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                                      Gryfino, dn. 01.03.2020 r. 

 

 

SPRAWOZDANIE 

z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie 

31 XII 2019 r. 

 

I. Ogólna charakterystyka sieci: 

 

Zmiany w sieci bibliotecznej. 

 

Podstawowa sieć biblioteczna, w porównaniu z rokiem 2018, nie uległa zmianie.  

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. Programy, projekty, granty 

 

W 2019 r. Biblioteka brała udział w programie Biblioteki Narodowej: Zakup nowości 

wydawniczych dla bibliotek. Priorytet 1. W ramach programu zakupiono 902 wol. książek 

z dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania 

wyniosła 24.570,00 zł a wkład własny 57.330,00 zł. 
 

Biblioteka brała też udział w programie „Patriotyzm Jutra 2019” ogłoszonym przez Muzeum 

Historii Polski w Warszawie. W wyniku otrzymanej dotacji powstała wystawa plenerowa 

„Gryfino powojenne”. Wkład własny w formie dotacji celowej z Urzędu Miasta i Gminy 

Gryfino wyniósł 27.000,00 zł, w ramach którego zakupiono system wystawienniczy do 

ekspozycji plenerowych. Otrzymane dofinansowanie wyniosło 12.097,10 zł (projekt 

graficzny, tłumaczenia tekstu na języki: niemiecki, ukraiński, gruziński, druk plansz 

wystawy na materiale odpornym na zjawiska atmosferyczne). 
 

Cztery imprezy organizowane przez bibliotekę zostały dofinansowane przez PGE GiEK S.A. 

były to: Gryfińskie Koncerty Organowe, Dyktando Gryfińskie, Noc Świętojańska oraz 

Narodowe Czytanie. Klauzula poufności w umowie sponsoringowej nie pozwala Bibliotece 

na ujawnienie kwoty sponsoringu. 

 

W 2019 r. odbywały się spotkania DKK dla dzieci. 
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Jesienią 2018 r. przystąpiliśmy do projektu z Instytutu Książki w Krakowie dla małych 

czytelników – „Mała Książka – Wielki Człowiek”. Projekt był kontynuowany w 2019 r. 

 

Biblioteka (Filia Biblioteczna w Pniewie)  brała udział w konkursie ogłoszonym przez Polskie 

Sieci Energetyczne pod nazwą „WzMOCnij swoje otoczenie”. Otrzymała grant w 

wysokości 14.256,00 zł, wkład własny wyniósł 1.584,00 zł. Tytuł projektu „Biblioterapia 
dla Innych”. Dzięki grantowi PSE Filia Biblioteczna w Pniewie zakupiła sprzęt 
elektroniczny i zorganizowała cykl udoskonalonych zajęć biblioterapeutycznych w Dziennym 

Domu ,,Senior+’’ oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gryfinie. W ramach 

grantu zakupiono między innymi: tablety, gogle VR, rzutnik multimedialny, ekran 
projekcyjny oraz artykuły biurowe. Nowa forma prowadzenia zajęć spowodowała, iż 
zainteresowanie biblioterapią zgłosił Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.  

 

Biblioteka  (Filia Biblioteczna w Pniewie) wzięła udział w drugiej edycji akcji „Przerwa na 

Wspólne Czytanie 2019” i otrzymała dwie pufy oraz książki dla dzieci o wartości 299,00 

zł. 
 

SBP koło nr 7 w Gryfinie działąjące przy Bibliotece w roku 2019 zorganizowało zbiórkę 
publiczną i zakupiło książki za zebraną kwotę 1.871,00 zł, które przekazało w darze 

Bibliotece Publicznej w Gryfinie. 

 

III. Zbiory: 

 

Według stanu z 31 grudnia 2019 r. księgozbiór bibliotek publicznych liczył 135.272 wol. 

w tym  1.013 wol. roczników czasopism. 

 

W 2019 r. ilość książek wzrosła o 4.299 woluminów na kwotę 102.585,00  zł z czego:  

 

- 2.346 wol.  pochodziło z zakupu ze środków organizatora (55.703,00 zł), 

 - 902 wol. zakupiono z dotacji celowej z Ministerstwa Kultury 

                       i Dziedzictwa Narodowego - Priorytet 1 (24.570,00 zł), 

 - 930 wol. pochodzi z darów od czytelników (19.165,00 zł), 

- 61 wol. pochodzi z darów od Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Koło nr 7 

               w Gryfinie  (1.871,00 zł), 

- 13 wol. pochodzi z wygranej w akcji „Przerwa na wspólne czytanie 2019” 

               (299,00 zł), 

- 22 wol. pochodzą z Książnicy Pomorskiej w Szczecinie (540,00 zł), 

- 15 wol. pochodzi z darów od innych instytucji (306,00 zł), 

- 10 wol. pochodzi z zamian za książki zagubione przez czytelników (131,00 zł). 

  

Zakup książek odbywał się drogą internetową, bezpośrednio w wydawnictwach 

i hurtowniach np. w Ogólnopolskim Systemie Dystrybucji Wydawnictw „AZYMUT”, 

Wydawnictwie Literatura, Hurtowni „Sprzedaż Dobrej Książki”, Hurtowni „ESKA”, 

Wydawnictwie Prószyński Media, Hurtowni „Platon” Sp. z o.o., Wydawnictwie Akapit Press 

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, wyjazdów pracowników na Targi Książek  

w Poznaniu, Warszawie. Bardzo istotne przy doborze literatury są sugestie czytelników, 

zgłaszających u nas propozycje zakupu, które w miarę możliwości finansowych są 
realizowane. 

W roku 2019 literatura popularnonaukowa i naukowa była, jak w latach poprzednich, 

sukcesywnie uzupełniana.  

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 85. Lista tytułów czasopism 

jest co roku konfrontowana z potrzebami czytelników. Tytuły nieczytane są zastępowane 

przez inne.  

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 i studentów. 

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, Newsweek, Gazeta Polska).    

W 2019 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  

i podyplomowe dotyczące ziemi gryfińskiej.  

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 



4 

 

  - 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 2019 

Biblioteka wzbogaciła się o 132 audiobooki na kwotę 2.672,00 zł. Zakupiono również 37 

woluminów książek z dużą czcionką na kwotę 1.697,00 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 2019 Biblioteka 

wzbogaciła się o 31 dokumentów elektronicznych i innych materiałów audiowizualnych 

na kwotę 424,00 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 2019 r.: 

 

Biblioteka Publiczna                         - 70.309 wol. + 1013 rocz. czasopism 

Filia Górny Taras   - 18.218 wol. 

Filia Naukowa   -   7.844 wol. 

Filia Chwarstnica   -   8.376 wol. 

Filia Pniewo               -   8.592 wol. 

Filia Wełtyń    -   6.280 wol. 

Filia Gardno                                    -   8.422 wol. 

Filia Żabnica                                      -   6.218 wol. 

 

W roku 2019  księgozbiór był systematycznie przeglądany, naprawiany i meliorowany. 

Wycofywane z księgozbiorów są książki nienadające się do oprawy introligatorskiej, 

zniszczone i o nieaktualnych treściach.  

 

IV. E-usługi bibliotek 

 

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

jest także elektroniczna kartoteka zagadnieniowa, regionalna. Zakupywaliśmy e-wydanie 
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"Dziennika Gazety Prawnej" oraz e-Poradnik Instytucji Kultury. Na początku 2018 roku 

Biblioteka przystąpiła do administrowanego przez BN systemu cyfrowego wypożyczeń pod 

nazwą ACADEMICA. Z e-wydań prasy oraz z systemu ACADEMICA w 2019 r. skorzystało 

3911 osób, które pobrały 1009 dokumentów. Biblioteka prowadzi własną stronę internetową 
www.biblioteka.gryfino.pl. W 2019 r. odnotowaliśmy 29.663 odsłon naszej strony 

internetowej i mieliśmy 8.231 unikalnych użytkowników strony internetowej. 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). 

Odbiorcami e-usług są przede wszystkim osoby uczące się (uczniowie, studenci, pracujący – 

dokształcający się). Stopniowo z tej oferty zaczynają korzystać także emeryci (np. rezerwacja 

książek on-line). Największą grupą użytkowników e-usług w Bibliotece jest młodzież  
w przedziale wieku 15 – 24 lat, następną grupę stanowią dorośli w przedziale wiekowym 24 – 

44 lata. 

  

V. Czytelnicy  

  

W 2019 r. zarejestrowanych było 4.796 czytelników, z czego 3.626 w bibliotece  macierzystej 

i jej dwóch miejskich filiach.    

Biorąc pod uwagę wiek czytelników, najwyższy odsetek tworzą osoby do 15 roku życia –

30,58 %, drugą grupę stanowią osoby od 25 do 44 roku życia - 24,14 %. 

Wśród grup zawodowych najliczniejszą grupę czytelników stanowią uczniowie – 40,35 % 

oraz osoby pracujące – 35,09 %. 

