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DRUK Nr 2/XLII 
 
 
BP/ 89 /2014          Gryfino, dn. 14 marca 2014 r. 

 
 

SPRAWOZDANIE 
z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie 

31 XII 2013 r. 
 
I. Ogólna charakterystyka sieci: 
 
Zmiany w sieci bibliotecznej. 
 
Podstawowa sieć biblioteczna, w porównaniu z rokiem 2012, nie uległa zmianie. Zmieniła 
się jednak ilość punktów bibliotecznych - we wrześniu został zlikwidowany 1 punkt w 
Nowym Czarnowie. 

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 2013 r. księgozbiór bibliotek publicznych liczył wol. 
165.523 w tym 1062 wol. roczników czasopism. 
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 W 2013 r. księgozbiór wzrósł o  3173 woluminy na kwotę 73781 zł 
z czego:  

-   1376 wol.  pochodziło z zakupu ze środków organizatora (34866 zł), 
 -   1011 wol. zakupiono z dotacji celowej z Ministerstwa Kultury 
                           i Dziedzictwa Narodowego  (20780 zł), 

 -     539 wol. pochodzi z darów od czytelników, (12878 zł), 
-     218 wol. pochodzi z darów od instytucji (4644 zł), 
-     29 wol. pochodzi m.in. z wydawnictw własnych (613 zł). 

  
 Zakup książek odbywał się drogą internetową, bezpośrednio w wydawnictwach i 
hurtowniach np. w Ogólnopolskim Systemie Dystrybucji Wydawnictw „AZYMUT”, 
Wydawnictwie Egmont, Wydawnictwie Literatura, Gdańskim Wydawnictwie 
Psychologicznym, Wydawnictwie „Nasza Księgarnia”, Wydawnictwie IMPULS, Hurtowni 
„ESKA”, Hurtowni „Sprzedaż Dobrej Książki”, księgarni "Wiedza". 
 

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 2013 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. 
    Przedmiotem prac licencjackich, magisterskich w roku akademickim 2012/2013 były i 
są, następujące zagadnienia: handel ludźmi, stalking, broń palna, miejsce i rola McDonald`s w 
relacjach rodzice – dzieci, decentralizacja administracji publicznej we Francji, formy państwa 
współczesnego, zakres uprawnień i obowiązków prezydenta USA, problemy z zakresu prawa 
pracy i prawa podatkowego.   
 Uczniowie klas maturalnych poszukiwali recenzji dotyczących ważnych dzieł w 
twórczości D. Lessing i T. Borowskiego, prelekcji A. Mickiewicza głoszonych przez Poetę z 
katedry na Sorbonie, książek traktujących o dyskryminacji.   
     Uczestniczący w konkursach z wiedzy historycznej (szkolne, regionalne), uczniowie, 
poszukiwali książek omawiających relacje Państwo – Kościół w okresie 1944/45-1989. 
 Pracownicy dokształcający się na studiach zaocznych zainteresowani byli nowymi 
publikacjami dotyczącymi Starożytności (Izrael, Egipt). 
  Pozostali Czytelnicy poszukiwali książek m.in. o:  
- nowym zjawisku kulturowym (gender), 
- bajkowych budowlach Ludwika II Bawarskiego, 
- malarstwie (np. siedmioksiąg W. Łysiaka „Malarstwo Białego Człowieka”), 
- kształceniu wybitnie uzdolnionych dzieci, 
- dynastii Windsorów, 
- konfliktach społecznych i etnicznych w Europie, 
- prawie kanonicznym, 
- dziełach M. Lutra, 
- duchowości człowieka, 
- powojennej historii Pomorza Zachodniego, 
- miejscu Kościoła w społeczeństwie i jednostki w Kościele,  
- tematyce beletrystycznej (l. kobieca, sensacyjna). 
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- o pejzażach regionów Francji i Włoch (albumy fot. artystycznych) 
- o informatyce.  
         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 152 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). Czytelnia dla 
Dorosłych od połowy 2011 r. proponuje przegląd wartościowego czasopisma, pt. 
Dziennik Gazeta Prawna w wersji on-line. 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, W Sieci, Do Rzeczy, Forum, Kino, Nowe  Życie 
Gospodarcze, Sprawy Międzynarodowe, Tygodnik Powszechny, Twórczość, Nowe Książki, 
Aura, i in.), czasopisma bibliotekarskie, pomorzoznawcze oraz prasę motoryzacyjno-sportową 
(Motor, Przegląd Sportowy) i kobiecą (Twój Styl, Poradnik Domowy, Sukces) i in.                                          
     W  Czytelni archiwizowane są tytuły prasy lokalnej, regionalnej (miesięczniki, 
kwartalniki, roczniki), czasopisma literackie, filmowe, miesięcznik Fantastyka  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 2013 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). 
 Dostępny w wersji elektronicznej dla czytelników jest również program prawniczy 
LEX oraz dostęp do e-booków  z zakresu prawa i administracji.  
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     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. 
    Powyższe działania wynikają z zapotrzebowań studentów uczelni szczecińskich i 
spoza regionu oraz osoby prywatne, które poszukują w  naszej Bibliotece źródeł informacji o 
dawnych i powojennych losach Ziemi Gryfińskiej.  
   Lista tytułów czasopism do prenumeraty jest zawsze ustalana na podstawie 
zapotrzebowań czytelników, zarówno tych najmłodszych, jak i dorosłych. Czasopisma, które 
nie są poczytne znikają z prenumeraty, a na ich miejsce pojawiają się nowe tytuły. 

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 2013 
Biblioteka wzbogaciła się o 218 audiobooków na kwotę 3244 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 2013 biblioteka 
wzbogaciła się o 200 dokumentów elektronicznych i innych materiałów audiowizualnych 
na kwotę 3746 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 2013 r. Biblioteka wzbogaciła się o 1 widokówkę i 4 rysunki regionalnych 
twórców. 
 
Ilość książek w poszczególnych bibliotekach wg stanu na dzień 31 XII 2013 r.: 

 
Biblioteka Publiczna                         - 71.268 wol.    + 1.062 rocz. czasopism 
Filia Górny Taras   - 22.868 wol. 
Filia Naukowa   - 16.052 wol. 
Filia Chwarstnica   - 11.457 wol. 
Filia Pniewo               - 13.078 wol. 
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Filia Wełtyń    - 11.430 wol. 
Filia Gardno                                    - 11.045  wol. 
Filia Żabnica                                     -   7.263  wol. 
 
W roku 2013  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 2013 r. zarejestrowanych było 7023. czytelników, z czego 5074. w bibliotece  
macierzystej i jej dwóch miejskich filiach.    

Biorąc pod uwagę wiek czytelników, najwyższy odsetek tworzą osoby  
do 15 roku życia – 29,57%, drugą grupę stanowią osoby od 25 do 44 roku życia - 25,30 
%. 

Wśród grup zawodowych najliczniejszą grupę czytelników stanowią uczniowie – 
40,75% oraz osoby niezatrudnione – 19,98% i osoby pracujące umysłowo – 16,77%. 
 
Ilość czytelników w poszczególnych bibliotekach: 
 
Biblioteka Publiczna 

Ogółem                3.254 czytelników 
do lat 5 -    107  “ 
6-12 lat   -    463           “ 
13-15 lat            -    247    “   
16-19 lat             -    470  “ 
20-24 lata           -    416  “ 
25-44 lata            -    844  “ 
45-60 lata                -    440  “ 

 powyżej 60 lat     -    267  “    
 
 
 
Filia miejska Górny Taras 

Ogółem      1.282 czytelników 
do lat 5 -      21  “ 
6-12 lat   -    189           “ 
13-15 lat            -    122    “ 
16-19 lat                  -    115  “ 
20-24 lata                -      87  “ 
25-44 lata                -    316  “ 
45-60 lat                  -    255  “ 
powyżej 60 lat         -    177          “ 

 
Filia miejska Naukowa 
 Ogółem          538  czytelników 
 
 16-19 lat  -         21  “ 
 20-24 lata  -       147  “ 
 25-44 lata  -       262  “ 
 45-60 lat  -         84    “ 
 powyżej 60 lat  -         24  “ 
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Filia wiejska Chwarstnica 

Ogółem                         675 czytelników 
do lat 5                    -       14               “ 
6-12 lat                   -      184              “ 
13-15 lat                 -      126  “ 
16-19 lat                 -        97  “ 
20-24 lata               -        50  “ 
25-44 lata               -      135  “ 
45-60 lat                 -        45  “  
powyżej 60 lat        -        24  “ 

 
Filia wiejska Pniewo 

Ogółem     444     czytelników 
do lat 5                    -       32              “ 
6-12 lat                    -       71              “ 
13-15 lat                  -       48    “ 
16-19 lat                -       76  “ 
20-24 lata                 -      44  “ 
25-44 lata               -       76  “ 
45-60 lat             -       56  “ 
powyżej 60 lat         -       41  “ 

      
 
Filia wiejska Wełtyń 

Ogółem               254   czytelników 
do lat 5 -       14            “ 
6-12 lat   -       43            “ 
13-15 lat            -      29  “ 
16-19 lat               -      27  “ 
20-24 lata          -     34  “ 
25-44 lata            -     61  “ 
45-60 lat        -     31  “ 
powyżej 60 lat             -     15  “ 

 
 
