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                                      Gryfino, dn.16  marca 2018 r. 
 
 

SPRAWOZDANIE 
z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie 

31 XII 2017 r. 
 
I. Ogólna charakterystyka sieci: 
 
Zmiany w sieci bibliotecznej. 
 
Podstawowa sieć biblioteczna, w porównaniu z rokiem 2016, uległa zmianie. Zostały 
zlikwidowane punkty biblioteczne w związku ze zmianą prawa dotyczącego umów zleceń, na 
podstawie których raz w roku wypłacano wynagrodzenie Paniom prowadzącym punkty 
biblioteczne przez cały rok.  
I tak w skład obecnej sieci wchodzą: 
           Biblioteka Publiczna w Gryfinie, ul. Kościelna 24: 
         2 Filie miejskie:  

      Filia Górny Taras, ul. Krasińskiego 87a 
  Filia Naukowa, ul. Niepodległości 20 

  3 Filie wiejskie: 
    Filia w Chwarstnicy  
    Filia w Pniewie         
    Filia w Wełtyniu    
  2 Filie publiczno-szkolne na wsi: 
    Filia publiczno-szkolna w Gardnie 
    Filia publiczno-szkolna w Żabnicy  
 

II. Zbiory: 
 
 Według stanu z 31 grudnia 2017 r. księgozbiór bibliotek publicznych liczył 
147.160 wol. w tym  1001 wol. roczników czasopism. 

 
 W 2017 r. księgozbiór wzrósł o 3.167 woluminów na kwotę 76.269zł 

z czego:  
-  1298 wol.  pochodziło z zakupu ze środków organizatora (30.022 zł), 

 -  985 wol. zakupiono z dotacji celowej z Ministerstwa Kultury 
                           i Dziedzictwa Narodowego - Priorytet 1 (25.000 zł), 

 -  757 wol. pochodzi z darów od czytelników (17.444 zł), 
-  28 wol. pochodzi z darów od Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Koło nr 7     

w Gryfinie  (1.062 zł), 
-  10 wol. pochodzi z darów od Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (294 zł) 
-  67 wol. pochodzi z darów od innych instytucji (1.933 zł), 
-  22 wol. pochodzi z zamian za książki zagubione przez czytelników (514 zł) 

  
 Zakup książek odbywał się drogą internetową, bezpośrednio w wydawnictwach 
i hurtowniach np. w Ogólnopolskim Systemie Dystrybucji Wydawnictw „AZYMUT”, 
Wydawnictwie Literatura, Hurtowni „ESKA”, Hurtowni „Sprzedaż Dobrej Książki”,  
Wydawnictwie Prószyński Media, Hurtowni „Platon” Sp. z o.o., Wyższej Szkole Policji  
w Szczytnie, Księgarni Internetowej „Dobre Książki” i in. 
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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 2017 literatura popularnonaukowa i naukowa była, jak w latach poprzednich, 
sukcesywnie uzupełniana. W dalszym ciągu największą popularnością cieszyły się książki  
z następujących dziedzin wiedzy m.in.: politologii (bezpieczeństwa narodowego, 
bezpieczeństwa międzynarodowego, terroryzmu, integracji europejskiej), administracji 
publicznej, prawa międzynarodowego i państwowego, ekonomii (gospodarki, finansów, 
rynku pracy i jego patologii), medycyny, oświaty i wychowania, transportu i logistyki, 
zarządzania. 
         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 89 tytułów. 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 (Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta 
Polska). Oprócz w/w gatunków prasowych, Czytelnia proponuje tygodniki, miesięczniki  
i kwartalniki  społeczno-polityczne, społ.-kulturalne, gospodarczo-polityczne (Polityka, 
Newsweek, Do Rzeczy, Tygodnik Powszechny, Angora i in.), czasopisma bibliotekarskie, 
pomorzoznawcze oraz prasę sportową (Przegląd Sportowy) i kobiecą (Twój Styl, Poradnik 
Domowy, Zwierciadło), poradniki medyczne (Zdrowie, O czym lekarze Ci nie powiedzą) 
i in.                                                                                                                  
     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. Gazeta Chojeńska, Nowe 7 
Dni Gryfina, Fakt, Zabezpieczenia, Polska Zbrojna, Motor, Bibliotekarz Zachodniopomorski,  
Kronika Sejmowa, Nowa Technika Wojskowa, Rocznik Chojeński, Raport, Żołnierz Polski, 
Przegląd Sił Zbrojnych, Lotnictwo i inne).    
    W 2017 r. również księgozbiór Czytelni, podobnie jak w roku poprzednim, znacząco 
wzbogacił  się dzięki darom od instytucji i indywidualnych czytelników.                       
    W Czytelni gromadzone są od lat (po 2003 r.) prace licencjackie, magisterskie  
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i podyplomowe dotyczące ziemi gryfińskiej.  
    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). 
     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 dokumenty życia społecznego takie jak: 
 - 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 2017 
Biblioteka wzbogaciła się o 60 audiobooków na kwotę 1160,00 zł. Zakupiono również 48 
woluminów książek z dużą czcionką na kwotę 2.016,00 zł. 

Zainteresowanie książką mówioną oraz książką z dużą czcionką jest bardzo duże. 
Popularne są lektury szkolne i bestsellery literatury dziecięcej i młodzieżowej, powieści. 
Osoby starsze chętnie sięgają po klasykę oraz bestsellery. 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 2017 Biblioteka 
wzbogaciła się o 66 dokumentów elektronicznych i innych materiałów audiowizualnych 
na kwotę 1.265,00 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. 
 
Ilość książek w poszczególnych bibliotekach wg stanu na dzień 31 XII 2017 r.: 

 
Biblioteka Publiczna                         - 70.986 wol. + 1001 rocz. czasopism 
Filia Górny Taras   - 24.465 wol. 
Filia Naukowa   - 10.326 wol. 
Filia Chwarstnica   -   8.941 wol. 
Filia Pniewo               -   8.161 wol. 
Filia Wełtyń    -   7.852 wol. 
Filia Gardno                                    -   8.560  wol. 
Filia Żabnica                                      -   6.868  wol. 
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W roku 2017  księgozbiór był systematycznie przeglądany, naprawiany  

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

 
  Biblioteka Publiczna w Gryfinie udostępnia i uzupełnia na bieżąco katalog on-

line. Tworzona jest także elektroniczna kartoteka zagadnieniowa, regionalna. Zakupujemy  
e-wydanie "Gazety Prawnej" (w 2017 r. skorzystało z niej 327 użytkowników) oraz e-

Poradnik Instytucji Kultury.  Biblioteka prowadzi własną stronę internetową 
www.biblioteka.gryfino.pl. Biblioteka uczestniczy w Internetowym Portalu e-Usług 
Bibliotecznych W.BIBLIOTECE.PL. Jesteśmy również na Facebooku. Biblioteka udostępnia 
w swoim katalogu elektronicznym dostęp do e-booków w ramach projektu „Wolne Lektury”. 
Są to przede wszystkim lektury szkolne oraz poezje i audiobooki dostępne w różnych 
formatach, przystosowane również do potrzeb osób słabowidzących, niewidomych oraz osób 
mających trudności z czytaniem. Biblioteka digitalizuje lokalne dokumenty życia społecznego 
(kroniki szkolne, księgi parafialne, materiały  archiwalne otrzymane od gryfinian dotyczące 
regionalnych osobistości), zdjęcia, mapy, widokówki, unikalne gazety i czasopisma z lat 
wojennych, dokumenty tzw. drugiego obiegu (m.in. dotyczące regionu Pomorza 
Zachodniopomorskiego). 