 

Ilość czytelników w poszczególnych bibliotekach: 

 

Biblioteka Publiczna 

 

Kategorie wiekowe Liczba czytelników 

do lat 5 64 

6-12 lat 403 

13-15 lat 222 

16-19 lat 167 

20-24 lata 192 

25-44 lata 742 

45-60 lata 441 

powyżej 60 lat 435 

Ogółem   2.666 
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Filia miejska Górny Taras 

 

Kategorie wiekowe Liczba czytelników 

do lat 5 10 

6-12 lat 75 

13-15 lat 48 

16-19 lat 36 

20-24 lata 26 

25-44 lata 199 

45-60 lata 143 

powyżej 60 lat 271 

Ogółem   808 

 

Filia miejska Naukowa 

 

Kategorie wiekowe Liczba czytelników 

do lat 5 - 

6-12 lat - 

13-15 lat - 

16-19 lat 4 

20-24 lata 39 

25-44 lata 64 

45-60 lata 29 

powyżej 60 lat 16 

Ogółem   152 

 

Filia wiejska Chwarstnica 

 

Kategorie wiekowe Liczba czytelników 

do lat 5 0 

6-12 lat 103 

13-15 lat 72 

16-19 lat 34 

20-24 lata 8 

25-44 lata 21 

45-60 lata 32 

powyżej 60 lat 8 

Ogółem   278 

 

Filia wiejska Pniewo 

 

Kategorie wiekowe Liczba czytelników 

do lat 5 7 
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6-12 lat 49 

13-15 lat 24 

16-19 lat 17 

20-24 lata 18 

25-44 lata 36 

45-60 lata 23 

powyżej 60 lat 62 

Ogółem   236 

 

Filia wiejska Wełtyń 

 

Kategorie wiekowe Liczba czytelników 

do lat 5 32 

6-12 lat 24 

13-15 lat 17 

16-19 lat 7 

20-24 lata 23 

25-44 lata 49 

45-60 lata 26 

powyżej 60 lat 9 

Ogółem   187 

 

Filia  wiejska Gardno 

 

Kategorie wiekowe Liczba czytelników 

do lat 5 0 

6-12 lat 136 

13-15 lat 68 

16-19 lat 37 

20-24 lata 6 

25-44 lata 35 

45-60 lata 30 

powyżej 60 lat 16 

Ogółem   328 

 

Filia wiejska Żabnica 

 

Kategorie wiekowe Liczba czytelników 

do lat 5 2 

6-12 lat 100 

13-15 lat 11 

16-19 lat 0 

20-24 lata 1 

25-44 lata 12 

45-60 lata 6 
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powyżej 60 lat 9 

Ogółem   141 

 

Podział czytelników wg wieku z wszystkich placówek łącznie: 

 

Kategorie wiekowe Liczba czytelników 

do lat 5 115 

6-12 lat 890 

13-15 lat 462 

16-19 lat 302 

20-24 lata 313 

25-44 lata 1.158 

45-60 lata 730 

powyżej 60 lat 826 

Ogółem   4.796 

 

Odwiedziny w działach otwartych Biblioteki 

       

Czytelnicy odwiedzili wszystkie nasze agendy 63.364 razy: 

 

Biblioteka Publiczna  -    27.807 odwiedzin 

Filia Górny Taras             -    11.153 odwiedzin 

Filia Naukowa  -      1.084 odwiedzin 

Filia Chwarstnica  -      7.598 odwiedzin 

Filia Pniewo   -      2.789 odwiedzin 

Filia Wełtyń   -      4.586 odwiedzin 

Filia Gardno                         -      5.253 odwiedzin 

Filia Żabnica                         -      3.094 odwiedzin 

 

Liczba wypożyczeń księgozbioru, czasopism i zbiorów specjalnych do domu wyniosła –

91.120 egz.; 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 2019 r. swoim użytkownikom –  z innych 

bibliotek i instytucji (np. z Książnicy Pomorskiej) 78 książek oraz 8 kserokopii artykułów 

czasopism. 
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Udostępnianie zbiorów w czytelniach i wypożyczalniach 

 

           udostępniane zbiory na miejscu       wypożyczenia na zewnątrz 

 

Biblioteka Publiczna                   22.924 egz.                              44.181 egz. 

 Filia Górny Taras                     6.208 egz.                              19.127 egz.  

 Filia Naukowa                     1.364 egz.  1.918 egz. 

Filia Chwarstnica                           5.784 egz. 5.440 egz. 

 Filia Pniewo           2.300 egz. 3.155 egz. 

 Filia Wełtyń                           2.562 egz.                              11.090 egz. 

 Filia Gardno                                  3.311 egz. 4.253 egz. 

 Filia Żabnica                                   2.116 egz. 1.956 egz. 

  razem: -------------------------------------------------------------------------------------- 

                                46.569 egz.                              91.120 egz. 

  

Liczną grupę użytkowników biblioteki stanowią osoby korzystające z innych form jej 

działalności, z których w 2019 roku skorzystało: 

- z 75 godzin szkoleń bibliotecznych użytkowników w bibliotece - 1009 osób, 

- z 6 godzin szkoleń bibliotekarzy z innych bibliotek - 17 bibliotekarzy, 

- z 624 imprez zorganizowanych przez biblioteki w gminie skorzystało - 8098 osób 

(na tę liczbę składają się różne imprezy m.in. literackie, edukacyjne, wystawy), 

- w czasie 105 godzin przeprowadzono szkolenia i inne zajęcia edukacyjne dla grupy  

1977 użytkowników biblioteki (były to m.in. spotkania Klubu Gier bez Prądu, 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.  

 

 Obsługa specjalnych grup użytkowników biblioteki 

 

Biblioteka Publiczna w Gryfinie jest wyposażona w sprzęt przeznaczony do obsługi osób 

niewidzących i słabowidzących, ciągi komunikacyjne oraz toaleta przystosowane są do 

obsługi osób niepełnosprawnych. Pracownikami zarówno biblioteki jak i filii są osoby  

z orzeczoną niepełnosprawnością.  
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W swoich zbiorach biblioteka gromadzi audiobooki oraz książki z dużą czcionką. W 2019 r. 

nasze zbiory powiększyły się  o  37 woluminów książek z dużą czcionką oraz o 132  

audiobooki. 

 

Oddział dla Dzieci i Młodzieży kontynuuje  współpracę z Zespołem Szkół Specjalnych  

w Nowym Czarnowie przeprowadzając zajęcia bajko- i biblioterapeutyczne z uczniami  

z niepełnosprawnością intelektualną lekką oraz uczniami z klas integracyjnych, w których są 
uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych (z zespołem nadpobudliwości 

psychoruchowej - ADHD, z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, z zaburzeniami 

zachowania, z niedostosowaniem społecznym). Od 2019 roku Oddział prowadzi zajęcia 

czytelnicze z młodymi podopiecznymi Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Most” 

koło nr 1 w Gryfinie. Dla dzieci z dysleksją, dysgrafią i innymi „dys-„ oferujemy materiały 

terapeutyczne (poradniki metodyczne, gry i programy komputerowe, audiobooki. Dzieci 

niedowidzące i niewidome mogą korzystać z księgozbioru z alfabetem Braille’a i z dużą 
czcionką, także z pomocy naukowych (lupy powiększające, linijki itp.) czy audiobook’ów. 

 

 Zajęcia biblioterapeutyczne realizowane na podstawie bajek i opowiadań terapeutycznych: 

• Mam odwagę was poznać! – zajęcia biblioterapeutyczne o integracji i poznaniu grupy do 

tekstu „Bajka o olbrzymie” z „Historii pięknych”, 

• Nie bądź jak słup soli – reaguj, gdy komuś dzieje się krzywda! – zajęcia biblioterapeutyczne 

o krzywdzie do fragm. książki Elżbiety Zubrzyckiej „Słup soli”, 

• Emocjonalny zawrót głowy – zajęcia z elementami biblioterapii do tekstu Joanny Haręży 

„Jak Kruk spotkał Zło” w: „Kruk między innymi, historia intymna dla mniej lub bardziej 

nieopierzonych”, 

• Franklin w bibliotece – zajęcia czytelnicze z elementami bajkoterapii, 

• Czy umiemy słuchać innych? – zajęcia z edukacji emocjonalnej na podstawie książki 

Doerrfelda Cori , 

• Każdy zasługuje na drugą szansę. Przemiana Mary Lennox w świetle książki „Tajemniczy 

ogród”. 

 

W ciągu 2019 r. biblioteka kontynuowała współpracę z Dziennym Domem Senior Plus  

w Gryfinie, Środowiskowym Domem Samopomocy w Gryfinie oraz Domem Pomocy 

Społecznej w Dębcach, znajdującym się na terenie gminy Gryfino. Seniorzy oraz osoby 

niepełnosprawne odwiedzili wystawy biblioteki. Szczególnie współpraca z Dziennym 

Domem Senior Plus w Gryfinie okazała się owocna, skutkując regularnym udziałem 

pracowników biblioteki w imprezach organizowanych przez Dom (spotkania poetyckie, 

okazjonalne).  

Filia Biblioteczna w Pniewie w roku 2019 nawiązała  współpracę ze Środowiskowym 

Domem Samopomocy w Gryfinie, w którym od miesiąca marca są prowadzone zajęcia 

biblioterapeutyczne. Filia Biblioteczna w Pniewie kontynuowała również współpracę  
z Dziennym Domem Senior Plus w Gryfinie, gdzie raz w miesiącu prowadzone są przez 

bibliotekarkę zajęcia z biblioterapii oraz kontynuuje współpracę z Zespołem Szkół 

Specjalnych w Nowym Czarnowie. Uczniowie i pensjonariusze Zespołu odwiedzają raz  

w miesiącu bibliotekę w Pniewie, gdzie uczestniczą w rozmowach o książkach, wysłuchują 
fragmentów baśni, rysują. Przy bibliotece w Pniewie działa również Klub Seniora, którego 

uczestnicy spotykają się raz w miesiącu (czasami częściej) na warsztatach haftowania  

i szydełkowania. Podobne spotkania odbywają się w Filii w Żabnicy. 

