Krzywiń, dnia 09 luty 2011

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY KRZYWIŃ
ZA ROK 2010

I.

Działalność biblioteczna.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń jest biblioteką zorganizowaną
w formie Instytucji Kultury. W jej skład wchodzą, oprócz Biblioteki głównej
w Krzywiniu, Filia Biblioteczna Bieżyń, Filia Biblioteczna Jerka, Filia
Biblioteczna Lubiń.
W naszych placówkach pracuje łącznie 8 osób: 3 osoby w filiach bibliotecznych
na ¾ etatu każda oraz 4 osoby w Krzywiniu oraz ½ etatu sprzątaczki.
W roku 2010 wpisano do ksiąg inwentarzowych 833 nowe książki na
kwotę19.001 zł. Należy zaznaczyć, że 127 vol. o wartości 3.001 zł pochodziło
z dotacji Biblioteki Narodowej.
Ponadto BPMiG Krzywiń otrzymała 173 książki w formie darów od Biblioteki
Wojewódzkiej, Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta i gminy Krzywiń i
czytelników.
Ogólna liczba wypożyczeń (wewnątrz biblioteki jak i na zewnątrz) w roku 2010
wynosiła 18.033.
BPMiG Krzywiń - 7.855
FB Bieżyń
- 3.555
FB Jerka
- 4.678
FB Lubiń
- 1.945
Ogólna liczba zarejestrowanych czytelników 2010 roku wynosiła 1.411.
BPMiG Krzywiń - 723
FB Bieżyń
- 288
FB Jerka
- 265
FB Lubiń
- 135
BPMiG Krzywiń wraz z filiami jest prenumeratorem 30 tytułów gazet i
czasopism, które można przejrzeć na miejscu bądź wypożyczyć. W roku 2010
wypożyczano je 1.682 razy.
Oprócz wypożyczeń książek i czasopism zanotowano ogółem 697 udzielonych
informacji.
Ilość odwiedzin ogółem we wszystkich placówkach – 21.633.

BPMiG Krzywiń oraz jej filie przeprowadziły 5 lekcji bibliotecznych, w
których wzięło udział 93 uczniów, przyjęły 7 wycieczek szkolnych (99
uczniów) oraz zorganizowały 71 wystawek książek.
W ramach biblioteki działa klub „Twórczy Zakątek’ czynny pięć dni w
tygodniu od godziny 9.00 do 17.00. Można tu skorzystać za darmo z Internetu,
dodatkowo wykonywane są usługi kserograficzne, można skorzystać ze skanera
oraz multimedialnych pakietów edukacyjnych. Z Internetu skorzystało w 2010
roku 3.430 internautów. W roku sprawozdawczym klub został wyposażony w
meble i nowe komputery.
W klubie odbywają się także wszystkie pozostałe zajęcia proponowane przez
nasza bibliotekę tj. cotygodniowe zajęcia szachowe, plastyczne, teatralne. Klub
jest także miejscem spotkań zespołu tanecznego „Alemana” oraz wszelkich grup
lokalnych, które nie mają swych stałych siedzib.
Dodatkowo w FB Bieżyń i Jerka działają także bezpłatne punkty internetowe, z
których skorzystało łącznie 1.670 osób.
Z uwagi na szeroko rozwiniętą działalność kulturalną w bieżącym roku
zakupiono
kamerę cyfrową oraz projektor w celu dokumentowania i
prezentowania wszystkich przedsięwzięć biblioteki i jej filii.
Ponadto Filię Biblioteczną w Lubiniu doposażono w regały dla księgozbioru
podręcznego i działu dziecięcego.
BPMiG Krzywiń i filie
bibliotecznego SOWA .

II.

pracują

w sieci za pomocą programu

Działalność kulturalna-oświatowa.

1. Pod hasłem „Krzywiniacy dla Krzywinia” odbył się IV Przegląd
Twórców, którego nadrzędnym celem jest propagowanie wszelkich talentów
mieszkańców Krzywinia. W scenerii Mikołajkowej zaprezentowało się na nim
13 wykonawców (także w zespołach) przed 150-cio osobowa widownią.
2. „Śpiewajmy Tobie Ojczyzno” - z okazji Święta Niepodległości
przygotowano montaż słowno-muzyczny oraz zaproponowano wspólne
śpiewanie pieśni patriotycznych. Ta forma uczczenia tak ważnego święta
spotkała się z dużym zainteresowaniem (ok. 120 osób) i przychylnością.
3. Bal karnawałowy – ok. 130 spędziło rodzinnie niedzielne popołudnie na
karnawałowym balu przebierańców, który był ukoronowaniem ferii zimowych.