 Biblioteka prowadziła w 2017 r. działania promujące korzystanie z e-booków  
w ramach projektu „Wolne Lektury” oraz włączyła się do projektu „Kultura na 

Widoku”. 
 Odbiorcami e-usług w 2017 r. w Czytelni byli przede wszystkim studenci oraz 

osoby poszukujące porad prawnych, regulacji prawnych oraz ich interpretacji. Wśród 
użytkowników Czytelni w zakresie e-usług dominowały grupy, które przeglądały portale 
internetowe oferujące pracę, portale informacyjne i inne, korzystały z poczty 

elektronicznej, Facebooka i innych portali społecznościowych, Skype,  gier logicznych 
(np. szachy on-line, pasjans), gier on-line. 

 Odbiorcami e-usług w 2017 r. byli użytkownicy Biblioteki w przedziale 
wiekowym od  6 lat do powyżej 60. roku życia, podobnie jak w latach ubiegłych, głównie 
studenci, uczniowie oraz osoby niepracujące. W 2017 r. odsetek użytkowników e-usług w 
wieku powyżej 50. roku życia utrzymywał się na podobnym do roku poprzedniego 
poziomie. 
 
III. Czytelnicy  
  
 W 2017 r. zarejestrowanych było 5.193 czytelników, z czego 4.063 w bibliotece  
macierzystej i jej dwóch miejskich filiach.    

Biorąc pod uwagę wiek czytelników, najwyższy odsetek tworzą osoby  
do 15 roku życia –29,21%, drugą grupę stanowią osoby od 25 do 44 roku życia - 26,30%. 

Wśród grup zawodowych najliczniejszą grupę czytelników stanowią uczniowie –
42,50% oraz osoby pracujące – 34,74%. 
 
Ilość czytelników w poszczególnych bibliotekach: 
 
Biblioteka Publiczna 

Ogółem                       - 2.758 czytelników 
do lat 5 -      45  “ 
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6-12 lat   -    437           “ 
13-15 lat            -    164   “   
16-19 lat             -    172  “ 
20-24 lata           -    265  “ 
25-44 lata            -    800  “ 
45-60 lata                -    478  “ 

 powyżej 60 lat     -    397  “    
 
Filia miejska Górny Taras 

Ogółem 
                  1.125 czytelników 
do lat 5 -         8  “ 
6-12 lat   -     198           “ 
13-15 lat            -       71   “ 
16-19 lat                  -       74  “ 
20-24 lata                -       48  “ 
25-44 lata                -     295  “ 
45-60 lat                  -     179  “ 
powyżej 60 lat         -     252         “ 

 
Filia miejska Naukowa 
 Ogółem          180  czytelników 
 
 16-19 lat  -           6  “ 
 20-24 lata  -         35  “ 
 25-44 lata  -         99  “ 
 45-60 lat  -         31    “ 
 powyżej 60 lat  -           9  “ 
 
Filia wiejska Chwarstnica 

Ogółem   
                                       278            czytelników 
do lat 5                    -         6                          “ 
6-12 lat                   -      116                          “ 
13-15 lat                 -        34   “ 
16-19 lat                 -        66   “ 
20-24 lata               -          7   “ 
25-44 lata               -        20   “ 
45-60 lat                 -        24   “  
powyżej 60 lat        -          5   “ 

 
Filia wiejska Pniewo 

Ogółem 
                 156      czytelników 
do lat 5                    -         6                “ 
6-12 lat                    -       20               “ 
13-15 lat                  -       15     “ 
16-19 lat                -       12   “ 
20-24 lata                 -       19   “ 
25-44 lata               -        41   “ 
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45-60 lat             -        20   “ 
powyżej 60 lat         -        23   “      

 
Filia wiejska Wełtyń 

Ogółem  
                          209    czytelników 
do lat 5 -       27             “ 
6-12 lat   -       34             “ 
13-15 lat            -       11           “ 
16-19 lat               -       16           “ 
20-24 lata          -       26           “ 
25-44 lata            -       50           “ 
45-60 lat        -       31           “ 
powyżej 60 lat             -       14           “ 

 
Filia  wiejska Gardno 

Ogółem               350   czytelników 
  
  6-12 lat   -     134           “ 
13-15 lat           -        84           “ 
16-19 lat                      -        39           “ 
20-24 lata         -          6           “ 
25-44 lata                    -        48           “ 
45-60 lat       -        30           “ 

 powyżej 60 lat            -          9           “ 
 
Filia wiejska Żabnica  

Ogółem              137   czytelników 
        
            do 5 lat -        1                       ” 

6-12 lat   -    106                       “ 
13-15 lat            -        0                    “ 
16-19 lat              -        1                      “ 
20-24 lata            -        2             “ 
25-44 lata           -      13             “ 
45-60 lat                     -        7             “ 
powyżej 60 lat             -        7                      “ 

 
Podział czytelników wg wieku z wszystkich placówek łącznie: 
  

do lat 5 -      93 osoby  
6-12 lat   -  1045 osób           
13-15 lat           -    379 osób  
16-19 lat  -     386 osób 
20-24 lata  -     408 osób 
25-44 lata  -   1366 osób 
45-60 lat  -     800 osób 
powyżej 60 lat  -     716 osób 
                            ------------------- 
      razem:     5.193 osoby 
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Odwiedziny w działach otwartych Biblioteki 

       
Czytelnicy odwiedzili wszystkie nasze agendy 75.427 razy: 

 
Biblioteka Publiczna  -   29.014 odwiedzin 
Filia Górny Taras             -   12.541 odwiedzin 
Filia Naukowa  -         884 odwiedzin 
Filia Chwarstnica  -    13.145 odwiedzin 
Filia Pniewo   -      2.762 odwiedzin 
Filia Wełtyń   -      6.403 odwiedzin 
Filia Gardno                         -     8.479 odwiedzin 
Filia Żabnica                         -     2.199 odwiedzin 

 
    

Liczba wypożyczeń księgozbioru, czasopism i zbiorów specjalnych do domu wyniosła 
–102.342 wol.; średnia wypożyczeń –19 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 2017 r. swoim użytkownikom –  
z innych bibliotek i instytucji (np. z Książnicy Pomorskiej) 132 książki oraz 58 kserokopii 
artykułów czasopism, a także przesłała 171 kopii artykułów z naszej placówki do innych 
bibliotek. 
 

 
Odwiedziny i udostępnianie zbiorów w czytelniach 
 

              odwiedziny                    udostępniane zbiory 
 
Biblioteka Publiczna 13.373 osoby      25.477 egz. 

 Filia Górny Taras   3.977 osób                              1.823 egz. 
 Filia Naukowa      132 osoby                       450 egz.  

Filia Chwarstnica         6.861 osób                             7.858 egz. 
 Filia Pniewo       870 osób                    2.285 egz. 
 Filia Wełtyń               3.166 osób                   2.897 egz. 
 Filia Gardno                  3.953 osoby                   4.759 egz. 
 Filia Żabnica                 2.239 osób                               3.386 egz. 
  razem: ------------------------------------------------------------------ 

              34.571 osób                    48.935 egz. 
  