 

Filia Biblioteczna w Wełtyniu współpracuje z Kołem Emerytów i Rencistów wspólnie 

organizując imprezy plenerowe. 
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VI. 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 2019 r. udzielono 

w Bibliotece Publicznej w Gryfinie wraz z filiami 38.104 informacji, z tego 7.903  to 

informacje bibliograficzne, 11.227 osób skorzystało z Internetu, Dziennika e-Gazety Prawnej, 

Academici. Opracowano wiele  kwerend dla  uczniów i studentów.  

W swojej działalności informacyjnej sięgamy do katalogów innych bibliotek: Biblioteki 

Narodowej, Książnicy Pomorskiej, Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, Centralnej Biblioteki 

Wojskowej, Instytutu Badań Literackich PAN (np. Polska Bibliografia Literacka), OSW, 

PISM, uczelni wyższych i wielu innych instytucji. 

Czytelnik, w razie braku książki, może uzyskać informację, w której z najbliższych bibliotek 

znajduje się poszukiwana przez niego publikacja lub skorzystać z wypożyczeń 
międzybibliotecznych.    

Na bieżąco udzielane są odpowiedzi na zapytania internetowe Czytelników.  

Biblioteka w swojej działalności informacyjnej używa formularza e-mailowego „zapytaj 

bibliotekarza”, jak również Facebooka (do informowania o sprawach bieżących Biblioteki). 

Jednym z głównych jej zadań jest promocja zbiorów Zachodniopomorskiej Biblioteki 

Cyfrowej, do której w roku 2019 biblioteka przystąpiła. 

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.  

Czytelnicy interesujący się historią regionu, czy poszukujący materiałów do wypracowań 

szkolnych, prac licencjackich, magisterskich korzystali ze zbiorów gromadzonych w Czytelni, 

Dziale Zbiorów Specjalnych. W Czytelni dla potrzeb użytkowników Biblioteki, 

poszukujących źródeł informacji o regionie, przeglądane były i nadal są także katalogi 

polskich bibliotek publicznych, instytucji państwowych, uczelni, oferty wydawnicze szkół 

wyższych.  

Czytelnia Oddziału dla Dzieci i Młodzieży 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.  
 

Działalność informacyjna i popularyzatorska związana z regionem 

 

Największym wydarzeniem tego typu zorganizowanym przez bibliotekę w 2019 roku, była 

wystawa plenerowa pt.: „Gryfino powojenne”. Wystawa ta jest owocem współpracy 

Biblioteki Publicznej  
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w Gryfinie oraz Gminy Gryfino. Przedsięwzięcie dofinansowane zostało także przez Muzeum 

Historii Polski w ramach projektu „Patriotyzm jutra”. 

Wystawa składa się z trzydziestu plansz umieszczonych w przestrzeni publicznej w różnych 

miejscach Gryfina. Na planszach umieszczone są fotografie, kawałki wspomnień i dokumenty 

wykonane po 1945 r. przez lata gromadzone przez gryfińską bibliotekę. Pochodzą one 

głównie z darów od czytelników, ale także z zasobów Instytutu Pamięci Narodowej, 

Archiwum Państwowego w Szczecinie, czy też Wojskowego Biura Historycznego.  

 

Biblioteka prowadzi działalność informacyjną i popularyzatorską związaną  
z regionem przede wszystkim w Dziale Czytelni dla Dorosłych i Dziale Zbiorów Specjalnych. 

Czytelnia dla Dorosłych w zakresie działalności informacyjnej związanej z regionem skupia 

swoją uwagę przede wszystkim na wyszukiwaniu użytkownikom Biblioteki materiałów dot. 

historii, wielu aspektów życia społ.- gosp. – kult. w gminie, powiecie gryfińskim i na 

Pomorzu Zachodnim. 

Do ciekawszych tematów w 2019 roku należały: 

- Aktywizacja seniorów w powiecie gryfińskim, 

- Międzyodrze, Odra: hydrotechnika, 

- Piłka nożna w Gryfinie, 

- Trasy rowerowe na pograniczu polsko - niemieckim,  

- Gryfińscy opozycjoniści - Jan i Mirosław Witkowscy, 

- Elektrownia Dolna Odra - perspektywy, 

- Przedsiębiorczość w gminie Gryfino. 

Poza tym Dział Zbiorów Specjalnych zorganizował 6 pokazów filmu o odbudowie Zamku 

Książąt Pomorskich w Szczecinie. Adresatami tych projekcji byli m.in. seniorzy, lokalni 

pasjonaci historii, bibliotekarze. 

W bibliotece zorganizowana została, w ramach Ruchomych Wykładów Pomorzoznawczych, 

prelekcja Przemysława Głowy dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie. 

Biblioteka zorganizowała również wystawę „Gryfino powojenne”. 

W Filii Bibliotecznej w Żabnicy odbyło się spotkanie autorskie z profesorem US Bogdanem 

Matławskim, regionalistą żabnickim, w czasie którego opowiadał o historii i czasach 

współczesnych Żabnicy i Dębców.  

W Filii Bibliotecznej w Wełtyniu prezentowana była wystawa kronik „Kroniki mieszkańców 

Wełtynia - dawniej i dziś”.  

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami.  

 

W ramach kontynuowanej od lat roboczej współpracy z Towarzystwem Miłośników Historii 

Ziemi Gryfińskiej zorganizowano  kolejne Gryfińskie Koncerty Organowe (odbyły się dwie 

edycje).  

Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, działające w gryfińskiej bibliotece 

zorganizowało wykład w ramach akcji „Ruchome Wykłady Pomorzoznawcze”, 

kontynuowało akcję „Książka za złotówkę” przekazując zakupione za zebrane w ramach 

zbiórki publicznej pieniądze woluminy do filii biblioteki oraz akcję „Poczekalnia – 

poczytalnia”.  
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Robocza współpraca ze Stowarzyszeniem „Gryfiński Ruch Patriotyczny” oraz Młodzieżą 
Wszechpolską polegała na wypożyczeniach sprzętu wystawienniczego czy aparatury 

nagłaśniającej na wystawy związane z historią najnowszą Polski.  

Biblioteka nawiązała współpracę z Sekcją Rękodzieła Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku, której członkowie uczestniczyli w warsztatach ceramicznych. 

Z inicjatywy Koła Poetów „Gryfińskie Strofy” biblioteka zorganizowała spotkanie poetyckie.  

Filie biblioteki z terenów wiejskich aktywnie współpracowały ze świetlicami wiejskimi, 

organizując podczas ferii zimowych zajęcia ruchowe, lekcje biblioteczne oraz gry i zabawy.  

Filia w Pniewie kontynuowała współpracę z Dziennym Domem Senior Plus w Gryfinie, 

organizując warsztaty biblioterapii oraz terapii zajęciowej, czy uczestnicząc w spotkaniach 

poetyckich dla seniorów zrzeszonych w Domu.   

 

VII. Kadra – 25 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    1 osoba 

Dział Zbiorów Specjalnych    2 osoby  

Introligatornia      2 osoba (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., 1 osoba na ½ etatu)  

Wyższe bibliotekarskie         8 osób (w tym 1 osoba na ¼ etatu)                                                                         

Średnie bibliotekarskie         6 osób (w tym 1 osoba na ½ etatu) 

Średnie ogólne          3 osoby (w tym 1 osoba na ½ etatu) 

Zasadnicze           2 osoby (w tym 1 osoba na ½ etatu) 

 

W roku 2019 pracownicy Biblioteki brali udział w merytorycznych kursach, konferencjach  

i szkoleniach z zakresu bibliotekoznawstwa, ochrony praw autorskich, ochrony danych 

osobowych.  

 

VIII. Działalność edukacyjna, kulturalno – oświatowa, promocja czytelnictwa 

 

Największym wydarzeniem tego typu zorganizowanym przez bibliotekę w 2019 roku, była 

wystawa plenerowa pt.: „Gryfino powojenne”. Wystawa ta jest owocem współpracy 
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Biblioteki Publicznej w Gryfinie oraz Gminy Gryfino, która sfinansowała zakup instalacji 

wystawienniczej, odpornej na warunki atmosferyczne. Przedsięwzięcie dofinansowane 

zostało także przez Muzeum Historii Polski w ramach projektu „Patriotyzm jutra”. 

Wystawa składa się z trzydziestu plansz umieszczonych w przestrzeni publicznej w różnych 

miejscach Gryfina. Na planszach umieszczone są fotografie, kawałki wspomnień i dokumenty 

wykonane po 1945 r. przez lata gromadzone przez gryfińską bibliotekę. Pochodzą one 

głównie z darów od czytelników, ale także z zasobów Instytutu Pamięci Narodowej, 

Archiwum Państwowego w Szczecinie, czy też Wojskowego Biura Historycznego.  

Plansze zawierają także skany dokumentów z pierwszych miesięcy po wojnie oraz plakaty 

informacyjne drukowane jeszcze niemiecką czcionką na ul. Kościuszki. Koncepcja wystawy 

to wyimaginowany pamiętnik gryfinianina z wklejonymi wspomnieniami. Blisko sto zdjęć 
przedstawia Gryfino, jakie zapamiętali pierwsi jego mieszkańcy. Byli nimi m.in. przybyli tu 

osadnicy z kresów wschodnich, pracownicy elektrowni „Dolna Odra” oraz przybyłe z nimi 

rodziny. Zobaczyć można dwie pierwsze szkoły, pierwsze zakłady pracy, pierwsze 

zbudowane po wojnie osiedle mieszkaniowe oraz miejsca i wydarzenia magiczne, takie jak 

plaża, kino „Gryf”, czy odbudowa mostu na Regalicy. Nie brakuje również pamiątek 

gryfińskiej opozycji antykomunistycznej, powstałej jeszcze przed rokiem 1980. Opisy zdjęć  
i dokumentów zostały przetłumaczone na język niemiecki, ukraiński i gruziński w celu 

przybliżenia historii powojennej, naszym zachodnim sąsiadom, licznej wspólnocie 

ukraińskiej, zamieszkującej nasze miasto oraz odwiedzających nas gości z współpracującej  

z Gryfinem Gruzji. 

