodszymi czytelnikami inscenizacji przedstawienia „Regalicki Wodnik” oraz wystawy 
fotograficznej „Nasza rzeka” poświęconej pracy śródlądowych rybaków łodziowych z okolic 
Gryfina (czerwiec 2014) 
- pomoc w przygotowaniu występów dzieci na uroczystościach odpustowych w miejscowej 
parafii (sierpień 2014) 
- zorganizowanie spotkania z pisarzem Kazimierzem Szymeczko laureatem 
międzynarodowego konkursu literackiego „Uwierz w siłę wyobraźni” autorem wieku książek 
dla dzieci „Historia Polski w opowieściach”, „Pomalowaną historia”  „A to historia” 
(wrzesień 2014)   
- współorganizacja imprezy plenerowej „Powiew Średniowiecza” w ramach projektu  
zorganizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego celem  jest 
doposażenie szkolnych placówek w książki i multimedia (wrzesień 2014) 
- organizacja spotkania  ze znanym podróżnikiem i gawędziarzem  Bogumiłem  Rzucidłą,  w 
czasie którego czytelnicy mogli poznać kulturę, sztukę, zwyczaje, obrzędy z różnych 
zakątków świata (październik 2014) 
- współorganizacja uroczystego apelu zorganizowanego z okazji Święta Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę (listopad 2014) 
- przygotowanie spotkania z zabawkami średniowiecza połączonego z tradycyjnie 
obchodzonym w szkole i organizowanym przez bibliotekę  Dniem Pluszowego Misia. 
Spotkanie prowadziła  dr Paulina Romanowicz adiunkt w  Instytucie Archeologii i Etnologii 
Polskiej Akademii Nauk , która pokazała  dzieciom zabawki jakimi bawili się ich rówieśnicy 
w średniowieczu i wskazała na różnice między zabawkami dawniej i dziś  (listopad 2014) 
- udział najmłodszych czytelników w spotkaniu z pisarzem Łukaszem Wierzbickim 
redaktorem, biografistą, autorem książek dla dzieci i podróżnikiem łączącym podczas  
prelekcji autorskich elementy wykładu, prezentacji multimedialnej, kabaretu i inscenizacji 
historycznej (grudzień 2014). 
 