Liczną grupę użytkowników biblioteki stanowią osoby korzystające z innych 

form jej działalności, z których w 2017 roku skorzystało: 
- z 169 lekcji bibliotecznych i wycieczek dla użytkowników bibliotek - 2.652 osoby, 
- z 620 imprez zorganizowanych przez biblioteki w gminie skorzystało - 10.590 osób 

(na tę liczbę składają się różne imprezy m.in. literackie, edukacyjne, wystawy). 
- w czasie 159 godzin przeprowadzono szkolenia i inne zajęcia edukacyjne dla grupy 

1259 użytkowników biblioteki (były to m.in. szkolenia z obsługi komputera i Internetu dla 
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Seniorów, spotkania Dyskusyjnych Klubów Książek, warsztaty plastyczne, szkolenia i 
warsztaty z biblioterapii). 

Biblioteka Publiczna w Gryfinie stara się rozwijać i poszerzać swoją ofertę 
skierowaną do czytelników, szczególnie do uczniów, studentów, środowiska czytelników 
z terenów wiejskich, czytelników niepełnosprawnych.  

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, telefon w działach otwartych biblioteki można złożyć zamówienie na 
dostępne książki. Biblioteka posiada zakładki na facebooku, rezerwacji zbiorów można 
dokonać poprzez Internet (katalog on-line). Czytelnicy poprzez stronę internetową 
Biblioteki, mają dostęp do newslettera informującego poprzez e-maila o aktualnych 
wydarzeniach w bibliotece oraz formularza zapytań do bibliotekarza, poprzez który 
mogą uzyskać informacje o dostępności zbiorów.  

 
Podjęte przez Bibliotekę w 2017 r. inicjatywy i działania na rzecz specjalnych grup 
czytelniczych. 
 
W 2017 r. Biblioteka współpracowała z gryfińskim kołem Polskiego Związku Niewidomych w celu 
wykorzystywania przez członków Koła, pozyskanego przez Bibliotekę sprzętu specjalistycznego dla 
tej kategorii osób (tj. niewidomi/niedowidzący).  
 
W swoich zbiorach biblioteka gromadzi audiobooki oraz książki z dużą czcionką.  
 
Biblioteka 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.  
Biblioteka Filia Górny Taras w roku 2017 współorganizowała cykl spotkań w ramach projektu  
dofinansowanego ze środków  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu 
Promocja Czytelnictwa. 
 
Ten oryginalny projekt pt. „Wczytaj się w życie to takie ciekawe” zaistniał dzięki partnerstwu 
Biblioteki Publicznej w Gryfinie Filii Górny Taras i  Stowarzyszenia Pomocy w Rozwoju 
Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Szczecinie. 
Główną ideą projektu było pokazanie dzieciom, że czytanie to niezwykła umiejętność, to dar, 
który nie został dany każdemu. Wartością dodaną była integracja z osobami dorosłymi 
niepełnosprawnymi.  
Osoby niepełnosprawne prowadzące zajęcia biblioterapeutyczne wraz z terapeutami były do 
tego przygotowane, były świadome swojej niepełnosprawności i chętnie dzieliły się swoimi 
doświadczeniami. 
Część warsztatowa zajęć stanowiła niesamowity przyczynek do założenia własnej 
biblioteczki. Dzieci chcą mieć swoje książki, żeby móc włożyć tam własnoręcznie zrobioną 
zakładkę lub odbić w książce samodzielnie zrobiony exlibris ze swoim imieniem. Po takich 
zajęciach posiadanie i czytanie powinno stać się dla dzieci bardzo atrakcyjne, a stąd już krok 
do wczytania się na dobre. 
Jednorazowo w spotkaniu brało udział dwóch terapeutów, cztery osoby niepełnosprawne ze 
Stowarzyszenia oraz klasa ze szkoły podstawowej z przedziału I-III. 
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Oddział Dziecięcy Biblioteki Publicznej w Gryfinie współpracuje z Przedszkolem Nr 4 w 
Gryfinie oraz Szkołą Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, do  których uczęszczają 
uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawni ruchowo i 
intelektualnie). Dzieci te uczestniczą w spotkaniach literackich, autorskich, warsztatach, 
pogadankach, wycieczkach po bibliotece, zajęciach bajkoterapeutycznych. Pod koniec roku 
nawiązaliśmy  współpracę z Zespołem Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie 
przeprowadzając zajęcia biblioterapeutyczne z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną 
lekką. Celem zajęć było budowanie pozytywnej samooceny, podwyższenie poczucia własnej 
wartości i integracja w grupie. W planach biblioterapeutycznych na przyszły rok jest dalsza 
współpraca z Zespołem Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, ale także biblioterapia z 
uczniami ze Szkoły Podstawowej w Radziszewie i uczestnikami Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Gryfinie.  
W roku 2017 Czytelnię dla Dorosłych odwiedziła grupa niepełnosprawnych intelektualnie 
aktorów z lokalnego Teatru Bomba Bomba.  
Filia Biblioteczna w Pniewie kontynuowała współpracę z Dziennym Domem Senior-WIGOR 
w Gryfinie, gdzie raz w miesiącu prowadzone są przez bibliotekarkę zajęcia z biblioterapii. W 
listopadzie pensjonariusze WIGOR-a odwiedzili bibliotekę, która zorganizowała zajęcia 
„Dekoracje świąteczne”, natomiast w grudniu zorganizowaliśmy ,,Świąteczny wieczorek z 
Poezją’’ w naszej bibliotece. 
Filia nawiązała kontakt również z Zespołem Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie oraz 
Domem Pomocy Społecznej w Dębcach. Uczniowie i pensjonariusze odwiedzają raz w 
miesiącu bibliotekę w Pniewie, gdzie uczestniczą w rozmowach o książkach, wysłuchują 
fragmentów baśni, rysują. 
 
Filia Biblioteczna w Wełtyniu współpracuje z Kołem Emerytów i Rencistów wspólnie 
organizując imprezy plenerowe. 
 
Biblioteka Publiczna w Gryfinie zatrudnia 4 osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 
zatrudnia stażystę z niepełnosprawnością intelektualną w ramach projektu ”Integruj się z nami 
- kompleksowe formy aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców  województwa 
zachodniopomorskiego”. 
 
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 2017 r. 
udzielono w Bibliotece Publicznej w Gryfinie wraz z filiami 37.649 informacji, z tego 9.235  
to informacje bibliograficzne, 6.467 osób skorzystało z Internetu i Dziennika e-Gazety 
Prawnej, 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. 
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Biblioteka 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 Bibliotece od kilku lat tworzymy elektroniczną Bibliografię Regionalną dotyczącą 
powiatu gryfińskiego, opracowywaną w Czytelni d/Dorosłych na bazie bieżącej  prasy 
lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej. Wprowadzane 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. W 2017 roku grupa studentów z Uniwersytetu Warszawskiego wraz z opiekunką 
kontynuowała poszukiwanie materiałów na temat stosunków społecznych mieszkańców 
terenów przygranicznych.  
 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.  