 

1 lutego 2019 r. w Bibliotece miało miejsce ciekawe wydarzenie. Z pomocą Gryfińskiego 

Ruchu Patriotycznego, zadebiutowała gra planszowa „Burza nad Warszawą”, opracowana  

w ekspresowym tempie dwóch miesięcy, doszlifowana ze świetnym znawstwem powstańczej 

historii i mnóstwem ciekawostek. Rozgrywce cały czas towarzyszyła narracja historyczna 

podnosząca znajomość powstańczych realiów. 

 

Dzięki uprzejmości Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, biblioteka mogła zorganizować 
kilka pokazów filmu z okresu odbudowy Zamku po wojnie. Pokazy odbyły się w Bibliotece 

Publicznej w Gryfinie, Domu Pomocy Społecznej w Dębcach, Środowiskowym Domu 

Samopomocy oraz Dziennym Domu „Senior+” w Gryfinie.   

 

W czerwcowy wieczór, 28 czerwca, tradycyjnie już zorganizowana została Gryfińska Noc 

Świętojańska. Po raz siódmy w Gryfinie, można było uczestniczyć w tej imprezie, 

przybliżającej jej uczestnikom tradycyjne obrzędy, pieśni wykonywane przez kapele ludowe 

oraz wspólną zabawę. Głównym punktem obchodów było wspólne wyplatanie wianków,  

a następnie puszczanie ich na wodę przy śpiewie Kapeli Ludowej „Macierzanka”. Dzieciom 

czas umilał teatr „Gwitajcie” ze spektaklem pt.: "CHCECIE WIERZYĆ, CZY NIE 

CHCECIE, KRASNOLUDKI SĄ NA ŚWIECIE", a także animacje, konkursy oraz 

malowanie buziek. Impreza zakończyła się wspólnym pieczeniem kiełbasek przy ognisku. 
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W Gryfinie odbyły się także coroczne akcje takie jak: Narodowe Czytanie (mające swoją 
lokalną edycję w filii w Żabnicy), Ogólnopolska Noc Bibliotek, Ogólnopolski Tydzień 
Czytania Dzieciom czy Ogólnopolski Tydzień Bibliotek.  

 

Biblioteka Publiczna w Gryfinie tradycyjnie włączyła się w organizację rocznicy wybuchu 

Powstania Warszawskiego. Na tę okazję przygotowane i wydrukowane zostały śpiewniki. 

 

Narodowe Czytanie odbyło się 7 września na placu przed Biblioteką Publiczną w Gryfinie.  

W południe rozpoczęto czytanie ośmiu lektur na ósme Narodowe Czytanie. W 2019 roku 

czytane były nowele polskie: Dobra pani – E. Orzeszkowej, Dym – M. Konopnickiej, 

Katarynka – B. Prusa, Mój ojciec wstępuje do strażaków – B. Schulza, Orka –  

W. S. Reymonta, Rozdziobią nas kruki, wrony… - S. Żeromskiego, Sachem –  

H. Sienkiewicza, Sawa – H. Rzewuskiego. Wybrane fragmenty czytali dyrektor oraz 

pracownicy biblioteki, a także zaproszeni goście: Pani Ewa Sznajder – Sekretarz Miasta  

i Gminy Gryfino oraz członkowie Grupy Teatralnej Gliptykos z Gryfina. Sponsorem 

wydarzenia była PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra.  

 

Październik obfitował w duże imprezy. Pierwszą było X Gryfińskie Dyktando o tytuł 

Gryfińskiego Mistrza Ortografii. Zorganizowane zostało 4 października w sali gimnastycznej 

gryfińskiego liceum ogólnokształcącego. Tym razem tekst dotyczył naszej gminy, jej 

walorów krajobrazowych i atrakcji turystycznych. Nad przebiegiem konkursu czuwała 

komisja w składzie: Sylwia Mencel, Teresa Sarna, Julia Chowańska oraz Artur Cembik. 

Wszyscy uczestnicy dyktanda otrzymali pamiątkowe upominki. Patronat honorowy nad 

Gryfińskim Dyktandem sprawował Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino. Sponsorem była PGE 

GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra.  

 

Dzień później odbyła się V edycja ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek. To wielkie święto 

bibliotek i czytania – ogólnopolska akcja w niekonwencjonalny sposób zachęcająca do 

korzystania z zasobów bibliotek jako najbardziej otwartych i dostępnych instytucji kultury  

z ofertą dla osób w każdym wieku, miejsc wspólnych, łączących ludzi, lokalnych centrów 

żywej kultury i edukacji. Biblioteka Publiczna w Gryfinie była otwarta tego dnia wyjątkowo 

w godzinach od 12.00 do 20.00.  Oferta tego wyjątkowego dnia skierowana była zarówno do 

dzieci, jak i dorosłych. Dzieci i młodzież mogły wziąć udział w rozgrywkach gier 

planszowych, grze bibliotecznej „Gra na końcu świata”, a także w projekcji filmu pt.: „Ptyś  
i Bill”. Do wszystkich z kolei, adresowane było otwarcie wystawy prac artysty malującego 

ustami – Walerego Siejtbatałowa. Pisze on o sobie: „Urodziłem się w 1965 roku  

w miejscowości Denisovka w Kazachstanie. Po ukończeniu szkoły zawodowej do dnia 

wypadku pracowałem w rodzinnym zakładzie fotograficznym. W 1997 r. w wyniku 

niefortunnego skoku do wody doznałem urazu kręgosłupa szyjnego i stałem się osobą 
niepełnosprawną, bez szansy na powrót do pełni zdrowia i sprawności fizycznej. W ucieczce 

przed myślami o swoim kalectwie i ewentualną depresją, zacząłem uczyć się języka 

niemieckiego. Aby lepiej utrwalić sobie znajomość tego języka, postanowiłem nauczyć się 
pisać w języku niemieckim. I tu pojawił się problem. Jestem sparaliżowany od barku do stóp  

i nie mogę pisać rękoma. Zacząłem więc eksperymentować trzymając pióro w ustach i w ten 
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sposób pisałem litery, później wyrazy, a następnie całe zdania. Wreszcie nadszedł czas, żeby 

w podobny sposób zacząć rysować, a w dalszej kolejności malować. W kwietniu 2010 r. 

przyjechałem do Polski jako repatriant z Kazachstanu. Mieszkam wraz z rodzicami i bratem 

w Szczecinie. Jestem członkiem Światowego Związku Artystów Malujących Ustami  

i Nogami (VDMFK) oraz współpracuję z wydawnictwem AMUN”.  

 

10 października 2019 r. w Gryfińskim Domu Kultury gościł Jakub Blokesz, który wraz  

z Dominiką Kierpiec-Kontny wykonał koncert zatytułowany: Wiersze (pod)różne. Jak 

stwierdził sam artysta, był to zestaw piosenek różnych, w których mieszają się tematy, a także 

kompozycje - od melodii spokojnych, aż po zadziorne rytmy. Podczas trwającego ponad 

godzinę recitalu, artysta, któremu towarzyszyła nieustannie gitara, wykonywał piosenki 

napisane zarówno przez siebie, jak i innych autorów. Organizatorami koncertu byli: Gmina 

Gryfino, Gryfiński Dom Kultury oraz Biblioteka Publiczna w Gryfinie. 

 

15 października w Szczecinie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Aparat 

bezpieczeństwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956”. Pracownik Biblioteki – 

Jakub Sieradzki wygłosił w siedzibie IPN w Szczecinie wykład pt.: „Szczecińskie 

reperkusje aresztowania Witolda Pileckiego”.  

 

Biblioteka Publiczna w Gryfinie wraz z działającym przy niej Kołem nr 7 Okręgu 

Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich wzięła udział w drugiej edycji 

Ruchomych Wykładów Pomorzoznawczych. Jest to cykl spotkań odbywających się na 

obszarze woj. zachodniopomorskiego z osobami zajmującymi się historią poszczególnych 

miejscowości (tzw. ruchome wykłady). Regionaliści objeżdżają teren Pomorza Zachodniego  

i występują gościnnie w bibliotekach organizujących spotkanie. W ubiegłym roku gościem 

Biblioteki był Przemysław Głowa - szczeciński przewodnik miejski i felietonista 

współpracujący z wieloma instytucjami kultury oraz organizacjami samo- i pozarządowymi. 

Ponadto prowadzi on wykłady z etnografii, historii sztuki i miasta Szczecin. Jest współtwórcą 
wielu szczecińskich tras turystycznych i współautorem wydawnictwa „Zrób to w Szczecinie”. 

Na wykład, który odbył się 7 listopada 2019 r., przybyła klasa I LBp z Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Gryfinie wraz z nauczycielkami. Tematem prelekcji było „Miasto  

w krajobrazie kulturowym”. Uczniowie z uwagą wysłuchali wielowątkowej opowieści 

naszego gościa, która chwilami przypominała niezwykłą podróż zarówno w czasie, jak  

i w przestrzeni. 