Filia w Gardnie 
Biblioteka zlokalizowana jest w centrum szkoły. W bibliotece funkcjonują: wypożyczalnia, 
czytelnia i czytelnia multimedialna, w której do dyspozycji czytelników są 4 komputery z 
dostępem do Internetu. 
Czas pracy biblioteki umożliwia maksymalne wykorzystanie jej zbiorów wszystkim 
użytkownikom. Zbiory biblioteki są zgodne z poziomem i profilem użytkowników. Biblioteka 
stosuje różnorodne formy udzielania informacji: ustną, wizualną oraz z zastosowaniem 
technologii informatycznej. Prowadzi różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa takie 
jak: lekcje biblioteczne, konkursy, kluby dyskusyjne, promocje książek. Formy zajęć 
bibliotecznych obejmują pracę z klasami, grupami i konsultacje indywidualne. Ich celem jest 
przygotowanie czytelników do świadomego wyszukiwania, selekcjonowania, przetwarzania i 
wykorzystywania zdobytych informacji.  Biblioteka organizuje zajęcia uwzględnione w 
planach pracy, stosując aktywizujące metody pracy. Takimi formami pracy były: 
SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ: 
• Zapoznanie z bajkami, które mogą rozbudzić zainteresowanie dzieci 
• Konkursy pięknego czytania 
• Głośne czytanie dla dzieci młodszych – organizowane stosunkowo często poprzez wybór 
lektury stosowny do wieku słuchaczy (tekst zrozumiały o żywo toczącej się akcji) np. Julian 
Tuwim O panu Tralalińskim, Krzemieniecka L. O tym jak się rzep do psiego ogona 
przyczepił. Dzieci były zachęcane do aktywnego udziału przez dopowiadanie rymów lub 
powtarzanie pewnych zwrotów. 
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• Wspólna zabawa na tle przeczytanego tekstu, podział ról na poszczególnych bohaterów, np.: 
Porazińśka J. Kozucha Kłamczucha, Agata nogą zamiata, Puszkin Bajka o rybaku i rybce, 
Tuwim Rzepka, Krzemieniecka L. o Nowym Roku i młynarzu Sylwestrze. 
• Rysowanie – dzieci ilustrują poznany utwór, który fragment zrobił na dzieciach największe 
wrażenie. Z rysunków robimy wystawkę, ciekawy album klasowy. 
• Zespoły dobrego czytania – ćwiczymy głośne czytanie pod kierunkiem bibliotekarza. Na 
początku krótkie treści o prostych zdaniach, później tekst trudniejszy. 
• Konkursy pięknego czytania – stanowiące sprawdzenie nabytych umiejętności i nagrodę za 
trud. 
W bibliotece można było zobaczyć: 
WYSTAWĘ RÓŻNE OBLICZA KSIĄŻKI – zgromadzono na niej książki o nietypowym 
wyglądzie: rozkładanki,  z zabawkami, miniaturki, dla osób niedowidzących, projekt tabliczki 
glinianej, zwoje pergaminu. 
Zorganizowano PLEBISCYT na najchętniej czytaną książkę. Dzięki temu powstała ZŁOTA 
LISTA KSIĄŻEK czytelników naszej biblioteki. 
KONKURSY na znajomość tekstów CZY ZNASZ KSIĄZKI DLA DZIECI – trwały przez 
cały rok, zawsze inne pytanie, na które należało udzielić odpowiedzi. Najlepsi zostali 
nagradzani. 
W ciągu roku kalendarzowego przeprowadzono: 
13 spotkań z książką dla 188 uczestników 
2 dyskusje nad książką: Boże Narodzenie w literaturze i W świecie baśni Andersena 
6 innych form takich jak: spotkanie z bohaterem - portret mojej ulubionej postaci książkowej, 
ilustracje na okładkę książki, próba pisania bloga i inne. 
Przeprowadzono: 54 lekcje biblioteczne dla 798. uczestników, 3 konkursy dla 56. 
uczestników. 
Inne formy edukacyjne:  
Wystawy: Mój pierwszy podręcznik – elementarz (od Falskiego do współczesnego), Mój 
dzienniczek lektur, Listy do bohatera. 
Pogadanki: Co możemy robić w bibliotece?, Potrzeba obcowania ucznia z książką. 
Sondy: Czy lubimy czytać? A co?, Moja biblioteka – moja ulubiona książka. 
Ogółem przeprowadzono 93 formy promocji książki oraz innych działań, w których wzięło 
udział 1388 uczestników.  
W związku z przystąpieniem biblioteki do programu Biblioteki Narodowej PRIORYTET 1 i 2 
– ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA BIBLIOTEK – i podjętych wspólnych 
działań. Tematem wiodącym naszej pracy to HISTORYCZNE DZIEJE NASZYCH OKOLIC, 
a przewodnim MOJA MIEJSCOWOŚĆ NA PRZESTRZENI DZIEJÓW – to zbiór 
informacji, wywiadów, opisów, fotografii, literatury. Zamiarem jest powstały 
INFORMATOR. Jego forma pozwala na realizację treści z programów nauczania historii, 
języka polskiego i sztuki. Celem zaś jest: 
1. Poznawanie innych źródeł niż książka o naszych miejscowościach  
2. Zapamiętywanie faktów 
3. Poznanie literatury zawierającej elementy historii naszych okolic 
Przeprowadziliśmy pogadanki, sposoby zapisu mojej miejscowości, przegląd literatury 
informatycznej. Poprzez realizacje takich tematów: 
1. Co mówi historia o naszej małej ojczyźnie? 
2. Zabytki historyczne mojej miejscowości 
3. Projekt: Sposób zapisu mapy mojej miejscowości 
4. Skąd biorę informacje np. o Gardnie 
5. Czy znasz to w twojej miejscowości? 
6. Próby stworzenia bibliografii na temat Nasz region-miejscowość 
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Do gromadzenia materiału posłużyły: kalendarium, materiał ikonograficzny dawny i 
współczesny, mapy i rysunki, zdjęcia i literatura opisująca teren. Zajęcia prowadzone są w 
ramach wolnych od lekcji i zastępstw. 
 