4. Dzień Matki i Ojca – dzieci odwiedzające bibliotekę zaprezentowały swoje
umiejętności taneczne, wokalne i recytatorskie przed rodzicami (ok. 50 osób)
5. W lipcu 2010 Biblioteka w Krzywiniu była, po raz kolejny, organizatorem
cyklu „Twórcze lato z biblioteką”. Obejmował, warsztaty strażackie (4
spotkania – 42 osoby), cykl ”Rozmowy o książkach i nie tylko…”(7 spotkań –
64 osoby), zajęcia informatyczne (3 - 12 osób), cykl „Piłkarski Dzień …” (3 - 29
osób. Cykl zakończył się festynem na świeżym powietrzu (74 osoby), gdzie
przeprowadzono szereg konkursów i grillowano kiełbaski.
6. Przy Bibliotece w Krzywiniu działa formacja taneczna ”ALEMANA” (60
dzieci w grupie młodszej i starszej)) , która w roku 2010 trenowała swe
umiejętności na 101 spotkaniach. Wzięło w nich udział 1.605 dzieci.
Alemana miała okazję zaprezentować się na VIII Festiwalu Gościnnej
Wielkopolski w Krobi, Przeglądzie Twórców „Krzywiniacy dla Krzywinia”, na
dożynkach w Krzywiniu. Zespół brał także udział w różnych imprezach
okolicznościowych (spotkanie pszczelarzy, Dzień Matki, występ dla delegacji
francuskiej, bal karnawałowy itp.). Grupa w czasie ferii zimowych miała okazję
doskonalić swe umiejętności na obozie tanecznym w Schronisku
Młodzieżowym w Lubiniu.
7. Zajęcia w klubie „Twórczy Zakątek’ – w tym: czytanie książek, odrabianie
lekcji, gry planszowe, prace plastyczne, kalambury, quizy itp.
W ramach cotygodniowych zajęć przeprowadzono zajęcia plastyczne (20-174
osoby), zajęcia szachowe (12-88 osób), zajęcia teatralne (10-70 osób). Ponadto
zorganizowano spotkanie opłatkowe rodziców i dzieci (68 osób), „Andrzejki”
(78 osób) oraz zaproszono przedszkolaków na „Dzień Misia” (2 -25 osób).
8. Spotkanie z dziennikarzem „Gazety Polskiej” – Panem Rafałem
Kotomskim – 20 osób
9. Pracownicy biblioteki przygotowali także duże wystawy wyeksponowane w
bibliotece jak i również na uroczystościach: „Historia Polski w malarstwie” –
wystawa z okazji 11 listopada, „Rodem Warszawianin, sercem Polak a
talentem świata obywatel” – wystawa w dwusetną rocznicę urodzin Chopina,
„Katastrofa smoleńska” – wystawa okolicznościowa
10. W podległych filiach bibliotecznych także prowadzona jest działalność
kulturalno-oświatowa.
F.B. Bieżyń
- spotkania z mieszkańcami DPS Mościszki (3-14 osób),
- czytelnia internetowa – 940 osób

- filmy video – 260 osób
- gry i zabawy - 335 osób,
- kurs tańca z zaprezentowaniem się na dożynkach wiejskich
(8- 60 osób)
- konkurs „Muzyka Chopina w ilustracji” 4 osoby
- konkurs na ilustrację do wierszy J. Tuwima – 3 osoby
- spotkanie szachowe (1 -3 osoby)
- wystawa „Fryderyk Chopin”
- wystawa „Katastrofa smoleńska”
F.B. Jerka
- gry planszowe (7-77 osób),
- czytanie bajek i baśni (9-97 osób),
- wycieczki szkolne i przedszkolne (7-116 osób),
- przygotowania do konkursu recytatorskiego (3-4 osoby),
- śpiewanie piosenek (3-36 osób),
-śpiewanie kolęd (3-34 osoby),
- prace plastyczne (7-139 osób),
- Internet ( 730 osób),
- filmy video – 200 osób,
- czytanie lektur (3-32 osoby),
- zgaduj-zgadule (8-98 osób),
F.B. Lubiń
- gry planszowe (39-39),
- rysunki – 24 osoby,
- „Zajęcia piątkowe” (15-61 osób)
- ferie zimowe w tym: zajęcia plastyczne (1-3 osoby),
- czytanie książek (2 – 6 osób),
- orgiami ( 5 -17 osób),
- wystawa „Fryderyk Chopin”
- wystawa „Katastrofa smoleńska”