 

W 2019 roku odbyły się także dwa koncerty organowe w kościele w Parafii p.w. Narodzenia 

Najświętszej Maryi Panny w Gryfinie. Koncerty odbywające się kilka razy w roku są cenione 

przez gryfińską społeczność i za każdym razem gromadzą dużą rzeszę słuchaczy. W XVIII  

i XIX Gryfińskim Koncercie Organowym w świątyni wystąpili znakomici artyści, prezentując 

swoje umiejętności. Byli to Michał Woźniak z zespołem, a także Mariusz Stankiewicz grający 

na organach oraz sopranistka - Megan Pearl, Joanna Sadłowska – skrzypce, Izabela Krochmal 

– wiolonczela.  
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W maju podczas trwania XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek przygotowano dla 

odwiedzających Bibliotekę szereg atrakcji.  

• 8 maja rozpoczęliśmy warsztatami ceramicznymi oraz rękodzieła. Kolejnego dnia, gościliśmy 

poetów z grupy „Gryfińskie strofy”.  

• 10 maja „Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze” przeprowadziło dla pracowników oraz 

chętnych osób, instruktaż z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

• 14 maja uczestnicy warsztatów wykonywali zakładki do książek metodą decoupage. 

• 15 maja uczniowie z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie dowiedzieć się mogli  

o najciekawszych nowościach wydawniczych z dziedziny komiksów. 

Dodatkowo przez cały tydzień trwał kiermasz „Książka za złotówkę” współorganizowany 

przez Bibliotekę Publiczną w Gryfinie oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 

 

1 czerwca Biblioteka była współorganizatorem Gryfińskiego Dnia Dziecka. Nasze stoisko 

odwiedzili tłumnie młodzi czytelnicy. Można był postrzelać z łuku, posłuchać fragmentów 

„Akademii Pana Kleksa”, czytanych przez pracowników biblioteki, a także pokolorować 
obrazki. Zarówno na rodziców, jak i na dzieci czekał także kiermasz "Książka za złotówkę".   

 

Gryfińska biblioteka zorganizowała także kilka mniejszych wystaw. Z okazji 15-lecia 

wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, Biblioteka przygotowała wystawę  
z Narodowego Centrum Kultury „Ojcowie Założyciele UE”. Prezentowana ona była  

w kwietniu w sali konferencyjnej. 

 

8 listopada 2019 r. w sali konferencyjnej odbyło się otwarcie wystawy Karola Pabicha pt.: 

"Doświadczanie świata". Karol Pabich, niesłyszący student II roku Akademii Sztuki  

w Szczecinie jak sam mówi o sobie: "Mimo, że mam duże trudności, nie poddaję się. Cały 

czas się uczę, poznaję różne nowe rzeczy, nadal rozwijam umiejętności graficzno-

projektowo-plastyczne. 

 

W 2019 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży odbyły się następujące formy 

upowszechniające czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży: cykliczne spotkania z książką dla 

przedszkolaków w towarzystwie Gryfusia, warsztaty twórcze i edukacyjne, zajęcia bajko-  

i biblioterapeutyczne, japońskie teatrzyki Kamishibai  i Cieni, koncert bajkowy „Melodia, 

która Kraków uratowała”, prelekcje, blok feryjny (Biblioferiada), szkolenia biblioteczne 

użytkowników, warsztaty tworzenia komiksu, origami, ilustracji, dziennikarskie, 

detektywistyczne, filozoficzne, podróżnicze, robotyki i programowania. Także spotkania 

Dyskusyjnego Klubu Książki „Gryfik” czy spotkania autorskie (odwiedzili nas: Magda 

Podbylska, Katarzyna Ryrych, Izabella Klebańska, Rafał Witek). Dział włączył się także  

w obchody Roku Stanisława Moniuszki poprzez muzyczne spotkanie z pisarką Izabellą 
Klebańską, która na podstawie swojej książki o patronie roku – „Hej, zagrajcie siarczyście. 

Opowieść o Stanisławie Moniuszce”, przybliżyła uczniom jego postać i twórczość. Odbyły 

się także lekcje tematyczne czy pogadanki o kompozytorze. Oddział dla Dzieci i Młodzieży 

uczestniczył w XVI Tygodniu Bibliotek, V Nocy Bibliotek,  XVIII Ogólnopolskim Tygodniu 

Czytania Dzieciom. Nadal prowadzone były spotkania członków KLUBU GIER BEZ 

PRĄDU, który znalazł sympatyków gier planszowych, karcianych, literackich czy popularnej 
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ostatnio grywalizacji. Dalej kontynuowano współpracę biblioterapeutyczną z Zespołem Szkół 

w Nowym Czarnowie, a od tego roku zajęcia czytelnicze z młodymi podopiecznymi 

Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Most” Koło Nr 1 w Gryfinie.  Drugi rok trwał  

projekt z Instytutu Książki w Krakowie dla małych czytelników – „Mała Książka – Wielki 

Człowiek”. Projekt będzie realizowany także w 2020 roku. Formy promocji książki, 

czytelnictwa i biblioteki to nie tylko same imprezy, ale także ciekawe gazetki ścienne, 

wystawki nowości czy książek tematycznych. W ubiegłym roku było 25 ekspozycji 

okolicznościowych i tematycznych dla dzieci i młodzieży.  

 

Filie Biblioteczne 

 

Filia „Górny Taras” 

 

W Filii Bibliotecznej „Górny Taras” w Gryfinie w roku 2019 miały miejsce następujące 

wydarzenia:  

• 25.03., 06.05., 27.05.2019 r. warsztaty pt.: „Alergia na książki?” 

Jak zachęcić młodzież do czytania książek? Czy nastolatek z nosem w książce to ewenement 

na skalę międzynarodową? Przekonajmy się. Pomysł był prosty – spotkania warsztatowe  

z Małgorzatą Narożną. Różne terminy, różne warsztaty, różne klasy, jedno miejsce – 

Biblioteka Filia „Górny Taras” w Gryfinie. To trzy okazje, aby spotkać się z Małgorzatą 
Narożną,  laureatką konkursu Polskiej Sekcji IBBY, czyli międzynarodowej organizacji 

promującej książki dla dzieci i młodzieży za upowszechnianie czytelnictwa, aby poznać 
„trendy” w literaturze dla młodzieży, aby wyrazić swoje emocje związane z przeczytaną 
książką. Początek warsztatów to zdobycie zaufania młodych potencjalnych czytelników. 

Młodzież z pewną „dozą nieśmiałości” poddawała się „obróbce” pani Małgorzaty. Warsztaty 

potoczyły się sprawnie i swobodnie. 

Bazą były trzy książki – „Pozłacana rybka” B. Kosmowskiej oraz dwie części „Gorzkiej 

czekolady” o najważniejszych sprawach w życiu. Wszystko „kręciło się” wokół umiejętności 

wyrażania swoich uczuć, emocji na podstawie tych książek.  

 

Króliczki – grupa przedszkolaków z Przedszkola nr 3 w Gryfinie i wiewiórki z opowieści 

Urszuli Czapiewskiej zawarły pewnego dnia „sztamę”. Biblioteka na Górnym Tarasie  

w Gryfinie stała się w tym pewnym dniu ośrodkiem edukacji leśnej. Przedszkolaki dyskutując 

z panią leśnik – Urszulą Czapiewską, dowiedziały się jak zbudowany jest las, jakie drzewa 

i krzewy występują w naszym Nadleśnictwie, jakie zwierzęta tu żyją. Wszystkie dzieci 

uwielbiają opowieści o zwierzętach. Wykorzystując prezentację Urszula Czapiewska 

opowiedziała o życiu i zachowaniach wiewiórek oraz o zagrożeniach, jakie na nie czyhają. A 

na „deser”?… były zabawy ruchowe i konkursy. Przedszkolaki  nagrodzone zostały  

świetnymi puzzlami, magnesami na lodówkę, oczywiście z logo Nadleśnictwa Gryfino oraz 

słodyczami. To były interesujące zajęcia z edukacji przyrodniczej. 

 

• Parapetówka” w Bibliotece na Górnym Tarasie w Gryfinie 

Parapetówka w Bibliotece to wystawa miniatur Urszuli Kwietniewskiej–Łacny 

umieszczonych na parapetach okien wystawowych biblioteki. Dla oglądających dzieci to 
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domki  zabawki, dla starszych odbiorców to „wspomnień czar”. Wystawę można było 

oglądać do końca grudnia. 

 

Filia w Chwarstnicy 

 

Filia Biblioteczna w Chwarstnicy wraz z biblioteką główną tradycyjnie włączyły się do 

obchodów rocznicy powstania w getcie warszawskim organizowanym przez Muzeum 

„Polin”. Ponadto przeprowadzono szereg zajęć, takich jak: 

• „Robimy prezenty dla naszych babć i dziadków” (laurki, zakładki, podkładki pod 

kubki i inne cudeńka. Dzieciom czytano fragmenty książek R. Piątkowskiej „Dziadek 

na huśtawce”, „Na wszystko jest sposób” - opowiadanie „Babcia”. Rozmawialiśmy  

z najmłodszymi czytelnikami o ich babciach i dziadkach. 

•  „Walentynkowe serduszko z życzeniami” wesołe zabawy z okazji walentynek 

(warsztaty plastyczne). 

• Warsztaty plastyczno- techniczne z okazji Dnia Kobiet. 

• Tradycje wielkanocne - z najmłodszymi dziećmi rozmawialiśmy na temat świąt, 
robiliśmy kartki, ozdoby świąteczne, styropianowe jajka ozdabialiśmy cekinami. 

• 05.04- spotkanie autorskie z Katarzyną Ryrych. 