Filia  wiejska Gardno 

Ogółem               436   czytelników 
  
6-12 lat   -    127            “ 
13-15 lat            -    142   “ 
16-19 lat                      -       49 “ 
20-24 lata         -       19 “ 
25-44 lata                    -       68 “ 
45-60 lat       -       25 “ 

 powyżej 60 lat            -        6  “ 
 
Filia wiejska Żabnica 

Ogółem            140   czytelników 
        

6-12 lat   -    86              “ 
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13-15 lat            -    20          “ 
16-19 lat              -      3             “ 
20-24 lata            -      4  “ 
25-44 lata           -    13  “ 
45-60 lat                     -      7  “ 
powyżej 60 lat             -      5  “ 

 
Podział czytelników wg wieku z wszystkich placówek łącznie: 
  

do lat 5 -    188 osób  
6-12 lat   -  1162 osoby           
13-15 lat           -    727 osób   
16-19 lat  -     865 osoby 
20-24 lata  -     797 osób 
25-44 lata  -   1777 osób 
45-60 lat  -     947 osób 
powyżej 60 lat  -     560 osób 
                            ------------------- 
      razem:   7.023 osoby 

 
 
Odwiedziny w działach otwartych Biblioteki 

       
Czytelnicy odwiedzili wszystkie nasze agendy 88.534 razy: 

 
Biblioteka Publiczna  -   31.403 odwiedzin 
Filia Górny Taras             -   12.389 odwiedzin 
Filia Naukowa  -     5.358 odwiedzin 
Filia Chwarstnica  -   16.272 odwiedziny 
Filia Pniewo   -     4.192 odwiedziny 
Filia Wełtyń   -     5.570 odwiedzin 
Filia Gardno                         -     9.229 odwiedzin 
Filia Żabnica                         -     4.121 odwiedzin 

 
    

Liczba wypożyczeń księgozbioru, czasopism i zbiorów specjalnych do domu wyniosła 
–126.021 wol.; średnia wypożyczeń –18 wol. /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.  Biblioteka Publiczna w Gryfinie w 2013 r., dla potrzeb swoich 
Czytelników, wypożyczyła z innych bibliotek i instytucji (np. Koszalińska Biblioteka 
Publiczna im. Joachima Lelewela, Red. tygodnika Przegląd, MBP w Szczecinie, gł. Książnica 
Pomorska) 158  książek i 20 kserokopii  artykułów prasowych i fragmentów książek. W 2013 
r. Czytelnia d/Dorosłych realizowała  zamówienia maturzystów ze szkół gryfińskich, 
studentów pracujących, emerytów, pracowników przedsiębiorstw i instytucji lokalnych, jak i 
w znaczącym stopniu jej pracownicy uczestniczyli w poszukiwaniach niezbędnych przy 
pisaniu przez nich prac, materiałów źródłowych. W kręgu zainteresowania naszych 
Czytelników była literatura dotycząca wielu współczesnych problemów społecznych, 
politycznych, ekonomicznych.     
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Odwiedziny i udostępnianie zbiorów w czytelniach 

              odwiedziny                    udostępniane zbiory 
 
Biblioteka Publiczna 12.406 osób      20.415 egz. 

 Filia Górny Taras   3.080 osób                              6.222 egz. 
 Filia Naukowa   2.221 osób                  10.360 egz.  

Filia Chwarstnica         8.956 osób                             9.852 egz. 
 Filia Pniewo    3.032 osób                    4.045 egz. 
 Filia Wełtyń               3.136 osób                   2.763 egz. 
 Filia Gardno                 5.526 osób                    7.613 egz. 
 Filia Żabnica                1.828 osób                                 2.717 egz. 
  razem: ------------------------------------------------------------------ 

             40.185  osób                 63.987 egz. 
 
 
Powyższe dane świadczą o potrzebie zaspakajania potrzeb czytelniczych osób, 

które licznymi odwiedzinami i wypożyczeniami świadczą o sensie istnienia bibliotek. 
Mimo remontów w roku 2013 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 2013 roku skorzystało: 

- z 212. lekcji bibliotecznych dla użytkowników bibliotek - 3.159 osób, 
- z 1.203. imprez zorganizowanych przez biblioteki w gminie skorzystało 13.743 osób 

(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 2013 r. 
udzielono w Bibliotece Publicznej w Gryfinie wraz z filiami 30.741 informacji, z tego 
14.845 to informacje bibliograficzne, wykorzystano również  Lex i Internet, Dziennik e-
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Gazetę Prawną w liczbie 9.147 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. 

Czytelnia dla Dorosłych w swojej działalności informacyjnej używa formularza e-
mailowego „zapytaj bibliotekarza”, jak również Facebooka  (do informowania o sprawach 
bieżących Biblioteki). Jednym z głównych jej zadań jest promocja zbiorów 
Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej. 

W ramach pracy w Czytelni dla Dorosłych sukcesywnie opracowuje się kartotekę 
regionalną, np.  nt. ZEDO,  dużych przedsiębiorstw województwa, Wielonarodowego 
Korpusu Północ – Wschód i in. Kontynuowana jest rozbudowa  hasła: cmentarze (dawne) 
Pomorza Zachodniego, Gryfino i region gryfiński. 
            Informacje dotyczące publikacji na temat dawnego powiatu gryfińskiego    
poszukiwane są w bibliotekach publicznych, wyższych uczelni, a także w Instytucie im.  
Herdera w  Marburgu oraz Towarzystwach Naukowych. Sukcesywnie opracowuje się 
kartotekę literacką na bazie posiadanych przez Bibliotekę tytułów prasy literackiej oraz 
kartoteki zagadnieniowe dotyczące najważniejszych spraw. 
 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 roku 2013 biblioteka wydała we współpracy z Księdzem Zalewskim kontynuację 
publikacji z 2012 roku "Historia Polski hymnem pisana. Początki państwa i chrzest Polski, 
święty Wojciech i pieśń Bogurodzica, ... Dał nam przykład Bonaparte..." oraz album "Gryfino 
dawniej i dziś". 

W 2013 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 
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 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            7 osób (w tym 1 osoba na ½ etatu 1 osoba na ¼et.)  

  Wyższe bibliotekarskie         11 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 2013 pracownicy Biblioteki brali udział w merytorycznych kursach, 
konferencjach i szkoleniach z zakresu bibliotekoznawstwa, prawa pracy, informatyki  
4 osoby studiowały zaocznie (Bibliotekoznawstwo i Informację Naukową, 
Pedagogikę, Bezpieczeństwo Narodowe, Ekonomię). Biblioteka organizowała również 
szkolenia dla nauczycieli, bibliotekarzy z powiatu. 
 

VI. Działalność kulturalno – oświatowa, promocja czytelnictwa 
 
Formy pracy dla młodzieży starszej i czytelnika dorosłego 
 
7 stycznia – W bibliotecznej galerii „Mansarda” otwarto wystawę pod tytułem „Zapałki na 
świecie i ich historia”. Wystawa eksponowana była przez dwa miesiące. 
11 stycznia – Spotkanie w Klubie Nauczyciela poświęcone filmowym relacjom z 
motocyklowych rajdów patriotycznych przejeżdżających przez Gryfino, lub z Gryfina 
startujących.  
14 stycznia – W bibliotecznej galerii „Mansarda” otwarto ekspozycję prac plastycznych 
Tadka Wasilewskiego pod tytułem „Architektoniczne fantazje”. 
22 stycznia – 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Wystawa wewnętrzna trwająca 
do 4 lutego. 
24 stycznia – Spotkanie uczniów szkół średnich z panią Cecylią Judek z Książnicy 
Pomorskiej w Szczecinie. Temat: Życie i twórczość Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej.  
28 stycznia  - wystawa poświęcona Julianowi Tuwimowi. 
30 stycznia – Spotkanie z dziennikarzami „Kuriera Szczecińskiego” – Mirosławem 
Winconkiem i Romanem Cieplińskim. Promocja ich książki pod tytułem „Utracone 
dziedzictwo”.  
11 lutego – 30. rocznica śmierci Kazimiery Iłłakowiczówny. Wystawa wewnętrzna. 
 