Podjęte przez Bibliotekę w 2014 r. inicjatywy i działania na rzecz specjalnych grup 
czytelniczych. 
W 2014 r. Biblioteka wystosowała zaproszenie do gryfińskiego koła Polskiego Związku 
Niewidomych w celu nawiązania współpracy w zakresie wykorzystywania przez członków 
Koła, pozyskanego przez Bibliotekę sprzętu specjalistycznego dla tej kategorii osób (tj. 
niewidomi /niedowidzący). Popularyzacja sprzętu wśród tej kategorii potencjalnych   
użytkowników Biblioteki, jak wynika z obserwacji własnych pracowników Czytelni, będzie 
dłuższym procesem, ze względu na miejsce ich zamieszkania i inne ograniczenia. Koło skupia 
osoby mieszkające na terenie całego powiatu. Dotychczas skorzystały z oferowanych 
udogodnień pojedyncze osoby. 
 
Na początku 2014 r. Biblioteka wzbogaciła swoją standardową ofertę o książkę elektroniczną. 
W roku ubiegłym, Biblioteka zapewniła dostęp swoim czytelnikom do serwisu IBUK, czyli 
internetowej czytelni on-line oferowanej przez Wydawnictwo  Naukowe PWN. Korzystanie 
przez czytelników z serwisu IBUK możliwe było dzięki  zawiązanemu 
Zachodniopomorskiemu Konsorcjum Bibliotek. 
W swoich zbiorach biblioteka gromadzi również audiobooki oraz książki z dużą czcionką. 
 
W maju odwiedzili nas wychowankowie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Osówka” 
ze Szczecina, którzy odbyli spacer po Gryfinie i wizytę w Dziale Zbiorów Specjalnych 
biblioteki.  
We  wrześniu odwiedzili nas emeryci z niemieckiego Amt Oder-Welse i zostali oprowadzeni 
przez pracownika biblioteki po Gryfinie i okolicach. 
Czytelnia d/ Dorosłych w 2014 r. przygotowywała i przekazywała podopiecznym Domu 
Pomocy Społecznej w Dębcach, otrzymywane w postaci darów od czytelników, książki i 
czasopisma. Prowadziła dla osób 50+, mieszkańców Gryfina, kursy komputerowe w ramach 
projektu „Latarnik Polski Cyfrowej”. Były to bezpłatne szkolenia, których celem jest 
zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu ludzi starszych. Na prośbę zainteresowanych, 
szkolenia miały charakter kursów indywidualnych lub grupowych. 
Zajęcia komputerowe dla seniorów z programu „Latarnik” odbywały się również w Filii na 
Górnym Tarasie. Były one prowadzone dla studentów Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku oraz dla osób starszych nie będących studentami.  
 

Wszystkie powyższe przedsięwzięcia są możliwe dzięki dobrze zorganizowanej 
sieci bibliotecznej w mieście i gminie oraz efektem zauważania i zaspakajania potrzeb 
społeczności lokalnej, wychodzenia z propozycjami kulturalnymi również poza mury 
biblioteki i poza tradycyjne formy pracy placówki. Jest to również wynik dobrej 
współpracy m.in. z Gryfińskim Domem Kultury, Towarzystwem Miłośników Historii 
Ziemi Gryfińskiej, Gryfińskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Uniwersytetem 
Szczecińskim, szkołami gryfińskimi, Urzędem Miasta i Gminy Gryfino, Samorządem 
Powiatowym, Książnicą Pomorską, Biblioteką Parafialną oraz środowiskiem lokalnym.  
Dobrze układa się współpraca z przedstawicielami lokalnych mediów. 

Informacje o przedsięwzięciach Biblioteki są umieszczane na stronach urzędu 
gminy, powiatu, biblioteki, na łamach prasy lokalnej.  