           V. Kadra – osób 
 
Dyrektor       1 osoba 
Zastępca dyrektora     1 osoba 
Obsługa administracyjna                                           1 osoba  
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      2 osoby (2 x ½ etatu) 
Filia Górny Taras     2 osoby 
Filia Naukowa      1 osoba 
Filie wiejskie      5 osób (1 os. ¼ et. i 1 os. ½ et.) 
Obsługa gospodarcza                3 osoby (1 os. na ½ et. 1 os. ¼ et.) 

 
 
Pracownicy wg wykształcenia: 

  
Wyższe ogólne          6 osób (1 osoba na ¼ et.)  
Wyższe bibliotekarskie         9 osób (w tym 1 osoba na ¼ etatu)                                                                 
Średnie bibliotekarskie         6 osób (w tym 1 osoba na ½ etatu) 
Średnie ogólne          3 osoby 
Zasadnicze           2 osoby (w tym 1 osoba na ½ etatu) 
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W roku 2017 pracownicy Biblioteki brali udział w merytorycznych kursach, 
konferencjach i szkoleniach z zakresu bibliotekoznawstwa, prawa pracy, informatyki, jedna 
osoba studiowała administrację publiczną, 1 osoba studiowała podyplomowo kadry i płace.  
 
VI. Działalność edukacyjna, kulturalno – oświatowa, promocja czytelnictwa 
 
 
Biblioteka Publiczna w Gryfinie w roku 2017 zorganizowała wiele imprez o charakterze 
edukacyjnym, kulturalno-oświatowym i promocyjnym. 
Wydarzeniami cyklicznymi były: 
- spotkania autorskie (Monika Marin, Agnieszka Frączek, Dorota Schrammek, Michał 
Rusinek, Joanna Wachowiak, Anna Gibasiewicz, Łukasz Wierzbicki, Piotr Stankiewicz, 
Joanna Krzyżanek, Artur Daniel Liskowacki, Przemysław Wechterowicz, Joanna Rajch, 
Magdalena Zarębska), 
- zajęcia podczas ferii zimowych oraz wakacji, 
- lekcje biblioteczne, spotkania z książką dla przedszkolaków,  
- spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych, a także dla dzieci, 
- teatrzyki dla dzieci zorganizowane zarówno w Oddziale Dziecięcym, jak i w filiach, 
- wystawy, 
- kluby gier planszowych dla dzieci i dla dorosłych, 
- kursy komputerowe dla seniorów,  
- seria spotkań dla dzieci pt.: „Bajki ze strychu”, czyli projekcje bajek na kliszach 
celuloidowych z lat 70. i 80. ubiegłego wieku z kultowego projektora ANIA, 
- japoński teatrzyk KAMISHIBAI - Papierowy Teatr skierowany jest dla dzieci w wieku  
4 – 10 lat. Planszowe opowiadania Kamishibai to historie pełne sensu, dzięki czemu stanowią 
doskonały pretekst do rozmowy z dzieckiem o emocjach, uczuciach i wartościach. 
 

Dział Zbiorów Specjalnych 
Miniony rok biblioteka rozpoczęła zorganizowaniem wystawy o zasłużonym mieszkańcu 
Gryfina - Stanisławie Rzeszowskim. Wystawa zorganizowana została przez pracowników 
Działu Zbiorów Specjalnych wspólnie z Towarzystwem Miłośników Historii Ziemi 
Gryfińskiej. Prezentowana była dla mieszkańców najpierw w siedzibie TMHZG, a później    
w budynku biblioteki. 
 
Ważnym wydarzeniem była także wystawa eksponatów związanych z kolejnictwem. Była to 
pierwsza wystawa gryfinianina Bernarda Jarzembowskiego. Udostępnił on wiele ciekawych  
i unikatowych książek oraz urządzeń związanych z koleją. Wśród nich największą atrakcję 
stanowił dalekopis Morse`a służący do porozumiewania się pomiędzy kolejarzami 
niemieckimi i polskimi bez konieczności znajomości języka. Wystawa przyciągnęła zarówno 
osoby związane z kolejnictwem, jak i uczniów gryfińskich szkół, dla których dodatkową 
atrakcją była możliwość dotknięcia każdego z eksponatów. 
 
Z okazji kolejnej rocznicy strajku w Elektrowni Dolna Odra w czerwcu 1976 r., Biblioteka 
Publiczna w Gryfinie wraz ze Stowarzyszeniem Wolnego Słowa z Warszawy, zaprosiła 
mieszkańców na wystawę niezależnych wydawnictw, jakie powstawały w Gryfinie, na 
Pomorzu Zachodnim i w Polsce. Na wystawie można było obejrzeć nie tylko czasopisma (w 
tym egzemplarz "Krawędzi Ziemi Gryfińskiej" z adnotacją oficera Służby Bezpieczeństwa 
poczynioną w czasie rewizji) i książki, ale również oryginalny sprzęt, jakim posługiwali się 
podziemni drukarze. Zbiory zostały przekazane przez Stowarzyszenie Wolnego Słowa  
z Warszawy, Książnicę Pomorską, Muzeum Historii Polski, IPN Oddział w Szczecinie  
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i osoby prywatne. Były to między innymi: maszyna do pisania przywieziona z Londynu przez 
Eugeniusza Smolara, na której pisano teksty do "Tygodnika Mazowsze" oraz rama drukarska 
przekazana Muzeum Historii Polski przez Mateusza Morawieckiego. Zobaczyć można było 
także czasopisma podziemne i powielacz białkowy, udostępniony przez Książnicę Pomorską. 
 
W maju, podczas Tygodnia Bibliotek, zawitał do nas Arkady Radosław Fiedler, syn znanego 
podróżnika Arkadego Fiedlera. W opowieści zatytułowanej: „Ekspedycja Amazońska. 
Śladami Arkadego Fiedlera 80 lat później”, pan Arkady opowiadał o swojej dwumiesięcznej 
wyprawie do Amazonii Boliwijskiej, jaką śladami swojego ojca, odbył w towarzystwie  
czterech Indian z plemienia Takana do mało znanych ostępów Puszczy Amazońskiej. 
 
Rok ubiegły był pierwszym, w którym dołączyliśmy do ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek”. 
Zaplanowanych zostało szereg atrakcji, z których wyróżnić należy spotkanie  
z kpt. Grzegorzem Węgrzynem. Pasjonat wody i żeglarstwa, ale również pracownik 
elektrowni Dolna Odra, przedsiębiorca i aktywny działacz społeczny. Od 1976 r. cały czas 
aktywnie żeglując, uzyskiwał kolejne stopnie żeglarskie, by 11 lat temu, zdać z sukcesem 
egzamin na tytuł kapitana jachtowego. W 2012 r. mając już bogate i różnorodne 
doświadczenie, rozpoczął przygotowania do pierwszego samotnego rejsu dookoła ziemi. Swój 
jacht „Regina R.” kupił w 2013. Dwa następne lata spędził na niezbędnych remontach  
i przebudowach jednostki, by w końcu 6 czerwca 2015 r. wypłynąć w swój pierwszy samotny 
rejs, będący jednocześnie rejsem dookoła ziemi. 3 czerwca, niemalże w rocznicę swojego 
wypłynięcia, kpt. Grzegorz spotkał się z gryfinianami w sali konferencyjnej Biblioteki 
Publicznej opowiedział swoją historię. „Noc Bibliotek” odbywała się także w filii na 
„Górnym Tarasie”. Rozpoczęła się ona warsztatami „Magiczne Kamishibai” oraz 
happeningiem czytelniczym. Ponadto wykonywano zakładki do książek metodą decoupage`u 
„Cały świat w zasięgu ręki”, a także uczono się tańców z różnych stron świata. 