Od 01.03.2013 Szkolenie komputerowe dla ludzi starszych  (w ramach ogólnopolskiej akcji 
„Latarnik”), którego inauguracja miała miejsce w dn. 01.03.2013 r. Szkolenia odbywały się 
raz w tygodniu.   
1 marca – spotkanie autorskie z poetą Marianem Zalewskim.  
1 marca – spotkanie z panią Kazimierą Pawluk, poetką z Dolhobrodów.  
12 marca – 68 rocznica zajęcia Gryfina przez wojska radzieckie i polskie (16 marca 1945). 
Wystawa wewnętrzna. 
21 marca - spotkanie autorskie z Moniką Sawicką, współczesną autorką literatury dla  kobiet 
11 kwietnia – wycieczka po Gryfinie dla młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 
1 i Gimnazjum w Schwedt (Niemcy). 
14 kwietnia – III Gryfiński Koncert Organowy w kościele Narodzenia NMP.  
16 kwietnia – wykład z historii pod tytułem „Gryfino 1945” w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych Nr 2.  
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22 kwietnia – udział w apelu szkolnym w Szkole Podstawowej Nr 1 w formie wywiadu na 
temat historii gryfińskich Żydów. Apel poświęcony był 70. Rocznicy Powstania w Getcie 
Warszawskim. 
1 maja – kiermasz „Książka za złotówkę” we współpracy z Towarzystwem Miłośników 
Historii Ziemi Gryfińskiej. 
8-15 maja - kiermasz „Książka za złotówkę" w ramach Tygodnia Bibliotek 
W ramach organizowanego corocznie dniach 8-15 maja 2013 r. przez Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich „Tygodnia Bibliotek” przed budynkiem Biblioteki,  w dn. 16.05.13 r. 
odbył się, dedykowany Seniorom Gryfina, koncert Pana Tadeusza Wasilewskiego, 
gryfińskiego multiinstrumentalisty i popularyzatora różnych gatunków muzyki. Koncertowi 
towarzyszyły w pomieszczeniach Czytelni, Wypożyczalni i holu, dwie wystawy prac  
malarskich dzieci, aktywnie uczestniczących w zajęciach plastycznych GDK-u  oraz byłego 
ich uczestnika, nadal aktywnie zajmującego się swoją dziecięcą pasją. Instruktorkami 
dziecięcych artystów są Panie Wiesława Tyła i Małgorzata Ragan. Akcentem łączącym  
powyższe wydarzenia, z podstawową  działalnością Bibliotek, którego głównym materiałem 
jest książka – była akcja zatytułowana „Wymień się Książką”, która przyciągnęła wielu 
zainteresowanych tą formą zdobywania interesujących dla siebie książek, mieszkańców 
Gryfina. Czytelnia zyskała również kilka atrakcyjnych tytułów, obecnie niedostępnych na 
rynku księgarskim. 
W okresie „Tygodnia Bibliotek” miała miejsce, znajdująca odzew wśród Czytelników 
Biblioteki, akcja „A jaka jest Twoja ulubiona Książka”, w której uczestnicy zabawy, 
anonimowo wpisywali na przygotowanej w tym celu, tablicy nazwiska i tytuły książek, które 
zapadły im w pamięci lub miały związek z ważnymi wydarzeniami w ich życiu.   
10 maja - oficjalne przekazanie do użytku budynku Biblioteki po remoncie i modernizacji, 
sześćdziesiąta piąta rocznica powstania Biblioteki oraz wojewódzkie wyróżnienie tytułem i 
statuetką „Biblioteki Roku 2012”.  
24 maja – IV Gryfińskie Dyktando o tytuł Gryfińskiego Mistrza Ortografii.  
7 czerwca – wykład i wycieczka do Bań dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1.  
17 czerwca – otwarcie wystawy pod tytułem „Gryfino 1962. Fotografie Krzysztofa 
Serdakowskiego”. 
23 czerwca – IV Gryfiński Koncert Organowy. 
Ciekawą imprezą współorganizowaną przez pracowników tego działu była „Noc Kupały”. 23 
czerwca 2013 o godzinie 20.15 przed Bibliotekę Publiczną w Gryfinie zajechał udekorowany 
powóz konny. Pan Jan Bugaj z Wełtynia przywiózł nim Panie z koszami polnych kwiatów. 
Konferansjerkę prowadził pomysłodawca i odpowiedzialny za przebieg spotkania pracownik 
Wypożyczalni dla Dorosłych. Pani Maria Kotowska z Wełtynia udzielała porad 
florystycznych. Oblężona przez osoby pragnące się nauczyć pięknej sztuki wicia wianków 
miała „pełne ręce roboty”. Nie zabrakło też literackich odniesień. Pani Agnieszka Łoik 
recytowała, cały czas aktualną, „Pieśń o Sobótce” Jana Kochanowskiego. Następnym 
punktem programu był wspólny przemarsz nad rzekę. Kolorowy korowód ze śpiewem na 
ustach ruszył na plażę miejską ku ognisku, przygotowanemu przez wspierający bibliotekę 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Około stu osób bawiło się przy stosie świętojańskim. 
„Świtezianki” czyli grupa taneczna kierowana przez Panią Elizę Hołubowską z Gryfińskiego 
Domu Kultury, zaśpiewały tajemniczą pieśń, po czym dały przepiękny pokaz tańca. 
Tanecznym krokiem weszły pośród zebranych i zaprosiły ich do wspólnej zabawy. Kapela 
„Wełtynianki” w swoich pięknych, kolorowych strojach, zachęcała wszystkich do wspólnego 
śpiewania. Imprezę zakończyło wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek oraz puszczanie 
wianków na wodę.  
1 sierpnia – wycieczka po Gryfinie i okolicy dla uczestników Flisu Odrzańskiego.  
14 sierpnia – wernisaż gryfińskiego artysty malarza Aleksandra Chmielewskiego. Wystawa 
czynna była do końca wakacji. 
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7 września – „Narodowe Czytanie Fredry” wraz z wystawą ukazującą życie i pisarstwo 
Aleksandra Fredry. 
7 września – plenerowa wystawa pod hasłem „Nabrzeże gryfińskie na przestrzeni wieków”. 
7 września – rejsy spacerowe statkiem „Dziewanna” po Regalicy (przewodnictwo).  
8 września – spacer krajoznawczy po Gryfinie dla uczestników XIV Szkoleniowego Zlotu 
Opiekunów Szkolnych Kół Krajoznawczo – Turystycznych Województwa 
Zachodniopomorskiego.  
20 września – wycieczka krajoznawcza po Baniach dla uczestników XXVI Wojewódzkiego 
Zlotu Turystów Kolarzy PTTK.  
21 września – wycieczka po terenie gminy Banie dla uczestników rajdu Pamięci „Swobnica 
2013”.  
29 września – V Gryfiński Koncert Organowy.  
2 października – lekcja historii regionalnej w gimnazjum w Chwarstnicy.  
8 października – wycieczka po Gryfinie dla uczestników polsko-niemieckich grup roboczych: 
„Młodzież i Gospodarka” oraz „Oświata i Język” w ramach Transgranicznego Planu 
Działania.  
W dn. 08.10.13r.,  w związku ze śmiercią Joanny Chmielewskiej, Czytelnia przygotowała 
ekspozycję poświęconą życiu i twórczości popularnej pisarki. 
10 października – otwarcie wystawy „Powstanie Warszawskie i pamięć o nim”.  
23 października – wycieczka po Gryfinie dla członków koła Związku Sybiraków z Dębna.  
28 października – spotkanie z weteranami Powstania Warszawskiego.  
10 listopada – VI Gryfiński Koncert Organowy. Wystawa „Drogi do niepodległości”.  
11 listopada – spotkanie z księdzem Janem Zalewskim. Promocja drugiej części książki 
„Historia Polski hymnem pisana” i wystawa orłów wojskowych z lat 1914 – 1920.  
13 listopada – spotkanie z artystą kabaretowym Andrzejem Poniedzielskim.  
6 grudnia – otwarcie wystawy miniatur Urszuli Kwietniewskiej – Łacny. Ekspozycja czynna 
jest do końca karnawału 2014. 
12 grudnia – wystawa z okazji 32 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. 
 
 
 Inicjatywy i działania na rzecz specjalnych grup czytelniczych 
Czytelnia dla Dorosłych w Gryfinie poza statutowymi zadaniami  w 2013r. zorganizowała dla 
mieszkańców Gryfina, pokolenia 50+ następujące  imprezy: 
- szkolenia komputerowe w ramach ogólnopolskiej akcji „Latarnik”, którego inauguracja 
miała miejsce w dn. 01.03.2013 r. Szkolenia odbywały się raz w tygodniu.   
- w ramach organizowanego corocznie dniach 8-15 maja 2014 r. przez Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich „Tygodnia Bibliotek” przed budynkiem Biblioteki,  w dn. 16.05.13 r. 
odbył się, dedykowany Seniorom Gryfina, koncert Pana Tadeusza Wasilewskiego, 
gryfińskiego multiinstrumentalisty i popularyzatora różnych gatunków muzyki. Koncertowi 
towarzyszyły w pomieszczeniach Czytelni, Wypożyczalni i holu, dwie wystawy prac  
malarskich dzieci, aktywnie uczestniczących w zajęciach plastycznych GDK-u  oraz byłego 
ich uczestnika, nadal aktywnie zajmującego się swoją dziecięcą pasją. Akcentem łączącym  
powyższe wydarzenia, z podstawową  działalnością Bibliotek, którego głównym materiałem 
jest książka – była akcja zatytułowana „Wymień się Książką”, która przyciągnęła wielu 
zainteresowanych tą formą zdobywania interesujących dla siebie książek, mieszkańców 
Gryfina. Czytelnia zyskała również kilka atrakcyjnych tytułów, obecnie niedostępnych na 
rynku księgarskim, 
Filia miejska "Górny Taras" : 
- od lutego 2013 do czerwca 2013 roku odbyło  się 8 warsztatów literackich dla słuchaczy 
Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  
- od marca 2013 do końca roku 2013 odbyło się 56 zajęć komputerowych dla seniorów z 
programu „Latarnik”.  
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Współpracujemy cały czas z Gryfińskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, poza 
wymienionymi już imprezami organizujemy członkom stowarzyszenia wieczory poetyckie, 
wystawy prac malarskich, plastycznych.  
Podjęliśmy także współpracę i działania na rzecz osób niedowidzących i niewidomych. W 
marcu odbyły się  niecodzienne zajęcia w Czytelni dla Dzieci BP w Gryfinie. Uczestnikami 
zajęć byli uczniowie kl.  III A z SP Nr 1 z wychowawczynią Agatą Durejko, a zaproszonymi 
gośćmi osoby niedowidzące i niewidome z Koła Polskiego Związku Niewidomych w 
Gryfinie: Aneta Kurdzielewicz (prezes) oraz Jan Jurczyszyn i Krystian Lech (członkowie). 
Spotkanie zostało zorganizowane wokół „Czarnej Książki Kolorów” autorstwa Meneny 
Cottin z ilustracjami Rosany Faria. Wychodząc naprzeciw potrzebom najmłodszych 
niewidomych czytelników Oddział Dziecięcy Biblioteki Publicznej w Gryfinie wzbogacił 
swój księgozbiór o literaturę dla osób niewidomych. Aktualnie w ofercie jest 13. tytułów  
Z czasem tytułów będzie przybywać. Mamy też jedną książkę dla osób niesłyszących 
autorstwa p. Doroty Wdowiak pod tytułem: Bajka o jeżyku. Tekst w książce został 
uzupełniony wersją w języku migowym. 
Ponadto, Biblioteka Publiczna w Gryfinie stworzyła w Czytelni dla Dorosłych stanowiska dla 
osób niewidomych i niedowidzących. Zakupiono powiększalnik stacjonarny dla osób 
niedowidzących, monitor dotykowy z klawiaturą brajlowską, drukarkę brajlowską, lupę 
elektroniczną, oprogramowanie specjalistyczne. 
W zbiorach biblioteki znajdują się audiobooki oraz książki z dużą czcionką, których zbiór 
cały czas jest powiększany. 
 