 
VII. Komputeryzacja i automatyzacja  
 
W 2014 roku: 
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- kontynuowaliśmy  wprowadzanie zbiorów na bieżąco w bibliotece głównej i jej filiach, 
- uruchomiliśmy elektroniczne moduły wypożyczania w Wypożyczalni dla Dorosłych i 
Czytelni dla Dorosłych, 
- wykupiliśmy dostęp do e-booków 
- zaczęto tworzyć regionalną kartotekę elektroniczną w programie SOWA/MARC 21. Od 
początku roku 2014 we wszystkich działach biblioteki głównej (Czytelnia dla Dorosłych, 
Wypożyczalnia dla Dorosłych, Oddział Dziecięcy) udostępnianie i statystyka odbywa się 
drogą elektroniczną. 
 
W 2015 r. planujemy: 
- kontynuowanie wprowadzania księgozbioru do katalogu komputerowego w filiach 
bibliotecznych. 
 
VIII. Programy, projekty, granty 
 
W 2014 r. Biblioteka brała udział w programie Biblioteki Narodowej: Zakup nowości 
wydawniczych dla bibliotek. Priorytet 1 i Priorytet 2. Z Priorytetu 2. otrzymaliśmy 6.375 zł, 
wraz z wkładem własnym zostało zakupione 495 wol. książek do trzech filii znajdujących się 
w szkołach. Dzięki priorytetowi uzupełniliśmy w sposób znaczący m.in. lektury do szkół, 
słowniki, literaturę popularno-naukową.  
Filia biblioteki w Chwarstnicy wraz z Zespołem Szkół realizuje program "Na dobry 
początek", którego celem jest edukacja czytelnicza najmłodszych. Projekt jest finansowany ze 
środków organizatora.  
Oddział Dziecięcy Biblioteki już od kilku lat realizuje autorski program dla najmłodszych 
czytelników "Czytanie z Gryfusiem". 
Czytelnia dla Dorosłych kontynuuje spotkania Klubu Gier Strategicznych.  
Biblioteka włączyła się do projektu "Latarnik Polski Cyfrowej. Bezpłatne szkolenia dla osób 
50+” i realizuje go w dwóch agendach: Czytelni dla Dorosłych oraz Filii Bibliotecznej 
"Górny Taras". 

 
IX. Działalność ponadlokalna 
 
 Na mocy Porozumienia Nr EK-2/09 z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie powierzenia 
Gminie Gryfino zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki 
publicznej Biblioteka Publiczna prowadzi część zadań z zakresu powiatowej biblioteki 
publicznej na obszarze gmin: Banie, Stare Czarnowo i Widuchowa. W roku 2014 
otrzymaliśmy ze Starostwa Powiatowego kwotę 8.000 zł, którą przeznaczyliśmy na 
działalność statutową tzn. wydaliśmy na audiobooki  oraz zakupiliśmya zbiory do Filii 
Naukowej o profilu pedagogicznym (ze zbiorów filii korzystają czytelnicy z całego 
powiatu). Rozprowadzane są także na koszt biblioteki wszystkie dostępne materiały 
dotyczące regionu do wszystkich bibliotek w powiecie.  
 
X. Warunki lokalowe 
 
1. Biblioteka Publiczna: 

Mieści się w budynku wolnostojącym w Gryfinie przy ul. Kościelnej 24, ogrzewanym 
z miejskiej sieci ciepłowniczej, czterokondygnacyjnym.  
W roku 2012 został przeprowadzony remont i adaptacja poddasza, w wyniku którego 
powierzchnia użytkowa biblioteki  powiększyła się o 98 m2 i wynosi ona 558,69 m2. Jest 
wykorzystywana na działalność statutową. 
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       W 2013 roku Biblioteka Publiczna w Gryfinie otrzymała po raz drugi dofinansowanie 
z programu wieloletniego Kultura+ priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek na zadanie 
pod nazwą "Remont, renowacja, wyposażenie i dostosowanie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych działów Czytelni i Wypożyczalni dla Dorosłych w budynku Biblioteki 
Publicznej w Gryfinie". W ramach dofinansowania w działach dla dorosłych wymieniono 
regały, dokupiono meble, odnowiono ściany, przeprowadzono konserwację podłóg. w 
Czytelni dla Dorosłych stworzono dwa stanowiska dla osób niewidomych i niedowidzących.  
Nowy układ regałów pozwala na swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich 
po Czytelni i Wypożyczalni dla Dorosłych. W bibliotece zamontowano klimatyzację na 
piętrze i poddaszu. Wyremontowano attyki,  wydzielono z pomieszczenia węzła cieplnego 
pomieszczenie magazynowe. W 2014 zamontowano klimatyzację w pomieszczeniu, w 
którym znajduje się archiwum, serwerownia i magazyn Oddziału Dziecięcego, oraz w 
pomieszczeniach Czytelni dla Dorosłych i Wypożyczalni dla Dorosłych. 
Biblioteka posiada 63 miejsca dla czytelników. 
 W Bibliotece Publicznej użytkowanych jest 37 komputerów pracujących  
w sieci lokalnej i podłączonych do Internetu, z czego 13 komputerów przeznaczonych jest dla 
czytelników.  
 