Cyklicznym wydarzeniem, które gromadzi wiele osób jest Gryfińska Noc Świętojańska.  
W zeszłym roku była to już jej piąta edycja. Rozpoczęła się śpiewaniem piosenek wraz  
z animatorkami ubranymi w piękne kostiumy wróżek leśnych. Kolejnym punktem wieczoru 
był występ Kapeli Ludowej "Macierzanka", a po nim wspólne wyplatanie wianków oraz 
robienie przez dzieci kolorowych stateczków z życzeniami, które następnie zostały puszczone 
na wodę. Na dzieci czekały także konkursy i zabawy, pokaz wielkich baniek mydlanych, 
skręcane baloniki oraz elementy malowania buziek. Ta część wieczoru zakończyła się 
wspólnym pieczeniem kiełbasek przy ognisku. Po jego zakończeniu w lasku nieopodal plaży, 
odbył się spektakl plenerowy pt.: "Legendy" w wykonaniu Teatru 6 i PÓŁ z Gryfina. 
"Legendy" to spektakl inspirowany legendami ząbkowickimi dotyczącymi czasów 
średniowiecznych. Mogłyby one jednak wydarzyć się wszędzie i o każdym czasie. Zaklęte  
w legendy opowieści ukazują naturę człowieka, która jest mroczna, pełna bólu, a jednocześnie 
przepełniona pasją i chęcią doświadczenia dobra. 

Na początku września biblioteka tradycyjnie włączyła się w ogólnopolską akcję 
„Narodowego Czytania”, której patronuje para prezydencka. W spektaklu opartym na 
fragmentach „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego wystąpili między innymi: 
- Danuta Nagórna, aktorka zarówno warszawskich scen teatralnych, teatru telewizji oraz 
filmu,  
- aktorzy gryfińskiego teatru Gliptykos,  
- znani gryfińskiej publiczności czytelnicy Biblioteki Publicznej w Gryfinie, 
Wystąpił także eksperymentalny chór złożony z pracowników Biblioteki. 
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W ramach 5. edycji Festiwalu Czytania „Odkrywcy Wyobraźni” organizowanego przez 
Książnicę Pomorską w Szczecinie, odwiedził już po raz trzeci gryfińską bibliotekę – pisarz  
i podróżnik Łukasz Wierzbicki. W Czytelni dla Dzieci i Młodzieży uczestnicy spotkania 
wybrali się w „podróż literacką” wokół globu najpierw rowerem, a później motocyklem. Pan 
Łukasz opowiadał o swoich książkach dla dzieci: o Kazimierzu Nowaku, nieustraszonym 
podróżniku z Poznania, który przemierzył Afrykę rowerem; o niedźwiadku Wojtku, kompanie 
polskich żołnierzy, który pomagał w bitwie o Monte Cassino; o zakonniku Benedykcie 
Polaku, który zawiózł list papieski do władcy tajemniczych Mongołów. Wreszcie o powieści 
podróżniczej „Machiną przez Chiny” opartej na prawdziwej historii. Pisarz nie tylko 
opowiedział dzieciom o czym opowiada książka, ale zachęcił ich do wcielenia się w rolę 
bohaterów książki. W drodze z Polski do Chin uczestnicy wyprawy napotkali na wiele 
nietypowych sytuacji: najpierw na przeszkodzie stanął im turecki policjant, który dzięki 
słoikowi konfitur truskawkowych przepuścił ich przez granicę, a także spotkana przy drodze 
śpiąca tygrysica w Indiach czy wizyta w porcelanowym pałacu. Otóż w sierpniu 1934 roku 
świeżo upieczeni małżonkowie – Halina i Stach Bujakowscy wyruszają w szaloną podróż 
poślubną do Chin…motocyklem o mocy 10 koni mechanicznych. Szlak prowadzi  
z Druskiennik przez Turcję, Persję, Indie, aż do Szanghaju. Machina często niedomaga,  
a azjatyckie pustynie i dżungle przynoszą liczne niebezpieczne i fascynujące przygody. 

W roku ubiegłym powróciły także do kalendarza wydarzeń kulturalnych Gryfińskie Koncerty 
Organowe. Dzięki zaangażowaniu organizatorów oraz pozyskaniu sponsorów udało się 
zorganizować trzy koncerty, które cieszyły się zainteresowaniem gryfinian oraz okolicznych 
mieszkańców. 