• Akcja „Żonkile” - Filia Biblioteczna w Chwarstnicy po raz kolejny wzięła udział  

w akcji społeczno - edukacyjnej "Żonkile", związanej z 76. rocznicą wybuchu 

Powstania w Getcie Warszawskim. Dzieci pod czujnym okiem opiekuna wycinały  

i sklejały żonkile, które jako symbol tej akcji zostały rozdane w bibliotece  

w Chwarstnicy, Bibliotece Publicznej w Gryfinie oraz w miejscowościach 

zamieszkiwanych przez uczniów miejscowej szkoły. Dodatkowo na lekcjach 

bibliotecznych przybliżane były dzieciom wydarzenia na temat Powstania w Getcie 

Warszawskim. Relacje z przebiegu tej akcji zamieszczone zostały m.in. na stronach 

facebookowych: Świetlicy Wiejskiej w Sobiemyślu, Punktu Przedszkolnego TPD  

w Sobiemyślu oraz Punktu Przedszkolnego TPD w Chwarstnicy.   

• Tydzień Bibliotek- zajęcia z dziećmi i młodzieżą promujące pracę biblioteki. 

• Zajęcia biblioterapeutyczne. 

• Warsztaty ceramiczne dla dorosłych. 

• Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom- „Cała Polska Czyta Dzieciom”- zajęcia dla 

wszystkich czytelników naszej biblioteki. 

• 20.09. odbyło się spotkanie z czytelnikami kl. 0 miejscowej szkoły.  

• 23.09. odbyło się pasowanie na czytelników, uczniów klasy I.                                                                 

• " Czym jest recykling?"- warsztaty dla czytelników klasy II.  

• "Zmień sposób myślenia"- wystawa. 

• 07.10.2019 r.,21.10.2019 r.-  warsztaty o ekologii " Czym jest recykling? Jakie 

kłopoty miała mała żabka? ( kl. 3, kl. 1 ) 

• 16.10.2019 r.-  lekcja katalogowania. Wyjazd do Filii Naukowej i Biblioteki 

Publicznej w Gryfinie. (kl. 4) 

• 25.10.2019 r. - zajęcia biblioterapeutyczne (kl. 7) 

• 31.10.2019 r.-  Prace porządkowe przy obelisku na cmentarzu w Chwarstnicy (kl. 0) 



20 

 

• 08.11.2019 r.-  "Cechy idealnego człowieka"- zajęcia biblioterapeutyczne na 

podstawie książki B. Alemagna "Pięciu nieudanych" ( kl. 7) 

• 25.11.2019 r.-  Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia- zabawy muzyczno- 

ruchowe, zagadki, quizy, warsztaty plastyczne, "misiowy" poczęstunek ( kl. 0, 2)  

•  02.12.2019 r.- "Mój przyjaciel Miś"- warsztaty plastyczne. Wykorzystano fragmenty 

książki m.in. U. Kozłowska "Wiosna niedźwiadka i innych wierszy gromadka" (kl.3) 

• 09 - 16.12.2019 r.- "Biblioteka pachnąca czekoladą"- warsztaty z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia (omawianie tradycji bożonarodzeniowych, wspólne kolędowanie, robienie 

kartek świątecznych, fontanna czekoladowa, wystawa książek związanych z Bożym 

Narodzeniem). Dzieci wysłuchały m.in. fragmentów książek M. Feth - "Historie  

o Bożym Narodzeniu", M. Przewoźniak - "Gdzie mieszka Święty Mikołaj?",  

H. Szymanderska- "Polska Wigilia".  W spotkaniach wzięły udział klasy 0, 1, 2, 3, 7. 

• 13.12.2019 r. - "Tradycje Świąt Bożego Narodzenia"- kl. 6 

W ciągu roku odbywały się także lekcje biblioteczne o następujących tematach: 

- Stajemy się czytelnikami biblioteki - pasowanie 

- Historia książki - od rękopisów do audiobooków 

- Książka i jej budowa 

- Co wiem o książce i bibliotece 

- Droga książki od pisarza do czytelnika 

- Miejsce książki w życiu współczesnego człowieka 

- Książka - towarzysz, przyjaciel, domownik. Czy to możliwe? 

- Książka moim przyjacielem. Dlaczego warto czytać? 

- Bibliografia i opis bibliograficzny 

- Jakie informacje odczytasz z karty katalogowej? 

- Książka beletrystyczna a popularnonaukowa 

- Korzystamy z encyklopedii i słowników. Jak korzystać z encyklopedii? 

- Różnice pomiędzy encyklopedią ogólną a tematyczną 
- Pisownia wyrazów wielką i małą literą - praca ze słownikiem 

- Jak korzystać ze słownika poprawnej polszczyzny? Wizyta w bibliotece 

- Spotkanie z prasą - co znajdziesz na półce w czytelni? 

- Czasopisma źródłem wiedzy i informacji. 

- Kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji dla potrzeb własnych. 

- Kształtowanie postaw proekologicznych. 

- Polscy nobliści. 

- Korzystamy ze słowników frazeologicznych. 

- Ortografia - kłopotliwe przedrostki i przyrostki. 

 

Filia w Gardnie 

 

Filia Biblioteczna w Gardnie w roku 2019 zorganizowała 85 form z różnego rodzaju 

działalności i pracy z czytelnikiem. Organizowane zajęcia miały różnorodny charakter, 

dostosowany do wieku, potrzeb i zainteresowań dzieci. Było to połączenie nauki i zabawy. 

Odbyły się następujące zajęcia: 
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� Lekcje biblioteczne  

W roku 2019 przeprowadzono 20 lekcji o tematyce: 

1) Jak powstaje książka? 

2) Skąd czerpiemy i jak przekazujemy informacje? 

3) Budowa „ Świerszczyka” 

4) Słownika języka polskiego i wyrazów bliskoznacznych 

5) Czasopismo Victor-Junior 3 x 

6) Encyklopedia i leksykony źródłem informacji 

7) Poznajemy czasopismo o tematyce sportowej – Przegląd Sportowy 

8) Techniki usprawniające czytanie 

9) Aparat informacyjny książki. 

10) Wyszukiwanie informacji bibliotecznych o naszym regionie 

11) Skąd czerpiemy informacje? 

12) Biblioteka w szkole 

13) Rodzaje i podział literatury w bibliotece 

14) Poznajemy budowę komiksu  

15) Wyszukiwanie informacji o regionie i sporządzenie bibliografii 

16) Aparat pomocniczy w książce 

17) Poszukiwanie w zasobach bibliotecznych informacji o polskich literackich 

noblistach –sporządzenie bibliografii. 

� Wycieczki do biblioteki: 

� Przedszkolaki w bibliotece – 2x 

� Klasy 1a i b w bibliotece – 2x (Biblioteka w szkole) 

� Klasa 3 a – nowa siedziba biblioteki 

� Spotkanie z pisarzem  - spotkanie dla klas 2a i 3a z Magdą Podbylską 
� Warsztaty detektywistyczne dla klas 4a i b z Marcinem Głowińskim z wydawnictwa 

Zakamarki – Poznań 

� Spotkania z książką odbywały się według cyklu: 

� MAGICZNA MOC BAJEK to bajki które uczą, jak być szczęśliwym, 

rozwijają inteligencję emocjonalną u dzieci. Ich sympatyczni 

bohaterowie ukazywani są w sytuacjach takich, gdzie dzieciom łatwiej 

jest zrozumieć i przyswoić określone umiejętności. Bajkom towarzyszą 
propozycje wspólnych zajęć i zabaw dla dzieci. Głośne czytanie dla 

przedszkolaków, klas 1 i 2, takich bajek jak: Odważne decyzje, O 

żabce, która nie lubiła pocałunków, Pierwszy lot, Skradziona opaska, 

Trojaczki wcale nie są podobne -  z książki Ibaragrola Begona  „Bajki, 

które uczą jak być szczęśliwym” oraz bajek ze zbioru Agnieszki 

Antosiewicz „ Mądre bajki”: Domek na drzewie (dbanie o środowisko 

naturalne), Noc bez gwiazd (o znaczeniu prawdziwej przyjaźni), Zielony 

miś (o życzliwości) 

� LEKTURY SPOD CHMURKI – to cykl głośnego czytania lektur: 

Anaruk chłopiec z Grenlandii, Dzieci z Bullerbyn, Zaczarowana 

Zagroda, W Pustyni i w Puszczy.  

� CZYTANIE LUBI DZIECI – zachęcanie dzieci do innego spotkania  
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z książką poprzez czasopisma: Świerszczyk czy Victor oraz wzorcowe 

czytanie przez nauczyciela baśni i legend: Królowa Śniegu, Poznańskie 

koziołki, O toruńskich piernikach.  

Oprócz promocji książki, pracujemy innymi metodami takimi jak:  

� gry i zabawy ruchowe, 

� minikonkursy, 

� rozmowy-dyskusje, 

� drama, 

gdzie czytelnicy pracują indywidualnie lub w grupach. Były to gry i zabawy  

z książką: 
� zamiana ról, 

� zabawy z tekstem, 

� ukryte słowa, 

� zaczarowane obrazki, 

� konkursy błyskawiczne, 

� ćwiczenia dykcyjne dla pracusia i lenia. 

 

� Koloruj i wyczaruj swój świat (kolorowanki bawią, uczą cierpliwości, 

rozwijają wyobraźnię). Kolorowe zabawy: przedstaw tytuł książki za pomocą 
rysunku, kalambury, rysunkowe dyktando, pociąg słowny.  

� Zabawy słowno-dramowe – po obejrzeniu ruchów i gestów odgadujemy np. 

jaki to bohater. 