Oddział Dziecięcy 
 

1. NAJCIEKAWSZE FORMY PRACY KULTURALNO-OŚWIATOWEJ  I 
EDUKACYJNEJ  
 
W roku 2013 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, teatrzyki 
etc. i zachęcenie ich do odwiedzania naszej Biblioteki. 

Program BIBLIOFERIADY 2013 obejmował szereg różnorodnych atrakcji. 
Uczestnicy zajęć feryjnych brali czynny udział w rozmaitych konkursach, warsztatach, 
spotkaniach, wycieczkach i zabawach. Pierwszy tydzień zdominowały warsztaty twórcze. 
Były warsztaty tworzenia z masy solnej pt. „Słowem i solą”, na których dzieci zainspirowane 
książką „Pan Kuleczka” Wojciecha Widłaka lepiły bohaterów opowiadania: Pana Kuleczkę, 
kaczkę Katastrofę, psa Pypcia. W Klubie Nauczyciela odbyły się warsztaty wokalne z 
Barbarą Stenką (pisarką i kierowniczką artystyczną zespołu dziecięcego „Arfik”) oraz z 
Ryszardem Leoszewskim (kompozytorem). W trakcie warsztatów uczestnicy śpiewali 
piosenki „Arfika” i wysłuchali mini koncertu. Z kolei na warsztatach literacko-plastycznych: 
„Książka inaczej – zrobimy ją!” powstały dzieła artystyczne i oryginalne inspirowane poezją 
Juliana Tuwima. Nie zabrakło też rządów dzieci, czyli pajdokracji. Na kilka godzin Oddział 
Dziecięcy zmienił się w parlament. Na warsztatach literackich pt. „Pajdokracja, czyli…rządy 
dzieci. Czy nam się to podoba?” – dzieci zainspirowane książką „Król Maciuś Pierwszy” w 
swoich ministerstwach pisały reformy „uzdrawiające” państwo polskie. Oprócz warsztatów 
uczestnicy BIBLIOFERIADY w pierwszym tygodniu ferii brali udział w turniejach: W to 
nam graj!” – turniej gier planszowych i „Tuwimiada” – turniej czytelniczy ze znajomości 
wierszy Juliana Tuwima. Odbyły się także dwie projekcje filmowe: „Czarnoksiężnik z Krainy 
Oz” z roku 1939 oraz „Sekret księgi z Kells”. Po projekcjach zawsze był konkurs plastyczny 
inspirowany filmem. W piątek – 1.02. na zaproszenie dziennikarza i pisarza dziecięcego – 
Janusza Wilczyńskiego wybraliśmy się na wycieczkę do Polskiego Radia Szczecin.  
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Nagraliśmy mini audycję w studiu, poznaliśmy znane głosy z radia i uczestniczyliśmy w 
programie „na żywo”. Tego dnia odbyło się także interesujące spotkanie z Igorem D. 
Górewiczem autorem książki „Borek i Bogowie Słowian”. Pan Igor z pasją opowiadał o 
mitologii Słowian, o ich wierzeniach i codziennym życiu. Swoje opowieści uświetnił 
prezentacją strojów i biżuterii Słowian. Drugi tydzień ferii rozpoczęliśmy warsztatami 
tworzenia komiksu z Szymonem Telukiem (rysownikiem, ilustratorem i karykaturzystą z 
Zielonej Góry). Oprócz historii i techniki tworzenia komiksu uczestnicy warsztatów pod 
okiem fachowca sami kreowali bohaterów komiksów, a potem rysowali krótkie komiksy. 
Natomiast pani Urszula Czapiewska z Nadleśnictwa Gryfino za pomocą prezentacji 
multimedialnej „Zanim powstanie las” interesująco opowiadała o poszczególnych etapach 
rozwoju lasu od nasionka po dojrzały okaz. Później chętni wzięli udział w quizie 
multimedialnym o zwierzętach lasu. Odwiedziła nas także pisarka i miłośniczka kotów – Ida 
Pierelotkin, która mówiła o swoich książkach nie tylko dla dzieci, ale też dla nastolatek. 
Zdradziła nam, że zawsze marzyła o tym, aby zostać pisarką, co jest dowodem na to, że 
marzenia się spełniają. Tego dnia powstały także oryginalne zakładki do książek i podkładki 
pod kubki wykonane techniką decoupage w pracowni VIOL DECOR.  Ciekawym punktem 
programu tegorocznych ferii były warsztaty filmowe z p. Piotrem Ostrowskim: inst. w GDK 
Gryfino (muzykiem, kompozytorem i filmowcem). Ósemka zapalonych młodych reżyserów 
nakręciła krótki film o Pałacyku pod Lwami. Było jak na prawdziwym planie filmowym, 
tylko brakowało nam sekretarki planu:) Poza tym każdego dnia ferii odbywały się rozmaite 
konkursy: czytelnicze, literackie, plastyczne, zagadki, rebusy, krzyżówki, bajkowe 
kalambury, koło fortuny, turnieje wiedzy i zabawy ruchowe. Na zakończenie tegorocznej 
BIBLIOFERIADY pojechaliśmy na wycieczkę do Muzeum Narodowego i Planetarium w 
Szczecinie. Tam nie tylko oglądaliśmy kolekcję skarbów i klejnotów księżnej Izabeli 
Czartoryskiej, ale także interesującą wystawę „Myślące książki Iwony Chmielewskiej” 
(pisarki i ilustratorki dziecięcej m.in. „Pamiętnika Blumki”). W Planetarium zobaczyliśmy 
gwiazdozbiory i planety oraz swoje znaki zodiaku na niebie. W sobotę dla najmłodszych w 
Czytelni dla Dzieci odbył się spektakl teatralny „Bezpieczne miasto na wesoło” w wykonaniu 
aktorów z Teatru WPROST ze Szczecina. Spektakl ten w przystępny i zabawny sposób 
nauczył dzieci zasad poruszania się po mieście oraz podstawowych zasad ruchu drogowego. 
Ogółem z oferty Oddziału Dziecięcego w czasie ferii zimowych skorzystało 399 dzieci i 
młodzieży, a nawet rodziców.  

W czasie ferii na zaproszenie Tadka Wasilewskiego w Świetlicy „Zagroda” w 
Daleszewie odbyły się zajęcia biblioterapeutyczne pt. „O czym marzę, chętnie wszystkim 
pokażę”. Odbiorcami, a jednocześnie uczestnikami były przede wszystkim dzieci, oraz  
młodzież i dorośli. Celem jaki przyświecał idei  spotkania miało być uświadomienie, że każdy 
ma prawo marzyć, a tym samym dążyć do ich spełnienia, nawet jeśli wydają się nietypowe. 
Metodami wykorzystanymi w zajęciach były m.in.: autoprezentacja wszystkich uczestników 
(zabawa polegająca na podaniu ręki jak największej liczbie osób i powiedzenie „cześć”), 
własna wypowiedź na określony temat, ekspresja ruchowa, rozmowa w kręgu. Prowadzący 
przeczytał tekst  książki autorstwa Janusza Wilczyńskiego z ilustracjami Moniki Pollak pt.  
„O królewnie, która chciała jeździć koparką”. W trakcie  omawiania tekstu  zebrani dochodzą 
do wniosku, że każdy człowiek jest inny, ma prawo do własnych marzeń, które należy 
szanować. Spełniając marzenia człowiek uszczęśliwia siebie i innych. Całość zakończyła się 
w pracowni plastycznej. To tutaj powstały prace prezentujące marzenia uczestników zajęć 
biblioterapeutycznych. Spotkanie odbyło się dzięki pomocy i wieloletniej współpracy 
daleszewskiej Zagrody z  Biblioteką Publiczną w Gryfinie. 

W ramach edukacji teatralnej naszych Czytelników z  okazji Międzynarodowego Dnia 
Teatru (27 marca) odbył się spektakl teatralny pt. „W bajkowym ogrodzie” w wykonaniu  
aktorów z Fundacji Pogotowie Teatralne  ze Szczecina, czyli Joanny i Tomasza 
Jankiewiczów. Teatrzyk obejrzały 5-latki z grupy „Króliczki” z Przedszkola Nr 2 im. Misia 
Uszatka  wraz z nauczycielką i opiekunką grupy. Spektakl zabrał przedszkolaki w bajkową 
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podróż po świecie marzeń i wyobraźni.  Bliźniacy Marek i Arek wyczarowują   Bajarza, który 
zabiera dzieci na wędrówkę po kolorowym i wesołym ogrodzie. Dzieci spotykają m.in., 
groźną wronę z Wydziału Prewencji Komendy Ogrodowej Policji, bajkowe dzieci, psotne 
żabki i czułe myszki. Wędrują, śpiewają,  tańczą, przeganiają chmury, patrzą  w  gwiazdy i 
odpoczywają przy czarodziejskiej kołysance. Dzieciaki, z wypiekami na twarzy, brały udział 
w wędrówce po bajkowym ogrodzie. Śmiały się, klaskały, "kicały", a mała Gabrysia, 
zaliczyła debiut na zawodowej scenie. Spotkanie zakończyło się  zaproszeniem najmłodszych 
widzów do zwiedzania bajkowego ogrodu i poznania z bliska lalkowych bohaterów oraz 
pamiątkowym zdjęciem. 