 
Oddział Dziecięcy 

W 2017 roku oprócz tradycyjnych form upowszechniających czytelnictwo wśród dzieci  
i młodzieży jak: cykliczne spotkania z książką dla przedszkolaków, warsztaty twórcze  
i edukacyjne, lekcje biblioteczne, prezentacje multimedialne, zajęcia bajko-  
i biblioterapeutyczne, przedstawienia teatralne, koncert bajkowy, pogadanki, blok feryjny 
(BIBLIOFERIADA), szkolenia biblioteczne użytkowników, warsztaty tworzenia komiksu z 
Arturem Wabikiem czy spotkania autorskie (odwiedzili nas: Joanna Krzyżanek, Artur Daniel 
Liskowacki, Michał Rusinek, Przemysław Wechterowicz, Dorota Schrammek, Joanna Rajch, 
Joanna Wachowiak, Anna Gibasiewicz, Magdalena Zarębska). Włączyliśmy się także w 
obchody Roku Josepha Conrada-Korzeniowskiego w ramach projektu „Podążać za 
marzeniem. Joseph Conrad” wspólnie z Książnicą Pomorską. Wzięliśmy udział w 5. edycji 
Festiwalu Czytania „Odkrywcy Wyobraźni” organizowanego przez Książnicę Pomorską w 
Szczecinie, kiedy to odwiedził już po raz trzeci gryfińską bibliotekę – pisarz i podróżnik 
Łukasz Wierzbicki.  Uczestniczyliśmy w XIV Tygodniu Bibliotek, III Nocy Bibliotek, XVI 
Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom, gdzie w akcji „Literackie Urodzinki” 
świętowane były: 50. urodziny  Reksia, Rozbójnika Rumcajsa, Misia Colargola; 60. – Misia 
Uszatka, Krecika, Pchły Szachrajki; 40. – Filemona i Bonifacego, 70. – Dzieci z Bullerbyn. 
We wrześniu - w Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania odbyły się warsztaty czytelnicze 
„Książka ma głos, czyli sztuka czytania” prowadzone przez Stanisława Heropolitańskiego – 
znanego dziennikarza, lektora i pracownika Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. 
Wysłuchaliśmy w mistrzowskiej interpretacji pana Stanisława pierwszego rozdziału 
bestselerowej książki Rafała Kosika – „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”. 
Później w warsztatach głośnego czytania pod hasłem: „I ty możesz być Conradem”, które 
związane były z obchodzonym Rokiem Conrada, ochotnicy głośno czytali fragmenty 
„Tajfuna”. Mistrz słowa nagrywał ich czytanie na dyktafon cyfrowy, by później analizować 
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ich dykcję, akcent, a nawet oddech podczas czytania – udzielając im wskazówek jak powinno 
się prawidłowo czytać. W grudniu udało nam się gościć prawdziwego górnika, a mianowicie 
pana Grzegorza Stachewicza  z Kopalni Bielinek i Ognica. Dzieci  dowiedziały się do czego 
służyły poszczególne części prezentowanego ubioru, obejrzały odznaczenia naszego gościa.  
Ponadto poznały zwyczaje, tradycje i godło górnicze, dowiedziały się dlaczego św. Barbara 
jest patronką górników, wysłuchały hymnu górniczego oraz fragmentów książki Magdaleny 
Zarębskiej – „Ô tym, kiej Maciek Szpyrka cuzamen ze starzikiym wandrowalo pō Nikiszu” („ 
Jak Maciek Szpyrka z dziadkiem po Nikiszowcu wędrowali”) w gwarze śląskiej. Spotkanie 
było bardzo pouczające i przybliżyło dzieciom postać górnika i jego ciężką pracę. Nowością 
była gra literacko-detektywistyczna - Detektywi w bibliotece wokół książki „Małomówny i 
rodzina” Małgorzaty Musierowicz z inicjatywy Wydawnictwa Akapit Press. Celem gry było 
odnalezienie skarbu przy pomocy wskazówek znajdujących się w kopertach. Detektywi 
musieli wykazać się znajomością kilku lektur i głównej książki w grze. Poradzili sobie 
świetnie i ułożyli hasło z liter znalezionych w lekturach: RODZINA. Hasło to było kluczem 
do skarbu ukrytego w zakamarkach biblioteki. Dzięki tej grze - uczestnicy mogli choć przez 
chwilę poczuć się jak prawdziwymi detektywami oraz nauczyli się współpracy w grupie. 
Ponadto odbyło się 7. spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki, na których dyskutowaliśmy o 
ciekawych i wyjątkowych książkach z literatury dziecięcej. Strzałem w dziesiątkę okazały się 
„Bajki ze strychu”, czyli projekcje bajek na kliszach celuloidowych z lat 70. i 80. ubiegłego 
wieku z kultowego projektora ANIA, japoński teatrzyk KAMISHIBAI - Papierowy Teatr 
skierowany jest dla dzieci w wieku 4 – 10 lat. Planszowe opowiadania Kamishibai to historie 
pełne sensu, dzięki czemu stanowią doskonały pretekst do rozmowy z dzieckiem o emocjach, 
uczuciach i wartościach. Także założony w listopadzie KLUB GIER BEZ PRĄDU znalazł 
swoich dziecięcych sympatyków gier planszowych, gier karcianych, gier literackich czy 
popularnej ostatnio grywalizacji. Pod koniec roku nawiązaliśmy  współpracę z Zespołem 
Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie przeprowadzając zajęcia biblioterapeutyczne z 
uczniami z niepełnosprawnością intelektualną lekką. Celem zajęć było budowanie 
pozytywnej samooceny, podwyższenie poczucia własnej wartości i integracja w grupie. W 
planach biblioterapeutycznych na przyszły rok jest dalsza współpraca z Zespołem Szkół 
Specjalnych w Nowym Czarnowie, ale także biblioterapia z uczniami ze Szkoły Podstawowej 
w Radziszewie i uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie.  

Formy promocji książki, czytelnictwa i biblioteki to nie tylko same imprezy, ale także 
ciekawe gazetki ścienne, wystawki nowości czy książek tematycznych. W tym roku były 33. 
ekspozycje okolicznościowe i tematyczne dla dzieci i młodzieży.  

 
Filia „Górny Taras” 

Biblioteka Filia Górny Taras w roku 2017 współorganizowała cykl spotkań w ramach 
projektu dofinansowanego ze środków  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
w ramach priorytetu Promocja Czytelnictwa. 
Ten oryginalny projekt pt.: „Wczytaj się w życie to takie ciekawe” zaistniał dzięki 
partnerstwu Biblioteki Publicznej w Gryfinie Filii Górny Taras i  Stowarzyszenia Pomocy  
w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie  
w Szczecinie. Główną ideą projektu było pokazanie dzieciom, że czytanie to niezwykła 
umiejętność, to dar, który nie został dany każdemu. Wartością dodaną była integracja z 
osobami dorosłymi niepełnosprawnymi. Osoby niepełnosprawne prowadzące zajęcia 
biblioterapeutyczne wraz z terapeutami były do tego przygotowane, były świadome swojej 
niepełnosprawności i chętnie dzieliły się swoimi doświadczeniami. Część warsztatowa zajęć 
stanowiła niesamowity przyczynek do założenia własnej biblioteczki. Dzieci chcą mieć swoje 
książki, żeby móc włożyć tam własnoręcznie zrobioną zakładkę lub odbić w książce 
samodzielnie zrobiony exlibris ze swoim imieniem. Po takich zajęciach posiadanie i czytanie 
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powinno stać się dla dzieci bardzo atrakcyjne, a stąd już krok do wczytania się na dobre. 
Jednorazowo w spotkaniu brało udział dwóch terapeutów, cztery osoby niepełnosprawne ze 
Stowarzyszenia oraz klasa ze szkoły podstawowej z przedziału I-III. 
Od stycznia 2017 do końca czerwca 2017 przeprowadzono zajęcia komputerowe dla 
seniorów. W 18 spotkaniach udział wzięło 95 osób. Odbyły się także 4 spektakle teatralne 
oraz 9 lekcji bibliotecznych.  
Ogólnie: 769 osób skorzystało z usług kulturalnych i edukacyjnych filii. 
 

Filia Biblioteczna w Żabnicy 
Filia była dostępna dla czytelników przez 3 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych. 
Zarejestrowanych było łącznie 137 czytelników, w tym 30 osób powyżej 18 roku życia. 
Czytelnicy odwiedzili bibliotekę 1029 razy, wypożyczając 1512 książek. 
Oprócz pracy z księgozbiorem działalność biblioteki obejmowała następujące działania: 
- Podczas ferii zimowych w Filii Bibliotecznej w Żabnicy realizowany był program pod 
hasłem: „Z ekologią na ty”. Przeprowadzono urozmaicone zajęcia, podczas których 
pracowano z wykorzystaniem surowców wtórnych. Dzięki temu powstały takie prace jak: 
ekoludek z surowców wtórnych oraz świeczniki z surowców wtórnych. Przygotowano także 
grę planszową o nazwie "Chronimy naszą planetę”. 
- Wykonanie palmy wielkanocnej, która została przeniesiona do kościoła parafialnego  
w Żabnicy. 
- Pasowanie na czytelnika uczniów klasy pierwszej  
- Tydzień czytania dzieciom przez pracowników szkoły oraz starszych uczniów dzieciom  
z oddziału przedszkolnego. 
- Czytanie na polanie 
- Uroczysty koncert o okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki w wykonaniu agencji Pro 
Musica 
- Konkurs "Co wiem o zwierzętach domowych?" 
- Prelekcja pracownika TOZ Szczecin nt. zwierząt w schronisku, adopcji zwierząt  
i sposobów wspierania schroniska 
- Uroczyste obchody urodzin Pluszowego Misia (konkurs na wykonanie misia z surowców 
wtórnych) 
- Mikołajek na Mikołajki - starsze dzieci czytają młodszym 
- Koncert mikołajkowy w wykonaniu agencji Pro Musica " Bajki opowiadane muzyką". 
W imprezach organizowanych przez bibliotekę wzięło udział 1026 osób. 
W Żabnicy odbyła także się promocja książki dr hab. profesora US Bogdana Matławskiego. 
Był to kolejny element obchodów 270. rocznicy powstania wsi Żabnica. Monografia Sołectwa 
Żabnica jest podsumowaniem tego właśnie okresu. Będzie się ona składać z dwóch części 
obejmujących historię Dębiec i Żabnicy. Promocja obejmowała pierwszy tom monografii  
wieś – DĘBCE. 