2. Filia Górny Taras.  

Mieści się w lokalu komunalnym przy ul. Krasińskiego 87a o powierzchni 117 m2. 
Wyposażona jest we wszystkie media. Filia dysponuje 15 miejscami dla czytelników.  
 W roku 2012  zostały pomalowane ściany pomieszczeń filii i wyremontowano toaletę. 
Zamontowano również system szyn wystawienniczych, które są wykorzystywane do 
eksponowania prac plastycznych. Filia posiada 7 komputerów z dostępem do Internetu,  
5 przeznaczonych jest dla czytelników oraz urządzenie wielofunkcyjne. W roku 2011 do 
filii  zakupiony został laptop, ekran i rzutnik, który jest wykorzystywany w zajęciach z 
dziećmi i młodzieżą a w 2012 telewizor.   
 
3. Filia Naukowa 
 Zajmuje lokal użytkowy o powierzchni 102 m2 , wynajmowany od Gminy Gryfino, 
położony w Gryfinie, przy ul. Niepodległości 20. Lokal posiada instalację elektryczną, 
wodno-kanalizacyjną i grzewczą c.o.  
 Po przejęciu Filii od Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli (29.06.2006 r.) 
w latach poprzednich dokonano wymiany instalacji grzewczej c.o. oraz wymieniono 
wykładzinę podłogową. Instalacja elektryczna w lokalu wymaga wymiany ze względów 
bezpieczeństwa. 
 Filia posiada 3 zestawy komputerowe z dostępem do Internetu.  
Z 2. komputerów korzystają czytelnicy. 
 W Filii tworzona jest własna baza danych w programie Sowa/Marc 21. W 2012 r. baza 
danych została ujednolicona z bazą w pozostałych działach biblioteki i przekonwertowana na 
program Sowa/Marc 21. 
 
4. Filia w Chwarstnicy. 
 Obecnie mieści się w budynku Zespołu Szkół w Chwarstnicy w lokalu 
przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, o powierzchni 90 m2. Dzięki przeniesieniu do 
nowego lokalu czytelnicy filii zyskali bardziej komfortowe warunki, dostęp do większej ilości 
komputerów znajdujących się w szkole. Szkoła natomiast zyskała bogatszy księgozbiór, 
dostęp do lektur wymaganych nie tylko w szkole podstawowej, ale i w gimnazjum, bogaty 
księgozbiór podręczny, oraz dzięki tej lokalizacji wzbogacono formy pracy z czytelnikiem 
dziecięcym i młodzieżowym o spotkania autorskie.  
W związku z dużym zainteresowaniem do filii zostały zakupione audiobooki.    
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Ze sprzętu audio-wideo filia posiada telewizor, DVD, mini wieżę, dwa stanowiska 
komputerowe z Internetem dostępne dla czytelników.  
 
 
5. Filia w Pniewie. 
 Mieści się w budynku wolnostojącym i zajmuje parter o powierzchni 74 m2. W 
budynku, na piętrze, zlokalizowana jest centrala telefoniczna dla Pniewa oraz niewielkie 
pomieszczenie na świetlicę wykorzystywane  przez mieszkańców wsi. Budynek wyposażony 
jest w instalację centralnego ogrzewania i wodną. W 2010 r. filia wyposażona została w 
przenośny komputer z dostępem do Internetu, nowe szafy.  W roku 2011 zostały wymienione 
regały w wypożyczalni, zakupiono nowe firanki i zasłonki oraz chodniki. W 2013 
wymieniony został piec (poprzedni przeciekał). 