Zadbaliśmy też o edukację czytelniczą rodziców, nauczycieli i bibliotekarzy, dlatego 
już w lutym odbyło się spotkanie edukacyjne pt. „ZASPOKAJANIE POTRZEB 
EMOCJONALNYCH DZIECI  I  NAUCZANIE WARTOŚCI”. Spotkanie, w którym 
uczestniczyło 25 osób, poprowadziła p. Marzanna Kuszyńska – Dyrektor Regionalny i 
Koordynator Programu RodzinneCzytanie.pl. z Fundacji ABCXXI „Cała Polska czyta 
dzieciom”. W trakcie wykładu były omówione następujące zagadnienia: co jest podstawą 
zdrowia moralnego, podział wartości, jak należy dzieci uczyć wartości oraz jakie książki 
pomagają w ich nauczaniu. Uczestnicy spotkania poznali przyczyny kryzysu wartości  na 
który składa się m.in. życie w zawrotnym tempie, powierzchowność relacji czy 
konsumpcjonizm; jakie są powinności rodziców wobec dziecka, nie tylko opieka, ale zasilanie 
emocjonalne, wychowanie proaktywne i ochrona przed złymi wpływami.  Dużo mówiono o 
potrzebach emocjonalnych dziecka (miłości, bezpieczeństwa, więzi, przynależności, 
akceptacji, poszanowania godności, zachęty i wsparcia, bycia ważnym itp.) o sposobach ich 
zaspokajania, czyli poprzez pełen miłości kontakt wzrokowy i fizyczny, uwagę i pełne 
miłości wychowanie. Natomiast w nauczaniu dzieci wartości najważniejszy jest przykład 
dorosłych i przekazywanie ich jak zasad gramatyki czy ortografii. Każda z tych wartości 
została szczegółowo omówiona z proponowanymi książkami, w których bohaterowie kierują 
się w życiu daną wartością. W czerwcu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „ZŁOTA  
BIBLIOTEKA, czyli co czytać w XXI wieku: wybór najciekawszych propozycji lekturowych 
dla dzieci i młodzieży w Sali Konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Gryfinie. Otwarcia 
dokonała komisarz wystawy p. Elżbieta Kamińska – kierownik Działu Udostępniania w 
Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, która jednocześnie wygłosiła krótką prelekcję na temat 
wartości jakie noszą dla dziecka prezentowane książki i na co należy zwrócić uwagę przy 
wyborach czytelniczych. Jest to już druga wystawa po „Bajkach terapeutycznych” 
zorganizowana przez Oddział Dziecięcy wspólnie z Książnicą Pomorską. Celem plansz, 
skierowanych przede wszystkim do rodziców, nauczycieli i bibliotekarzy, których zebrało się 
ponad 20 było przedstawienie dobrodziejstw wynikających z czytania dzieciom i wskazanie 
ważnych książek do czytania od przedszkolaka do licealisty. Całości dopełniły osobno 
wyeksponowane książki, które uzupełniały wystawę o nowe tytuły, a wszystkie dostępne są  
w Wypożyczalni dla Dzieci. Kolejne spotkanie edukacyjne dla bibliotekarzy, nauczycieli i 
rodziców odbyło się w październiku z Marią Kulik - prezesem Polskiej Sekcji IBBY 
Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla Młodych.  Tematem  spotkania, a właściwie szkolenia 
były „Książki dla najmłodszych  i ich zagubionych rodziców”. Licznie zebrani uczestnicy 
poznali historię i działalność Stowarzyszenia. Maria Kulik wspaniale przedstawiła podział 
książek z określeniem jej tematyki i tytułem do danej kategorii. W drugiej części spotkania 
pani prezes opowiadała o metodach pracy z dziećmi. Jak je aktywizować do pracy z książką? 
Jak sprowokować do dyskusji czy też po prostu do udziału w dyskusjach? Ostatnią formą 
edukacyjną dla w/w odbiorców był wykład pt. „Wychowanie przez czytanie”, który wygłosiła 
Marzanna Kuszyńska - dyrektor regionalny Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom. 

Wszyscy znamy hasło fundacji:  Czytajmy dzieciom 20 minut dziennie. Codziennie! 
…. Ale po co? Mógłby ktoś zapytać….Otóż czytanie dziecku ma ogromny wpływ na jego 
rozwój emocjonalny, umysłowy, moralny i społeczny.  Należy pamiętać że czytanie rozwija 
inteligencję, wzmacnia poczucie własnej wartości, wzbogaca język, uczy logicznego 
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myślenia, poprawia koncentrację, rozwija pamięć i wyobraźnię, doskonali zdolność czytania i 
pisania, a także pomaga radzić sobie z emocjami i problemami czy choćby ogranicza pewne  
zachowania agresywne, destrukcyjne, a nawet antyspołeczne. Można by jeszcze 
wymieniać…, ale jak czytać dziecku? Codziennie o stałych porach, z zaangażowaniem, 
interesująco (cicho-głośno, szybko-wolno itp.), z zabawą, nigdy nie zmuszać do 
nieruchomego siedzenia i słuchania gdy nie ma na to ochoty! A kiedy dziecko nie jest jeszcze 
przyzwyczajone do słuchania – należy czytać krótko i stopniowo ten czas wydłużać. Co 
czytać? Czytać książki kierowane i zrozumiałe dla dziecka, ciekawe, sensowne - o czymś 
istotnym, napisane poprawną piękną polszczyzną, uczące racjonalnego myślenia, szacunku do 
ludzi i zwierząt,  przynoszące rzetelną wiedzę i rozrywkę. Ważne by treść była bez przemocy 
i unikała stereotypów związanych z płcią, rasą czy narodowością. Pamiętajmy aby czytanie 
kojarzyło się dziecku z przyjemnością, a nie z karą czy też nudą! Jak wybierać książki? 
Fundacja ABCXXI poleca:  kolekcję 23.książek dla dzieci pt. „Cała Polska czyta dzieciom”, 
Złotą Listę książek do czytania, Dziesięć ważnych książek na XX-lecie. W kolejnej części 
spotkania Mariusz Kiełtyka - kierownik Oddziału Dziecięcego Biblioteki Publicznej w 
Gryfinie przedstawił prezentację pt. „Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY”.  Zatem nadarzyła 
się wspaniała okazja, by wspomnieć o nominowanych i przypomnieć sobie dotychczas 
nagrodzonych twórców. Celem konkursu jest promocja wartościowej literacko i artystycznie 
książki dla dzieci. Konkurs realizowany jest co roku. Nagradzani są współcześnie żyjący 
rodzimi twórcy. Konkurs nie dotyczy podręczników oraz literatury popularnonaukowej, 
zatem pozycje proponowane przez Polską Sekcję IBBY  są również wspaniałym wsparciem w 
poszukiwaniu ciekawych książek dla dzieci i młodzieży. Podczas spotkania nawiązało się 
wiele dyskusji -  zaproszeni nauczyciele, bibliotekarze i rodzice wymieniali się swoimi 
doświadczeniami i spostrzeżeniami. 

W maju już po raz dziesiąty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zorganizowało 
Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Tym razem pod hasłem: 
„Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych”. Hasło w sam raz dla bibliotekarzy pracujących z 
dziećmi i młodzieżą, bo jak wiemy dzieci to mają wyobraźnię i potrafią być pomysłowe, czyli 
kreatywne. Program tegorocznego TB skierowany był dla przedszkolaków, uczniów szkół 
podstawowych, ale także gimnazjalistów. Zaczęliśmy ostrym wjechaniem na stację 
„Bajkoteka”, czyli zwiedzaliśmy bibliotekę i jej zbiory kolorowym pociągiem. Pasażerami 
były przedszkolaki z „Pszczółki Mai” oraz „zerówkowicze” z SP Nr 2. Naszą ekspresową 
podróż zakończyliśmy głośnym czytaniem książki „Kamyczek w bibliotece” oraz zagadkami 
i zabawami przy skocznej muzyce. Tego samego dnia odbył się bajkowy koncert pt. „O 
dzielnym Dratewce i leniwym smoku” w wykonaniu artystów z Agencji Artystycznej „Pro 
Musica” z Pilchowa. Przedszkolaki z „Krasnala Hałabały” i „Misia Uszatka” obejrzały 
muzyczną wersję bajki „Szewczyk Dratewka” i polubiły nawet leniwego smoka. Z kolei 
uczniowie Gimnazjum Nr 2 mieli okazję dowiedzieć się czegoś więcej niż z podręczników o 
Konstantym Ildefonsie Gałczyńskim. Za sprawą prelekcji „Zaczarowany Konstanty” 
wygłoszonej przez p. Cecylię Judek sekretarza naukowego z Książnicy Pomorskiej, mieli 
możliwość poznania faktów z pobytu Gałczyńskiego w Szczecinie w latach 1947-1948. 
Natomiast swoje talenty pisarskie, można było wykazać na warsztatach literackich pt. „Bajko-
mówienie, czyli jak stworzyć własną bajkę i nadać jej inspirujący tytuł”. Bajkopisarzami 
okazali się uczniowie kl. IIIa z SP Nr 1 pod opieką p. Agaty Durejko, którzy napisali bajkę pt. 
„Czarodziejskie przygody Jasia”. Natomiast talentami plastycznymi wykazali się uczniowie 
kl. Ic z SP Nr 1 p. Małgorzaty Klimaszewskiej. W warsztatach „Wyobraźnio do dzieła, czyli 
Stonoga Jana Brzechwy po nowemu!”, dzieci ze swoich portretów kolorowo ozdobionych 
zrobiły dłuuugą stonogę – nazwały ją „Stonogą klasy Ic”. Jednak największym wydarzeniem 
tegorocznego TB była wizyta Pana Tik-Taka i Profesora Ciekawskiego w osobie Andrzeja 
Marka Grabowskiego. Znanego przede wszystkim dzisiejszym 30-latkom z programów TVP i 
piosenek dla dzieci, ale także obecne na spotkaniu „pierwszaki” poznały dzięki naszemu 
Gościowi – Kulfona, Monikę i Kota Budzika. Tańczyły i skakały przy takich hitach jak: 
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„Witaminki”, „Kulfon, co z ciebie wyrośnie?” czy „Wujcio wariatuńcio”. Było śmiechu co 
nie miara, a nawet trochę czytania, bo Profesor Ciekawski pisze także książki dla dzieci, 
chociażby opisał przygody niesfornego Zająca Poziomki czy Smoka Nudożera. Wszystkie 
książki z wydawnictw: „Akapit Press” i „Literatura” można było zakupić na majowym 
kiermaszu w promocyjnych cenach z osobistą dedykacją autora. Tak zakończył się kolejny 
kreatywny tym razem, Tydzień Bibliotek w Oddziale Dziecięcym, który zgromadził około 
200. przyjaciół i sympatyków biblioteki i książki. 