 
Filia Biblioteczna w Gardnie 

Filia biblioteki połączona z biblioteką szkolną zlokalizowana w budynku szkoły.  
W roku 2017 udzielono 879 informacji. Odbyły się 33 lekcje biblioteczne dla 503 
uczestników, 22 spotkania z książką dla 386 uczestników, 8 wystaw związanych z obchodami 
rocznicowymi roku 2017: 

- Z legendą i baśnią wzdłuż rzeki Wisły,  
- Białe kruki w naszej bibliotece,   
- wystawa książek i cytatów Sławne powiedzenia wielkich o książce,  
- Nowoczesna biblioteka i nowe drogi uczenia się (książka i jej odpowiednik w bibliotece 
w XXI wieku),  
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- wystawa prac konkursowych na plakat Mój ulubiony bohater i książka 
 
Prowadzone były także inne formy promocji książki, takie jak: 

• Przeglądy literatury 
• Pogadanki, dyskusje 
• Prezentacje multimedialne 
• Jarmark rzeczy śmiesznych i zbędnych 
• Rozmowy 
• Gry i zabawy ruchowe 
• Parada bohaterów książkowych 
• Akcje promujące książki 
• Malowanie ilustracji do legendy 
• KONKURSY wieloetapowe 

1. Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej (W świecie baśni Andersena) 
2. Mickiewiczowski konkurs czytelniczo-przyrodniczy (Pan Tadeusz) 
3. Na najładniejszy plakat: Mój ulubiony bohater i Moja ulubiona książka 
4. Z legendą i baśnią wzdłuż rzeki Wisły 

• Spotkanie z pisarką Agnieszką Frączek (dla klas I-III) poprzedziło: 
1. Wystawa twórczości autorki 
2. Wspólne czytanie książek autorki 
3. Zorganizowane kiermaszu książek (do zdobycia autografu) 

Biblioteka była organizatorem takich akcji jak: 
• Październik miesiącem biblioteki szkolnej 
• Ferii zimowych 
• Tygodnia bibliotek 
• Jak nie czytam, jak czytam (promująca bibliotekę i czytanie książek) 

 
W ciągu roku odbyło się 45 imprez oraz 42 godziny szkoleń dla czytelników. 
 

Filia Biblioteczna w Pniewie 
W filii przeprowadzonych zostało wiele form zajęć oraz imprez z czytelnikami. Podczas  
15 spotkań zachęcano nowych czytelników do zwiedzania biblioteki oraz zapoznania się  
z układem księgozbioru dziecięcego i dla dorosłych.  
Odbyło się 8 lekcji bibliotecznych, w których wzięło udział 57 osób.  
Kontynuowano ,,Kółko głośnego czytania”, którego zajęcia odbywają się w każdy pierwszy 
czwartek miesiąca. Dzieci chętnie brały w nim udział, a czytanie odbywało się na zmianę lub 
z podziałem na role.  
Zorganizowane zostały także zajęcia okazjonalne tj. Dzień Babci, Święta Wielkiej Nocy, 
Dzień Matki, Święta Bożego Narodzenia itp.  
Kontynuowana była współpraca z lokalną artystką i malarką Panią Elżbietą Olszewską. Na 
stałe zawiązała się także współpraca ze świetlicami wiejskimi w Bartkowie i Krajniku. 
W maju 2017 r. bibliotekę na spotkaniu autorskim odwiedziła szczecińska autorka Monika 
Marin. Opowiedziała co skłoniło ją do napisania książki, o swoich pasjach  
i pisarstwie. Po spotkaniu wręczyła dzieciom książki z autografem. Na spotkaniu gościliśmy 
dzieci ze świetlic wiejskich z Krzypnicy i Nowego Czarnowa oraz dzieci z DPS w Nowym 
Czarnowie. 
Biblioteka wyszła naprzeciw seniorom i zorganizowała ,,Klub Seniora”, gdzie raz lub dwa 
razy w miesiącu spotykają się miłośniczki haftowania i szydełkowania. 
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W minionym roku nasza filia nawiązała współpracę z Zespołem Szkół Specjalnych oraz 
Domem Pomocy Społecznej. Dzieci z tych placówek odwiedzają raz w miesiącu naszą 
bibliotekę. Podczas zajęć rozmawiamy o książkach, czytane są fragmenty baśni, rysujemy,                
a wszystko to dopasowane jest do możliwości intelektualnych uczestników. 
Wraz z Elżbietą Kasprzyk zainaugurowaliśmy zajęcia dla dorosłych. Obejmowały one:  
- warsztaty pt.: ,,Stwórz świąteczny nastrój w swoim domu”, 
- zajęcia techniką Decoupage,   
Budujące i miłe jest to, że oprócz lokalnych mieszkańców gościły także osoby z Gryfina, 
Krajnika, Krzypnicy oraz Dębogóry. 
 

Filia Biblioteczna w Chwarstnicy 
Biblioteka w Chwarstnicy mieści się w budynku szkoły podstawowej. W 2017 r. 
zarejestrowano 278 czytelników. Na zewnątrz wypożyczono 6887 vol, w tym audiobooki  
i czasopisma nieoprawne. Ogółem odwiedzin w wypożyczalni było 4121. W czytelni 
odwiedzin było 6861 podczas których udostępniono 7858 książek, czasopism i audiobooków. 
W ciągu roku odbyło się także 53 lekcji bibliotecznych i wycieczek do biblioteki, w których 
uczestniczyło 728 czytelników. W innych zajęciach brało udział 869 osób w 56 zajęciach. 
Filia aktywnie współpracuje z Punktem Przedszkolnym TPD w Chwarstnicy oraz 
Przedszkolem nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie. 
Filia organizowała takie zajęcia jak: 
- Ferie w bibliotece; 
- Zajęcia biblioteczne; 
- Dzień Babci i Dzień Dziadka; 
- Żegnamy zimę; 
- Zajęcia w przedszkolu nr 2 w Gryfinie; 
- Tradycje wielkanocne- robienie stroików i kartek; 
- Akcja Żonkile - Akcja ogólnopolska Muzeum POLIN; 
- Spotkanie autorskie z Dorotą Schrammek; 
- Tydzień Bibliotek; 
- Dzień Matki i Dzień Ojca; 
- Tydzień Głośnego Czytania; 
- Spotkanie autorskie - Joanną Wachowiak; 
- Zajęcia w przedszkolu nr 2 w Gryfinie; 
- Cykl zajęć biblioterapeutycznych  (13 grup - 180 osób); 
- Dzień Pluszowego Misia; 
- Tradycje świąteczne- Boże Narodzenie (cykl spotkań- robienie ozdób i kartek 
świątecznych); 
-  Warsztaty ceramiczne (3 spotkania); 
 