W roku 2014 w związku ze złym stanem technicznym pomieszczeń zajmowanych 
przez bibliotekę i z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie czytelników i pracownika 
przeprowadzono remont w Filii Bibliotecznej w Pniewie. W ramach remontu została 
wymieniona instalacja centralnego ogrzewania w całym budynku, w którym znajduje się 
biblioteka, wymieniono również okna, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, w lokalu 
bibliotecznym wymieniono podłogę, oświetlenie, instalację elektryczną oraz wodno-
kanalizacyjną, sufity, wyrównano i pomalowano ściany, wydzielono pomieszczenie na 
łazienkę, w której zainstalowano urządzenia sanitarne, założono alarm przeciwwłamaniowy 
oraz przeciwpożarowy, stworzono dwa stanowiska komputerowe dla czytelników, 
wydzielono kącik dla najmłodszych czytelników, do którego zakupiono stolik z krzesełkami 
typu Mamut. 
 
6. Filia w Wełtyniu. 
 Mieści się w budynku byłej szkoły podstawowej  i zajmuje lokal o powierzchni 69 m2. 
Filia administrowała całym budynkiem, w którym prowadzone były różne formy działalności 
kulturalno-oświatowej (przy współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Ekologii i 
Agroturystyki na rzecz Wełtynia). Od 1 lipca 2004 r. nastąpiła zmiana i  pomieszczenie 
biblioteczne wynajmowane jest nieodpłatnie od Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. 
Biblioteka opłaca na mocy porozumienia z Gryfińskim Domem Kultury z dnia 01. lutego  
2009 r. korzystanie z mediów. W roku 2005 dokończono wymianę instalacji elektrycznej i 
wymieniono instalację grzewczą (zmiana z ogrzewania węglowego na olejowe). 
Wymieniono drzwi i odnowiono pomieszczenie biblioteczne, a w roku 2006 wymieniono 
okna. 
W 2010 r. został zakupiony nowy telewizor LCD Panasonic, urządzenie wielofunkcyjne 
firmy HP. W filii znajdują się dwa stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, 
jeden dostępny dla czytelników. 
 
7. Filia w Gardnie. 
 Posiada lokal o powierzchni 102 m2 w pawilonie socjalno-dydaktycznym 
miejscowej Szkoły Podstawowej, bowiem w roku 2006 otrzymała nowe pomieszczenie, 
większe od poprzedniego o 36 m2. Powstała po likwidacji biblioteki publiczno-zakładowej 
funkcjonującej przy współpracy z ówczesnym PGR-em. Biblioteka publiczna zakupiła 
wyposażenie oraz przygotowała księgozbiór składający się częściowo z książek biblioteki 
szkolnej (większość została skasowana ze względu na stan techniczny). Na mocy 
Porozumienia zawartego 02 stycznia 2009 r. Szkoła udostępnia lokal, a Biblioteka Publiczna  
zatrudnia bibliotekarkę na 1/2 etatu. W 2009 r. filia została wyposażona w nową ladę 
biblioteczną. 
 Posiada 4 komputery podłączone do sieci lokalnej szkoły, dostępne dla 
czytelników, z dostępem do Internetu. 
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8. Filia w Żabnicy. 
 Posiada lokal o powierzchni 25 m2. Powstała po likwidacji biblioteki publiczno-
zakładowej funkcjonującej przy współpracy z Gryfińskimi Zakładami Suchej Destylacji 
Drewna. Wyposażenie zakupiła Biblioteka Publiczna. Większość księgozbioru szkolnego, ze 
względu na jego zniszczenie, została spisana ze stanu inwentarza. Na mocy Porozumienia z 
02 lutego 2009 r. Szkoła udostępnia lokal, a Biblioteka Publiczna w Gryfinie zatrudnia 
bibliotekarkę na 1/4 etatu.  

Czytelnicy korzystają z 2 komputerów podłączonych do sieci lokalnej szkoły,  z 
dostępem do Internetu. 
 