Jak co roku w pierwszym tygodniu czerwca włączyliśmy się w Ogólnopolski Tydzień 
Czytania Dzieciom. Inauguracja XII OTCD rozpoczęła się 3 czerwca, czytaniem 
„Lokomotywy” Juliana Tuwima (patrona tego roku) w interpretacji p. Marii Zalewskiej – 
dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury. Następnie uczniowie kl.I b z SP Nr 1 tworzyli 
„Książkowe Tuwimki” inspirowane wierszami Pana Tuwima. Te oryginalne książeczki 
powstały z talerzyków papierowych, kolorowych piórek i czasopism oraz bajkowych 
naklejek.  W trakcie warsztatów dzieci obejrzały prezentację multimedialną pt. „Lokomotywa 
Pana Tuwima…czyli kilka słów o Julianie Tuwimie” oraz wysłuchały piosenek do wierszy 
poety w rockowej interpretacji zespołu KILERSI.  Drugiego dnia OTCD naszą Bibliotekę 
odwiedzili aktorzy z Fundacji „Pogotowie Teatralne” ze Szczecina. Zaprezentowali dzieciom 
z Przedszkola Nr 1(gr.”Biedronki”) i  Przedszkola Nr 5 (gr. „Żabki”) spektakl teatralny pt. 
„Przygody Kangurka Jurka” opowiadający o przyjaźni, dobroci i radości. Kangurek Jurek 
wyrusza w podróż po Australii, aby odwiedzić swoich przyjaciół. Gości u koali, strusia, 
dziobaka i kolczatki. Każdemu doradza, śpiewa i daje receptę na pogodne życie. Przygody 
opisał dobry znajomy kangurka, Leszek Pietrowiak; ilustracje wykonał Arkadiusz Gacparski, 
a opracowanie muzyczne  - Marcin Pawlik.   W tym roku przypadają 80. urodziny Koziołka 
Matołka. Z tej okazji postanowiliśmy przypomnieć przygody koziołka z Pacanowa. Pani 
Jolanta Witowska – radna Miasta i Gminy Gryfino przeczytała kilka zabawnych historyjek z 
książki „Przygody Koziołka Matołka” Kornela Makuszyńskiego. Potem uczniowie kl. Ic i Id 
z SP Nr 1 obejrzeli prezentację o życiu i twórczości Pana Makuszyńskiego oraz brali udział w 
konkursie czytelniczym sprawdzającym znajomość czterech ksiąg  „Przygód Koziołka 
Matołka”. Na zakończenie urodzin odbyła się projekcja filmu animowanego „Koziołek 
Matołek. Kucharz okrętowy”. Z kolei 6 czerwca swój dzień miała inna książkowa bohaterka, 
a mianowicie BASIA.  „Basię” czytają głównie dziewczynki, ale chłopcy też już ją zdążyli 
polubili. Spotkanie  pt. „Nasza Basia kochana” poprowadziły Panie: Zofia Stanecka – autorka 
i Marianna Oklejak – ilustratorka, które uczniom kl. 0a z SP Nr 1 i „pasiastym” 
przedszkolakom z gr. „Motylki” z Przedszkola Nr 5 przeczytały fragment książki „Basia i 
biwak”. Ostatniego dnia XII OTCD wspólnie z dziećmi z gr. „Króliczki” z Przedszkola Nr 2 i 
uczniami kl. 0b z SP Nr 2 wyruszyliśmy do Krainy Wierszolandii, a to za sprawą aktorów z 
Teatru La Fayette. Spotkaliśmy tam m.in. Kłamczuchę, Skarżypytę, Samochwałę, Lenia, Pana 
Tralalińskiego, Stefka Burczymuchę, Zosię Samosię i Pana Hilarego z wierszy Jana 
Brzechwy i Juliana Tuwima. Ogółem w tegorocznym Tygodniu Głośnego Czytania 
uczestniczyło 216. dzieci i nauczycieli. 

 
W czasie wakacji zaproponowaliśmy naszym najmłodszym Czytelnikom i ich 

rodzicom wakacyjne spotkanie z książką „Lato Stiny”. W klimat czytania wprowadził 
przedszkolaki szum morza z płyty CD i muszle, które każdy mógł przyłożyć do ucha. Potem 
były morskie zagadki z nagrodami, a przed biblioteką rysowanie wakacyjnych obrazków 
kolorową kredą. Jednak najwięcej radości wzbudziły u dzieci pokaz dużych baniek 
mydlanych i różniste baloniki w kształcie łabędzi, serc czy mieczy rycerskich wedle własnego 
życzenia.  Przez godzinę nad niebem biblioteki unosiły się wielkie bańki, czasem jakiś 
balonik, a wszystko to przy dziecięcych przebojach Pana Tik-Taka. Na zakończenie wakacji 
odbył się spektakl teatralny pt. „Pan Hilary – Tuwim wyśpiewany” w wykonaniu  aktorów z 
Fundacji Pogotowie Teatralne  ze Szczecina. Teatrzyk obejrzało ponad dwadzieścioro dzieci 
od 3 do 7 lat  wraz z rodzicami i opiekunami. Po zaczarowanym świecie wierszy Juliana 
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Tuwima oprowadzali dzieci: Pan Hilary, w tej roli Kawaler Międzynarodowego Orderu 
Uśmiechu - Tomasz Jankiewicz oraz Pan Maluśkiewicz, czyli Joanna Jankiewicz. Nasz 
bohater wyrecytował, a nawet czasami wyśpiewał: Zosię Samosię, Okulary, Pstryczka, 
Abecadło, murzynka Bambo, Kotka, genialnego Wacusia czy Dwóch Michałów. Także dzieci 
brały czynny udział w przedstawieniu śpiewając, gimnastykując się oraz inscenizując niektóre 
wiersze. Spektakl przeplatany był piosenkami z przedwojennych filmów, powiedzonkami i 
zagadkami autorstwa Tuwima np. Co to jest pięść? Ręka w gniewie!). Wartościowe teksty, 
muzyka, wartka akcja, kolorowe dekoracje i lalki spodobały się najmłodszym , a niektórzy 
wypożyczyli wiersze Pana Tuwima do domu. Na zakończenie chętne dzieci razem z 
rodzicami ilustrowały swoje ulubione wiersze, oczywiście najbardziej popularny był Pan 
Hilary i jego okulary. Wszystkie prace można było obejrzeć na wystawie w Czytelni dla 
Dzieci.  

W ramach akcji czytelniczej „Bibliotekarz w Przedszkolu” odbyło się spotkanie z 
przedszkolakami z grupy „Króliczki” z Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka wokół książki - 
„Elmer” Davida McKee. Na początku dzieci przedstawiły się w zabawie „Imię z gestem”, 
następnie wysłuchały zagadki i wierszyka o zwyczajnym słoniu, aż wreszcie przyszedł czas 
na czytanie przygód Elmera. Jest to historia o „innym” słoniu, bo w kolorową kratkę 
zabawiającym całą dżunglę, który ma kłopot: być innym w stadzie to przywilej czy 
utrapienie? Dzięki tej historii dzieci zrozumiały, że bycie innym wcale nie jest złe. Jeśli ktoś 
się śmieje, to nie musi znaczyć wcale, że śmieje się z Ciebie, może chce się śmiać po prostu z 
Tobą. Indywidualność często jest dużym plusem. Zresztą każdy z nas jest inny, ani gorszy, 
ani lepszy od innych. Po prostu jeden jedyny w swoim rodzaju. Potem był czas na oglądanie 
wesołych ilustracji i kolorowanie Elmera (każda kratka w innym kolorze!). Po zajęciach 
plastycznych były „słoniowe zagadki”(tutaj wiedzą pochwaliły się dziewczynki) i wspólny 
taniec do piosenki „Cztery zielone słonie”. Na zakończenie każdy uczestnik kolorowych 
warsztatów otrzymał Słoneczny Medal, Dyplom Elmera i zakładkę do książki , a biblioteczny 
bajarz nadawał uroczyście tytuł „Przyjaciela Elmera”. Kolejne czytania odbyły się w 
Przedszkolu Nr 5 im. Calineczki w kwietniu, czerwcu i grudniu.   