� Inne: Ubieramy żaby z bajki: Rechotkę, Kumotkę, Skrzekotkę, gry i zabawy  

z konikiem polnym, nauka literek poprzez rymowanki i rysowanki, dzień  
z muzyką Moniuszki, olimpiada Bajkoludów- gry i zabawy: Pomagamy 

Kościuszkowi (rozdzielanie ziaren fasoli kolorowej na czas); Jaś i Małgosia 

pokonują leśne przeszkody (obieganie choinki, skok przez rzeczkę, zbieranie 

grzybków do koszyka), Rybak i Złota rybka (dwa stawy z papieru, dzieci za 

pomocą słomki wyciągają rybkę), Kulawy wilczek (poruszanie się do mety na 

dwóch rękach i jednej nodze) 

� Słuchowisko: Chłopiec na wózku –świat moich kolegów niepełnosprawnych 

ruchowo – dyskusja. 

� Film z Internetu: Zaczarowana zagroda, Kraina zimnego słońca. 

Organizowaliśmy też takie zajęcia: 

• Luty – ferie zimowe 2019 

• Kwiecień – Międzynarodowy dzień książki, Światowy dzień książki. 

• Maj – ogólnopolski tydzień bibliotek. 

• Czerwiec – tydzień czytania 

• Testy i konkursy: test wiedzy z lektury „ Pan Tadeusz”, konkurs „ Moja wzorcowa 

kolorowanka”, Poznajemy bohaterów baśni, Twórczość muzyczna Stanisława 

Moniuszki, Moja Walentynka – 5 konkursów, 
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• Dyskusje i pogadanki: polecam Tobie moją ulubioną książkę, Literacka Nagroda 

Nobla 

• Wystawki: Stanisław Moniuszko (życie i twórczość), Olga Tokarczuk (Literacka 

Nagroda Nobla), Andersen (bajkopisarz). 

 

Filia w Pniewie 

 

Filia Biblioteczna w Pniewie w 2019 roku organizowała formy zajęć oraz imprezy  

z czytelnikami, dziećmi oraz seniorami. Nowi czytelnicy byli zachęcani do zwiedzania 

biblioteki. Odbyło się 10 lekcji bibliotecznych. Dzieci przebywające w bibliotece, chętnie 

korzystały z gier planszowych, stanowisk komputerowych oraz z pomocy w odrabianiu lekcji. 

Nasza placówka zorganizowała Ferie Zimowe w Bibliotece (przy współpracy Świetlic 

Wiejskich w Krajniku i Bartkowie). Kontynuowana była działalność „Kółka głośnego 

czytania”. Odbyły się zajęcia okazjonalne tj.: Dzień Babci, Wielkanoc, Dzień Matki, Święta 

Bożego Narodzenia. Jak co roku nasza placówka zorganizowała ,,Ogólnopolski Tydzień 
Bibliotek”, podczas których dzieci dowiedziały się jak powstaje książka, tworzyły własne  

z wymyślnymi historiami. Odbyła się pogadanka ,,czym jest bajka i jaką rolę odgrywa  

w naszym życiu?”. Prowadzone były cyklicznie zajęcia plastyczno-techniczne z Elżbietą 
Olszewską co dwa tygodnie w poniedziałek. Zabawa Andrzejkowa, Mikołajki, to kolejne 

wspólne spotkania, które odbyły się na zaproszenie Świetlicy Wiejskiej w Krajniku. Na 

jednym z listopadowych zajęć, przygotowywano wspólnie z dziećmi ze świetlicy z Krajnika 

lampiony roratnie. Filia Biblioteczna w Pniewie nadal współpracowała z Dziennym Domem 

„Senior+”, gdzie raz w miesiącu prowadzone są zajęcia z biblioterapii. W listopadzie 

pensjonariusze „Seniora+” odwiedzili bibliotekę, która zorganizowała zajęcia pt.: ,,Dekoracje 

świąteczne”. W bibliotece odbyło się spotkanie z Tadeuszem Wasilewskim oraz 

mieszkańcami Pniewa, na którym przybliżono specyfikę funkcjonowania Dziennego Domu 

„Senior+”. Filia kontynuuje działalność ,,Klubu Seniora”, którego członkowie raz w miesiącu 

spotykają się na zajęciach haftowania i szydełkowania. W 2016 roku filia nawiązała 

współpracę z Zespołem Szkół Specjalnych oraz Domem Pomocy Społecznej. Dzieci z tych 

placówek odwiedzają raz w miesiącu filię w Pniewie, na których rozmawiają o książkach, 

słuchają fragmentów baśni, a także rysją. W 2019 r. Filia w Pniewie nawiązała współpracę ze 

Środowiskowym Domem Samopomocy w Gryfinie, w którym od miesiąca marca co miesiąc 

są prowadzone zajęcia biblioterapeutyczne. 

 

Dzięki grantowi PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne Filia Biblioteczna w Pniewie  

w ramach projektu „WzMOCnij swoje otoczenie” wzbogaciła się o sprzęt elektroniczny  

i zorganizowała cykl zajęć biblioterapeutycznych. Dzięki dotacji przeprowadzono zajęcia  

w Dziennym Domu ,,Senior+’’ oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gryfinie.  

W ramach grantu zakupiono między innymi: tablety, gogle VR, rzutnik multimedialny, ekran 

projekcyjny oraz artykuły biurowe. Nowa forma prowadzenia zajęć spowodowała, iż 
zainteresowanie biblioterapią zgłosił Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.  
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Filia w Wełtyniu 

 

Filia Biblioteczna w Wełtyniu w lokalnym środowisku współpracuje z miejscowymi 

organizacjami i instytucjami m.in.: świetlicą wiejską, Stowarzyszeniem Rozwoju Ekologii  

i Agroturystyki na Rzecz Wełtynia, sołtysem i radą sołecką, Kołem Emerytów i Rencistów, 

miejscowym Kołem Gospodyń Wiejskich, miejscową parafią i Kapelą Ludową 
„Wełtynianka”.  

W 2019 roku filia zorganizowała lub była współorganizatorem następujących imprez, spotkań 
i wydarzeń : 

• 12.01. - Spotkanie Opłatkowe, 

• 28.01-8.02. - Ferie zimowe. Ubiegłoroczne ferie zimowe, w których łącznie 

uczestniczyło 191 osób, przebiegały pod hasłem „Ferie na wesoło”. W programie 

każdego dnia były zajęcia biblioteczno-świetlicowe m.in. kreatywne zajęcia 

plastyczne z malowaniem i głośnym czytaniem przygód Kubusia Puchatka. Odbyło 

się spotkanie z członkami Gryfińskiego Stowarzyszenia Ratowniczego oraz wizyta 

służb mundurowych. W ostatnim dniu ferii zorganizowano bal karnawałowy  

i słodki poczęstunek.  

• 29.03. Dzień Ziemi - spotkanie w celu uporządkowania terenu wokół świetlicy, 

biblioteki i kościoła. 

• 08-15.05. Tydzień bibliotek – można było obejrzeć m.in. wystawę kronik „Kroniki 

mieszkańców Wełtynia - dawniej i dziś”. 

• 07.06. Dzień Dziecka (plener) - 200 osób. Było mnóstwo atrakcji m.in. zamki 

dmuchane, kolejka, motocykle, wata cukrowa, „słodki namiocik”, hot-dogi, pokaz 

zaplatania warkoczyków, konkursy z nagrodami. 

• 10.07. Wakacje na sportowo (plener) – wycieczka rowerowa oraz mecz piłki 

nożnej. 

• 06.09. Dożynki sołeckie wsi Wełtyń (plener) – na placu przy świetlicy wiejskiej 

odbyły się Dożynki Sołecko-Parafialne, w których filia biblioteczna także zawsze 

bierze czynny udział. 

• 19.10. Dzień Seniora  

• 07.12. Wełtyński Jarmark Bożonarodzeniowy (plener) - na placu przy świetlicy 

wiejskiej w Wełtyniu odbył się pierwszy Wełtyński Jarmark Bożonarodzeniowy 

pod patronatem UMiG w Gryfinie i GDK. Wzięło w nim udział 250 osób. 

• 21.12. Koncert Kolęd i Pastorałek (kościół parafialny) 

Ponadto w bibliotece odbywały się zajęcia plastyczne, lekcje biblioteczne, głośne czytanie 

bajek, układanie puzzli oraz spędzanie wolnego czasu przy grach planszowych.  

 

Filia w Żabnicy 

 

W Filii Bibliotecznej w Żabnicy w ramach pracy upowszechniającej czytelnictwo 

przeprowadzane były następujące przedsięwzięcia: 

1. Ferie w bibliotece pod hasłem „Kochamy zwierzęta”:  

• prezentacja multimedialna,  
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• krzyżówki tematyczne, 

• poszukiwanie potrzebnych informacji w Internecie i w literaturze, 

• prace plastyczne na temat zwierząt domowych, 

• tworzenie origami, 

• prawa zwierząt i ich przestrzeganie, 

• układanie haseł o ochronie zwierząt, 

• grupowe tworzenie gry planszowej ”W schronisku dla zwierząt”,  

• zabawy ruchowe, 

• przypominanie zasad bezpiecznego korzystania z komputera, 

• smaki ferii – warsztaty kulinarne,  

• turniej halowej piłki nożnej „Puchary europejskie”.  

2. Spotkanie z dorosłymi czytelnikami pod hasłem „Wymieniamy doświadczenia 

kulinarne” – wykorzystanie poradników, samouczków, wymiana doświadczeń.  
3. Wykonanie palmy wielkanocnej z pomocą dorosłych czytelników – nauka robienia 

kwiatów z bibuły, kultywowanie tradycji, udział w konkursie gminnym. Palma 

wykonana przez czytelników zajęła w Konkursie Gminnym II miejsce. 