 

Filia Biblioteczna w Wełtyniu 
Filia współpracuje z miejscowymi organizacjami i instytucjami m. in. ze świetlicą wiejską, 
Stowarzyszeniem Miłośników Rozwoju Ekologii i Agroturystyki na Rzecz Wełtynia, Kołem 
Gospodyń Wiejskich „Ale Babki”, Kapelą Ludową „Wełtynianka”. 
Filia zorganizowała lub współorganizowała następujące wydarzenia: 
- Ferie Zimowe; 
- Światowy Dzień Ziemi; 
- Spotkanie autorskie z Dorotą Schrammek;  
- Tydzień Bibliotek; 
- Piknik rodzinny z okazji Dnia Matki i Dziadka (impreza plenerowa); 
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- Teatr Gwitajcie ze spektaklem „Bajki Pana Brzechwy”; 
- Teatr Gwitajcie spektakl „Lata dwudzieste…” 
- Dzień Seniora; 
- Spektakl PRO MUSICA „Świąteczny dzwoneczek i śniegowe bałwany”; 
- Pieczenie i dekorowanie pierniczków; 
- Kiermasz książek. 
 

Dyskusyjny Klub Książki 
Aktywnie działały Dyskusyjne Kluby Książki, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. DKK 
dla dorosłych spotykał się sześć razy. W spotkaniach udział wzięło 30 osób, prowadząc często 
ciekawe i ożywione dyskusje. Bardzo ciekawym wydarzeniem, było spotkanie autorskie z 
Piotrem Stankiewiczem, autorem książki pt.: „Świat według stoików”. Autor zgromadził 
osoby w różnym wieku oraz o różnych światopoglądach. Było to gwarancją ciekawej 
dyskusji, która odbywała się w przez dwie godziny. DKK dla dzieci odbył siedem spotkań, 
podczas których dyskutowano o ciekawych i wyjątkowych książkach z literatury dziecięcej. 
 
 
 
VII. Komputeryzacja i automatyzacja 
 
W 2017 roku: 
- kontynuowaliśmy  wprowadzanie zbiorów do programu bibliotecznego 
SOWA2/MARC21na bieżąco w bibliotece głównej i jej filiach, 
- kontynuowano tworzenie regionalnej kartoteki elektronicznej w programie SOWA2/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 2018 r. planujemy: 
- kontynuowanie wprowadzania księgozbioru do katalogu komputerowego w filiach 
bibliotecznych. 
 
VIII. Programy, projekty, granty 
 
W 2017 r. Biblioteka brała udział w programie Biblioteki Narodowej: Zakup nowości 
wydawniczych dla bibliotek. Priorytet 1. 
Filia Biblioteczna Górny Taras współorganizowała cykl spotkań w ramach projektu 
dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
priorytetu „Promocja Czytelnictwa”. Ten oryginalny projekt pt. „Wczytaj się w życie to takie 
ciekawe” zaistniał dzięki partnerstwu Biblioteki Publicznej w Gryfinie Filii Górny Taras oraz 
Stowarzyszenia Pomocy  
w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w 
Szczecinie. 
 
Czytelnia dla Dorosłych kontynuowała 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. 
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W  roku 2017 odbywały się spotkania DKK dla dorosłych i dla dzieci. 
 
Strzałem w dziesiątkę okazały się „Bajki ze strychu”, czyli projekcje bajek na kliszach 
celuloidowych z lat 70. i 80. ubiegłego wieku  z kultowego projektora ANIA, japoński 
teatrzyk KAMISHIBAI - Papierowy Teatr skierowany jest dla dzieci w wieku 4 – 10 lat. 
Planszowe opowiadania Kamishibai to historie pełne sensu, dzięki czemu stanowią doskonały 
pretekst do rozmowy z dzieckiem o emocjach, uczuciach i wartościach. Także założony w 
listopadzie KLUB GIER BEZ PRĄDU znalazł swoich dziecięcych sympatyków gier 
planszowych, gier karcianych, gier literackich czy popularnej ostatnio grywalizacji 
 
Biblioteka wzięła udział w akcji Narodowe Czytanie „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. 
 
 
 
 
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 2017 
otrzymaliśmy ze Starostwa Powiatowego kwotę 6.000 zł, którą przeznaczyliśmy na 
działalność statutową tzn. wydaliśmy m.in. na książki z dużą czcionką  oraz zakupiliśmy 
zbiory do Filii Naukowej o profilu pedagogicznym (ze zbiorów filii korzystają czytelnicy 
z całego powiatu) oraz do księgozbioru regionalnego w Czytelni dla Dorosłych. 
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. 
       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. 
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W 2017 roku Biblioteka otrzymała dotację celową w wysokości 39.000 zł na zakup 
urządzenia wielofunkcyjnego oraz 8 zestawów komputerowych dla czytelników do Czytelni 
dla Dorosłych. 
 W Bibliotece Publicznej użytkowane są 32 komputery pracujące w sieci lokalnej  
i podłączone do Internetu, z czego 12 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 20. 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 8 komputerów z dostępem do Internetu,  
6 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 67,25 m2 (powierzchnia została zmniejszona w 
związku z przejęciem części lokalu przez Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie) 
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 1 komputera korzystają czytelnicy. 
 W Filii tworzona jest własna baza danych w programie Sowa2/Marc 21. W 2012 r. 
baza danych została ujednolicona z bazą w pozostałych działach biblioteki. 
 
4. Filia w Chwarstnicy. 
 Mieści się w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy w lokalu 
przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, o powierzchni 90 m2. Dzięki przeniesieniu do 
nowego lokalu czytelnicy filii zyskali bardziej komfortowe warunki. Szkoła natomiast zyskała 
bogatszy księgozbiór, dostęp do lektur wymaganych w szkole podstawowej, 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,  z czego jeden dostępny dla czytelników.  
 
 
5. Filia w Pniewie. 
 Mieści się w budynku wolnostojącym i zajmuje parter o powierzchni 74 m2. Budynek 
wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, wodną i kanalizacyjna, ogrzewany 
przez piec olejowy. 

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 



21 
 

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 oraz jedno 
stanowisko dla pracownika, 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. Biblioteka wnosi opłaty na mocy porozumienia z Gryfińskim Domem Kultury z dnia 
01. lutego 2009 r. za korzystanie z mediów. W 2010 r. został zakupiony nowy telewizor LCD 
Panasonic, urządzenie wielofunkcyjne firmy HP. W filii znajdują się dwa stanowiska 
komputerowe z dostępem do Internetu, jedno dostępne dla czytelników. W roku 2017 w filii 
stworzony został kącik dla najmłodszego czytelnika, do którego zakupiono stolik  
z krzesełkami typu Mamut.  
 
7. Filia w Gardnie. 
 Posiada lokal o powierzchni 102 m2 w pawilonie socjalno-dydaktycznym 
miejscowej Szkoły Podstawowej. Filia 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. 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. 
 
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.  
Filia wyposażona jest w dwa stanowiska komputerowe (w tym jedno dla czytelników) z 
dostępem do Internetu.  

 
 

 