Podjęliśmy także współpracę i działania na rzecz specjalnych grup czytelniczych, a 
mianowicie osób niedowidzących i niewidomych. W marcu odbyły się  niecodzienne zajęcia 
w Czytelni dla Dzieci BP w Gryfinie. Niecodzienne, dlatego że wkroczyliśmy w krainę 
ciemności, a mianowicie w świat osób niewidomych. Uczestnikami zajęć byli uczniowie kl.  
III A z SP Nr 1 z wychowawczynią Agatą Durejko, a zaproszonymi gośćmi osoby 
niedowidzące i niewidome z Koła Polskiego Związku Niewidomych w Gryfinie: Aneta 
Kurdzielewicz (prezes) oraz Jan Jurczyszyn i Krystian Lech (członkowie). Spotkanie zostało 
zorganizowane wokół „Czarnej Książki Kolorów” autorstwa Meneny Cottin z ilustracjami 
Rosany Faria. Książka opowiada o przyjaźni dwóch chłopców, z których jeden – Tomek jest 
niewidomy. Jego widzący przyjaciel, który nie ma imienia opowiada nam, jak Tomek potrafi 
poczuć, dotknąć, usłyszeć czy spróbować kolorów. Czytając tę historię, także zaczynamy je 
widzieć inaczej, tak jak Tomek żyjący w „świecie ciemności”. To książka dla wszystkich, 
ponieważ uczy współodczuwania, uwrażliwia na odmienność, promuje postawę otwartości i 
akceptacji dla niepełnosprawności osób niewidomych. Nie jest to piękna kolorowa bajeczka, 
ale  cała czarna opowieść z czarnymi ilustracjami, czarnym brajlem, tylko tekst dla widzących 
odcina się od tła białymi literami. Spotkanie było doskonałym sposobem na rozpoczęcie 
rozmowy z dziećmi o widzeniu i niewidzeniu, odmienności czy niepełnosprawności. Dzięki 
książce i spotkaniu z osobami niewidomymi dzieci zrozumiały „świat ciemności”. My 
widzimy kolory, a niewidomi je słyszą, czują ich zapach, smak i chętnie je dotykają. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom najmłodszych niewidomych czytelników Oddział 
Dziecięcy Biblioteki Publicznej w Gryfinie wzbogacił swój księgozbiór o literaturę dla osób 
niewidomych. Aktualnie w ofercie jest 13. tytułów m.in.: Kłamczucha, Tańcowała igła z 
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nitką, Dwaj piraci, Paweł i Gaweł, O smoku wawelskim, Śpiąca Królewna, Brzydkie 
Kaczątko. Z czasem tytułów będzie przybywać. Mamy też jedną książkę dla osób 
niesłyszących autorstwa p. Doroty Wdowiak pod tytułem: Bajka o jeżyku. Tekst w książce 
został uzupełniony wersją w języku migowym. 

W bieżącym roku młodzi czytelnicy spotkali się z następującymi pisarzami: Marcinem 
Brykczyńskim, Zuzanną Orlińską, Renatą Piątkowską, Elżbietą Safarzyńską, Anną 
Czerwińską-Rydel, Agnieszką Frączek, Agatą Widzowską-Pasiak, Joanną Marią 
Chmielewską, Małgorzatą Strękowską-Zarembą. 

Ponadto dla maluchów i przedszkolaków organizujemy w każdy czwartek „Czytanie                
z Gryfusiem”,  a „moli książkowych” zapraszamy raz na kwartał  na dyskusję o ciekawych 
książkach w DKK „Gryfik”. Liczba stałych klubowiczów to 6 osób. W październiku 
świętowaliśmy jubileusz   5-lecia naszego klubu. 

 
Ogółem z naszej oferty skorzystało 4673 osoby. 
 

 
2 . 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. 
 
Filia „Górny Taras” 
 
04.02 - 08.02.2013: organizacja ferii dla dzieci. 
25.02.2013 – lekcja biblioteczna dla przedszkolaków  Przedszkola im. Kubusia Puchatka.. 
01.03.2013 – lekcja biblioteczna dla przedszkolaków.  
 27.03.2013 – przedstawienie teatralne.  
09.05.2013 – warsztat dla gimnazjalistów.  
15.05.2013 – spotkanie z pisarzem: Andrzej Grabowski.  
06.06.2013 – spotkanie autorskie z Zofią Stanecką.  
20.09.2013 – spotkanie teatralne „Tuwim wyśpiewany…”. Fundacja Pogotowie Teatralne ze 
Szczecina.  
23.10.2013 – lekcja biblioteczna dla 6-latków z przedszkola nr 3.  
29.10.2013 – spotkanie autorskie z p. Widzowską – Pasiak.  
15.11.2013 – lekcja biblioteczna dla czterolatków z przedszkola nr 3.  
4.12.2013 – przedstawienie teatralne – „Mikołaj w bajkowym ogrodzie”. Fundacja Pogotowie 
Teatralne.  
4.12.2013 – „W potrzasku asertywności”. Wykład w formie przedstawienia. Fundacja 
Pogotowie Teatralne.  
11.12.2013 – lekcja biblioteczna dla czterolatków z przedszkola nr 4.  
Od lutego 2013 do czerwca 2013 roku odbyło  się 8 warsztatów literackich dla słuchaczy 
Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  
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Od marca 2013 do końca roku 2013 odbyło się 56 zajęć komputerowych dla seniorów z 
programu „Latarnik”.  
W Filii funkcjonuje Kącik dla Malucha, który wyposażony jest w duży wybór gier 
planszowych przeznaczonych zarówno dla przedszkolaków z rodzicami jak i dla uczniów 
szkół podstawowych.  Kącik dla Malucha stanowi centrum życia filii bibliotecznej na 
Górnym Tarasie. 
 
 
 
 
Filia w Wełtyniu 
 
Biblioteka w środowisku lokalnym Wełtynia współpracuje z miejscowymi organizacjami i 
instytucjami, m in.: Stowarzyszeniem Rozwoju Ekologii i Agroturystyki na Rzecz Wełtynia, 
Sołtysem i Radą sołecką, Świetlicą Wiejską, Kołem Emerytów i Rencistów i Kapelą Ludową 
„ Wełtynianka”.  
W roku 2013 filia zorganizowała lub była współorganizatorem następujących 
imprez: 
 
        * Ferie zimowe 
        * Dzień Babci i Dziadka 
        * Światowy Dzień Książki 
        * Dzień Ziemi 
        * Tydzień Bibliotek 
        * Turniej warcabowy 
        * Spotkanie autorskie z panem Januszem Wilczyńskim 
        * Festyn z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki i Dnia Strażaka 
        * XII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 
        * „Czytanie na polanie” 
        * Konkurs na „Najładniejszy ogródek przydomowy” 
        * Festyn na „Pożegnanie wakacji” 
        * Festyn i podziękowanie z biblioteki dla państwa Kotowskich 
        *Wieczór z poezją Zbigniewa Smoczka 
        * Spotkanie z Mikołajem 
 
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 
 
Zajęcia w czasie ferii zimowych. 
5.03.2013 - Spotkanie autorskie z Marcinem Brykczyńskim. 
17.04.2013 – Spotkanie autorskie z Pawłem Beręsewiczem. 
Wizyta przedszkolaków w Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Ogłoszenie konkursu „Janie Pawle II dziękuję Ci za…” oraz konkursu z twórczości J. 
Tuwima (konkursy ogłoszone wspólnie z nauczycielami j. polskiego). 
15.05.2013 – Spotkanie autorskie z Anną Onichimowską. 
22.05.2013 – Spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską. 
Podsumowanie konkursu „Najaktywniejszy czytelnik”. 
Tydzień Głośnego Czytania (m.in. wystawienie spektaklu  A. Mickiewicza „Pani 
Twardowska” oraz    J. Tuwima  „Rzepka”; rozstrzygnięcie ogłoszonych konkursów). 
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Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelnika. 
2.10.2013 - Lekcja historii prowadzona przez pana Mariana Anklewicza. 
8.10.2013 – Spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek. 
Dzień Świętego Mikołaja dla najmłodszych. 
12.12.2013 – Spotkanie autorskie z Małgorzatą Strękowską-Zarembą. 
Przez cały rok biblioteka brała udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Odwiedzaliśmy 
najmłodszych ze współczesną literaturą zachęcając do czytania popularnych bajek. W 
bibliotece odbywały się pogadanki, konkursy, dyskusje nad książką, zajęcia plastyczne oraz 
techniczne, lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki, seanse filmowe oraz wspólne, głośne 
czytanie lektur. Prowadziliśmy również zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie ferii i wakacji.  
Ogółem odbyło się 31 szkoleń bibliotecznych, w których uczestniczyły 534 osoby, 16 
literackich - 583 osoby, 3 wystawy, 146 edukacyjnych - 1487 osób. Razem zorganizowano  
233 imprezy, w których uczestniczyły 2633 osoby. Biblioteka czynnie współpracuje z lokalną 
społecznością. Ponadto  Filia Biblioteczna w Chwarstnicy obsługuje trzy punkty biblioteczne 
w sąsiednich miejscowościach, gdzie dwa razy w tygodniu dostarczana jest bieżąca prasa 
lokalna. 
 