4. Konkurs na komiks o tematyce dowolnej.  

5. Pasowanie na czytelnika uczniów klasy 1. Po poznaniu wszystkich liter – 

przedstawienie przygotowane przez uczniów klas starszych, pasowanie nowych 

czytelników „złotą księgą”, zapoznanie pierwszaków z regulaminem biblioteki, 

wręczenie dyplomów wykonanych przez bibliotekarzy i książeczek ufundowanych 

przez sponsora. 

6. Spotkanie z uczniami klasy 8 pt.: „Czy komputer wyeliminuje książkę papierową?” 

7. Spotkanie z Bogdanem Matławskim na temat historii naszej Małej Ojczyzny, naszej 

wioski z udziałem uczniów klasy 7 i 8. Pan profesor Matławski znany regionalista  

i mieszkaniec Żabnicy odpowiadał na pytania przygotowane przez uczniów. Mówił  

o powstaniu Żabnicy i Dębców, o czasach wojennych, aktualnych stosunkach  

z mieszkańcami przygranicznych miejscowości niemieckich, a także o pierwszych 

latach powojennych. 

8. Podsumowanie całorocznego konkursu czytelniczego na największą ilość 
przeczytanych książek we współzawodnictwie klasowym i indywidualnym – 

wręczenie dyplomów. 

9. Udział w obchodach Dnia Dziecka połączonych z akcją „Książka za złotówkę”.  

10.  Udział w Narodowym Czytaniu Nowel – głośne czytanie przez pracowników szkoły, 

rodziców i zaproszonych gości noweli Bolesława Prusa „Katarynka”. 

11.  Organizacja obchodów Światowego Dnia Kropki – przygotowanie plansz 

informacyjnych. Uświadomienie dzieciom, że każde jest wyjątkowe i potrafi stworzyć 
własne dzieło. Organizacja konkursu, wręczenie nagród i wystawa prac stworzonych 

przez dzieci. 

12.  Spotkanie z panią Izabellą Klebańską, autorką książki „Hej zagrajcie siarczyście”, 

zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną w Gryfinie, a związane z rokiem 

Stanisława Moniuszki. W spotkaniu wzięły udział klasy 3. i 4. ze Szkoły Podstawowej 

w Żabnicy. 
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13. Obchody urodzin pluszowego misia – konkurs plastyczny na kartkę z życzeniami dla 

ulubionego pluszaka, turniej wiedzy o życiu niedźwiedzi, koncert piosenek o misiach, 

wystawa i głośne czytanie przez nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły 

„misiowych książeczek”, wystawa prac dzieci, wręczenie nagród za wyróżnione 

prace, słodkie „co nieco”. 

14.  „Dzień postaci z bajek” – czytanie wybranych utworów, przygotowanie strojów dla 

dzieci. 

15.  Mikołajek na Mikołajki – czytanie fragmentów lubianych przez dzieci książek  

o przygodach Mikołajka przez starszych uczniów oraz wystawa dostępnych  

w bibliotece książek Sempe–Gościnnego. 

16.  Konkurs plastyczny na portret Św. Mikołaja. 

17.  Obchody Międzynarodowego Tygodnia Bibliotek Szkolnych  

- konkurs kaligraficzny o pióro dyrektora szkoły 

- wystawa „Historia pisma”. 

 

Bibliotekarze z Biblioteki Publicznej i szkolnej współpracują ze sobą, razem przygotowują 
imprezy czytelnicze i biblioteczne propagujące czytelnictwo wśród młodych i starszych 

czytelników. Ponieważ w Żabnicy nie ma świetlicy wiejskiej biblioteka pełni funkcję nie tyko 

wypożyczalni, ale jest też miejscem spotkań dla mieszkańców. 

Biblioteka we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gryfinie, prowadzi akcję 
pomocy w odrabianiu lekcji uczniom z wytypowanych rodzin. Dzieci mogą przyjść po 

południu do biblioteki i pod opieką nauczyciela – bibliotekarza przygotowują prace domowe 

z najważniejszych przedmiotów. 

 

IX. Komputeryzacja i automatyzacja 

 

W 2019 roku: 

- uruchomiliśmy udostępnianie i statystyki on-line w Filii Bibliotecznej Górny Taras,  

- kontynuowaliśmy  wprowadzanie zbiorów do programu bibliotecznego Sowa SQL Standard 

na bieżąco w bibliotece głównej i jej filiach, 

- kontynuowano tworzenie regionalnej kartoteki elektronicznej w programie Sowa SQL 

Standard. Od początku roku 2014 we wszystkich działach biblioteki głównej (Czytelnia dla 

Dorosłych, Wypożyczalnia dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci i Młodzieży) udostępnianie  

i statystyka odbywa się drogą elektroniczną. 
W 2020 r. planujemy: 

- kontynuowanie wprowadzania zbiorów do katalogu komputerowego w filiach 

bibliotecznych i bibliotece głównej. 

 

X. 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 2019 otrzymaliśmy ze 
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Starostwa Powiatowego kwotę 10.000 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), do 

księgozbioru regionalnego w Czytelni dla Dorosłych oraz do księgozbioru 

merytorycznego, zakupiliśmy zbiory specjalne i zorganizowaliśmy szkolenie dla 

bibliotekarzy z powiatu gryfińskiego.  

 

XI. Warunki lokalowe 

 

1. Biblioteka Publiczna: 

 

Mieści się w budynku wolno stojącym 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 m
2
 i wynosi ona 558,69 m

2
. 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. Wyremontowano attyki,  wydzielono z pomieszczenia węzła cieplnego 

pomieszczenie magazynowe. Biblioteka posiada 64 miejsc dla czytelników. 

W 2017 roku Biblioteka otrzymała dotację celową z Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie  

w wysokości 39.000 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz 8 zestawów 

komputerowych dla czytelników do Czytelni dla Dorosłych. 

W Bibliotece Publicznej użytkowanych jest 29 komputerów pracujących w sieci lokalnej  

i podłączonych do Internetu, z czego 10 komputerów przeznaczonych jest dla czytelników,  

w tym jeden z zainstalowanym programem do czytania książek elektronicznych. 

 

2. Filia Górny Taras.  

 

Mieści się w lokalu komunalnym przy ul. Krasińskiego 87a o powierzchni 117 m
2
. 

Wyposażona jest we wszystkie media. Filia dysponuje 14 miejscami dla czytelników.  

W roku 2012  zostały pomalowane ściany pomieszczeń filii i wyremontowano toaletę. 
Zamontowano również system szyn wystawienniczych, które są wykorzystywane do 

eksponowania prac plastycznych. Filia posiada 7 komputerów z dostępem do Internetu,  

4 przeznaczone są 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.   
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3. Filia Naukowa 

 

Zajmuje lokal użytkowy o powierzchni 67,25 m
2
 (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. W filii znajdują się dwa 

miejsca dla czytelników. 

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. Filia posiada 2 komputery bez dostępu do Internetu.  

W Filii tworzona jest własna baza danych w programie Sowa SQL. 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 m
2
. Filia posiada 24 miejsca 

dla czytelników. 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 Gardnie. 

 

Posiada lokal o powierzchni 65 m
2
 w miejscowej Szkole 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. Biblioteka posiada 

5 miejsc dla czytelników. W roku 2018 w lokalu biblioteka została wyposażona w 5 laptopów 

dla użytkowników z dostępem do Internetu.  

 

6. Filia w Pniewie. 

 

Mieści się w budynku wolno stojącym i zajmuje parter o powierzchni 74 m
2
. Budynek 

wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, wodną i kanalizacyjna, ogrzewany 

przez piec olejowy. Posiada 10 miejsc dla czytelników. 

W roku 2014 w związku ze złym stanem technicznym pomieszczeń zajmowanych przez 

bibliotekę i z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie czytelników i pracownika przeprowadzono 
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remont w Filii Bibliotecznej w Pniewie. W ramach remontu została wymieniona instalacja 

centralnego ogrzewania w całym budynku, w którym znajduje się biblioteka, wymieniono 

również okna, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, w lokalu bibliotecznym wymieniono podłogę, 
oświetlenie, instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną, sufity, wyrównano  

i pomalowano ściany, wydzielono pomieszczenie na łazienkę, w której zainstalowano 

urządzenia sanitarne, założono alarm przeciwwłamaniowy oraz przeciwpożarowy. 

W Filii znajdują się dwa stanowiska komputerowe dla czytelników oraz jedno 

stanowisko dla pracownika, wszystkie podłączone do Internetu. W 2019 roku w ramach 

projektu ”WzMOCnij swoje otoczenie” filia wzbogaciła się o 10 tabletów, notebooka, 

projektor multimedialny, kamerę, 6 par gogli VR oraz flip chart i materiały biurowe. 

Sprzęt i materiały wykorzystywane są do zajęć biblioterapeutycznych prowadzonych przez 

bibliotekarkę. Wydzielono również kącik dla najmłodszych czytelników, do którego 

zakupiono stolik z krzesełkami typu Mamut.  

 

7. Filia w Wełtyniu. 

 

Mieści się w budynku byłej szkoły podstawowej  i zajmuje lokal o powierzchni 68 m
2
. 

Posiada 8 miejsc dla czytelników. 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.  

 

8. Filia w Gardnie. 

 

Posiada lokal o powierzchni 65 m
2
 w miejscowej Szkole 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. Biblioteka posiada 

5 miejsc dla czytelników. W roku 2018 w lokalu biblioteka została wyposażona w 5 laptopów 

dla użytkowników z dostępem do Internetu.  

 

9. Filia w Żabnicy. 

 

Posiada lokal o powierzchni 25 m
2
. 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 posiada 8 miejsc dla czytelników. 

Filia wyposażona jest w dwa stanowiska komputerowe (w tym jedno dla czytelników) 
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z dostępem do Internetu.  

 

 

 