Filia w Pniewie 
 
Filia biblioteczna w Pniewie w środowisku lokalnym ściśle współpracuje z Sołtysem i radą 
sołecką, oraz świetlicami wiejskimi w miejscowościach: Nowe Czarnowo, Krajnik, 
Krzypnica i Bartkowo. Ponadto w w/w świetlicach wiejskich prowadzone są punkty 
biblioteczne, które się wciąż rozwijają i świetnie prosperują, jest to doskonałe miejsce, które 
poprzez książkę gromadzi dzieci jak i również dorosłych.  W roku 2013 filia zorganizowała 
lub była współorganizatorem następujących imprez: 

* Ferie zimowe 
* Światowy Dzień książki 
* Tydzień Bibliotek 
* Okres wakacji – (Turnieje Sportowe, Przez książkę do Serca, Konkurs „Książka i 
Bajka Oczami Dziecka‘’, konkursy plastyczne z nagrodami, łamigłówki, portret 
mamy)                                                 
* XII  Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 
* Pożegnanie wakacji. Ognisko 
* Zapomniane Tradycje Barbórka ( robienie czapek górników) 
* Święta przed nami (własnoręczne kartki świąteczne) 

W bibliotece odbywały się również zajęcia takie jak: zajęcia plastyczne, konkursy i zabawy, 
lekcje biblioteczne, czytanie bajek, malowanie obrazków na szybę, w wolnym czasie dzieci 
chętnie rywalizowały ze sobą przy grach planszowych. Duża część dzieci i młodzieży w 
wolnym czasie korzystała z komputera jak i również dorośli . 
 
Filia w Żabnicy 
 
W szkole przeprowadzono 13 lekcji bibliotecznych we wszystkich klasach i oddziale 
zerowym. W sumie udział w lekcjach wzięło 185 uczniów. Zostało zorganizowane spotkanie 
z pisarzem – panią Anną Czerwińską – Rydel piszącą książki o sławnych ludziach w sposób 
prosty i przejrzysty, dostosowany do potrzeb młodych czytelników. W spotkaniu udział wzięli 
uczniowie z klasy IV, V i VI ( 45 osób). Odbyły się 4 dyskusje nad książką: 
   1. Kim jest koszmarny Karolek i dlaczego go lubimy? 
   2. Czy Mikołajek to łobuziak? 
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   3. Tuwim jakiego nie znamy w oparciu o książkę A. Czerwińskiej – Rydel „Mój brat 
czarodziej”. 
    4. Czym są adaptacje filmowe? 
Zorganizowane zostały 2 wystawy: 

1. Życie i twórczość Juliana Tuwima  
2. Wystawa prac na konkurs „Moja ukochana zabawka pluszowa” z okazji urodzin 

Pluszowego Misia. 
Przez cały rok szkolny trwał konkurs na najwierniejszych czytelników i osoby wypożyczające 
najwięcej książek. Zwycięzcy na koniec roku szkolnego otrzymują dyplomy za czytelnictwo i 
nagrody książkowe. 
W bieżącym roku został zorganizowany konkurs recytatorski „Wiersze Juliana Tuwima”, w 
którym wzięło udział 17 uczestników a najlepsi recytatorzy otrzymali dyplomy i nagrody 
ufundowane przez Bibliotekę Publiczną w Gryfinie. 
Pracownice biblioteki zorganizowały na terenie szkoły wraz z uczniami: 

1. Apel tygodniu Bibliotek „Czy komputer zastąpi książkę? 
2. Apel poświęcony Konstytucji 3 Maja 
3. Apel z okazji Święta Niepodległości 
4. Uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klasy I  
5. Imprezę z okazji urodzin Pluszowego Misia (rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 

„Moja ulubiona zabawka pluszowa”, wystawa książeczek „misiowych”, konkurs 
wiedzy o misiach – bohaterach książek i filmów, śpiew i zabawa przy piosenkach o 
misiach, słodkie „co nieco” dla wszystkich dzieci). 

Oprócz działalności na terenie szkoły pracownice włączały się wraz z czytelnikami w 
organizowanie imprez lokalnych 

1. Wspólne wykonanie z mieszkańcami Żabnicy kilkumetrowej  palmy wielkanocnej 
2. Przygotowanie dekoracji, informacji o rybach żyjących w Odrze i przedstawienia 

„Nasza rzeka” z okazji imprezy środowiskowej „Smaki ryb odrzańskich”. 
3. Organizacja Dnia Dziecka dla  najmłodszych mieszkańców Żabnicy, Czepina i części 

Gryfina. 
 
Filia w Gardnie 
 
Celem pracy z czytelnikiem jest: promocja książki, odkrywanie własnych możliwości 
twórczych uczniów, przygotowanie do samodzielnego wyszukiwania informacji, zwracanie 
uwagi na kształtowanie zainteresowań czytelniczych, służenie  pomocą. 
Formy promocji książki oraz inne rodzaje działalności biblioteki: 

a) SZKOLENIE BIBLIOTECZNE W 2013 ROKU: 
66 godzin lekcji bibliotecznych – 1032 uczestników 
2 godziny zwiedzania biblioteki – 34 uczestników 
8 godzin innych imprez – 131 uczestników 
Łącznie: 76 godzin, 1197 uczestników 

Między innymi takie imprezy jak: cykl dla sześciolatków „SPOTKANIA Z BAŚNIĄ”, 
improwizowane rozmowy z autorem książki „CZY MNIE ZNASZ”, reklama czasopisma dla 
młodzieży: „VIKTOR – Junior i Gimnazjalista”, „ŚWIERSZCZYK” – dla najmłodszych, 
pasowanie na czytelnika, konferencje czytelnicze – łączników klas. 

b) LITERACKIE:  
21 godzin – spotkania z książką – 324 uczestników 
2 godziny – dyskusja nad książką – 31 uczestników 
1 godzina – seminarium na temat twórczości Juliana Tuwima – 30 uczestników 
Łącznie: 24 godziny, 385 uczestników 
 

c) EDUKACYJNE: 
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14 konkursów – 157 uczestników 
8 innych – 140 uczestników 
Łącznie: 22 godziny, 297 uczestników 
 

Rozmowy, wywiady, drama, inscenizacja, improwizowane spotkania filmowe, list do autora 
książki, wspólne pisanie książki. 

 
• Spotkanie z chętnymi w czasie ferii zimowych 2013 - 2 razy w tygodniu (poniedziałek 

i czwartek). W programie: spotkanie z zimową baśnią, zima w plastyce. 
• Cykl zajęć dla sześciolatków: SPOTKANIE Z BAŚNIĄ ANDERSENA, GRIMMA, 

PERRAULTA. 
• Zajęcia rozrywkowe: gry i zabawy czytelnicze. 
• Konkursy błyskawiczne 
• Konkursy pięknego czytania wierszy J. Tuwima na poziomie klas 1-3, 4-6 i 

gimnazjum 
• Kiermasz książki za 1 zł (w miesiącu maju).  
• Współpraca z wydawnictwami i hurtownikami – kiermasze z których zysk przekazany 

zostaje na wzbogacenie księgozbioru w bibliotece. 
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 2013 roku: 
- skończyliśmy wprowadzanie zbiorów w bibliotece głównej i rozpoczęliśmy wprowadzanie 
w filiach biblioteki, 
- uruchomiliśmy elektroniczne moduły wypożyczania w Wypożyczalni dla Dorosłych i 
Czytelni dla Dorosłych, 
-stworzyliśmy dwa stanowiska dla osób niewidomych i niedowidzących. 
W 2014 r. planujemy: 
- zakup e-booków, 
- kontynuowanie wprowadzania księgozbioru do katalogu komputerowego w filiach 
bibliotecznych. 
 
VIII. Programy, projekty, granty 
 
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 wysokości 172.512,00 zł. W ramach dofinansowania w działach dla 
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dorosłych wymieniono regały, dokupiono meble, odnowiono ściany, przeprowadzono 
konserwację podłóg, 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 celach promocyjnych zostały wykonane z logo Ministerstwa Kultury                               
i Dziedzictwa Narodowego i logo Biblioteki + notatniki,  biuwary oraz tablica informująca o 
fundatorze dofinansowania. W prasie lokalnej, na stronach internetowych ukazały się artykuły 
na temat wykonywanego zadania oraz o środkach pozyskanych z Programu Wieloletniego 
Kultura + Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”.   

Poza tym biblioteka brała udział w Tygodniu Bibliotek, Tygodniu Głośnego Czytania 
„Cała Polska czyta dzieciom”; projekcie Instytutu Książki: Dyskusyjne Kluby Książki, 
projekcie IBBY, w projekcie Czarna Książka Kolorów, Bibliotekarz w przedszkolu, Latarnik.  
Kontynuowaliśmy projekt Rodzinne spotkania w bibliotece, Czytanie z Gryfusiem 

Oddział Dziecięcy BP już po raz czwarty otrzymał Wyróżnienie Specjalne w 
konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną „Cała Polska czyta 
dzieciom” w roku szkolnym 2011/2012 a Biblioteka Publiczna w Gryfinie została 
Biblioteką Roku 2012 i obchodziła swój jubileusz 65-lecia powstania. 

 
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 2013 
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. Ze środków otrzymanych wydano 
publikację "Historia Polski hymnem pisana". 
 
 
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. 
       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. 
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 W Bibliotece Publicznej użytkowanych jest 30 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. Z powodu małej funkcjonalności pomieszczeń 
dysponuje tylko 6 miejscami w czytelni.  
 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.    

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 Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich. 
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). 
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Konieczny jest remont kapitalny budynku lub relokacja. 
 
 
 
 
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. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

 


