Krzywiń, dnia 15 luty 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY KRZYWIŃ
ZA ROK 2011

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 zatrudnionych jest 8 osób (łącznie 6,75 etatu) na
stanowiskach: dyrektora, gł. księgowego, starszych i młodszych bibliotekarzy,
pracownika obsługi.
W roku 2011 wpisano do ksiąg inwentarzowych 777 nowych książek na
kwotę 19.498 zł. Należy zaznaczyć, że 130 egz. o wartości 3.498 zł pochodziło
z dotacji Biblioteki Narodowej.
Ponadto BPMiG Krzywiń otrzymała 322
książki w formie darów od
czytelników, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie, Starostwa
Powiatowego oraz Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń.
Księgozbiór BPMiG Krzywiń liczy obecnie 60.172 woluminy.
Ogólna liczba wypożyczeń (wewnątrz biblioteki jak i na zewnątrz) w roku 2011
wynosiła 19.525.
BPMiG Krzywiń - 9.120
FB Bieżyń
- 3.841
FB Jerka
- 4.447
FB Lubiń
- 2.117
Należy zaznaczyć, że w roku sprawozdawczym zanotowano wzrost liczby
wypożyczeń.
Ogólna liczba zarejestrowanych czytelników 2011 roku wynosiła 1.399.
BPMiG Krzywiń - 721
FB Bieżyń
- 289
FB Jerka
- 240
FB Lubiń
- 149

BPMiG Krzywiń wraz z filiami jest prenumeratorem 27 tytułów gazet i
czasopism, które można przejrzeć na miejscu bądź wypożyczyć. W roku 2011
korzystano z nich 1.477 razy.
Oprócz wypożyczeń książek i czasopism
zanotowano
ogółem
639
udzielonych informacji.
BPMiG Krzywiń przeprowadziła 5 lekcji bibliotecznych, w których
wzięło udział 95 uczniów , a Filia w Bieżyniu 11 lekcji bibliotecznych z
udziałem 233 uczniów. Ponadto zorganizowano 92 wystawy książek.
BPMiG Krzywiń i filie pracują w sieci za pomocą programu
bibliotecznego SOWA .
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 2011
roku 1.799 internautów.
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.
W filiach czytelnicy mogą także skorzystać bezpłatne z komputerów. Z
możliwości tej w roku 2011 skorzystały łącznie 1.724 osoby
W roku sprawozdawczym zakupiono dla Biblioteki w Krzywiniu
drukarkę oraz dwa zestawy komputerowe mające służyć czytelnikom do
przeglądania katalogów bibliotecznych, Filia w Jerce otrzymała drukarkę, Filia
w Lubiniu wzbogaciła się o telewizor i odtwarzacz Blu – Ray. Ponadto
Bibliotekę w Krzywiniu i Filię Biblioteczną w Bieżyniu doposażono w regały
m.in. dla księgozbioru regionalnego.
Poza tym w Krzywiniu wymieniono resztę starych okien oraz wyremontowano
łazienkę, w której wydzielono część kuchenno-socjalną.

II.

Działalność kulturalno-oświatowa.

1. Pod hasłem „Krzywiniacy dla Krzywinia” odbył się jubileuszowy V
Przegląd Twórców, którego nadrzędnym celem jest propagowanie wszelkich
talentów mieszkańców Krzywinia. Jubileusz Przeglądu zbiegł się z jubileuszem
5-lecia istnienia zespołu tanecznego „Alemana” działającego przy Bibliotece.
Tak więc tegoroczne spotkanie miało charakter bardzo uroczysty, a obejrzało je
255 osób.
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. 150 osób) i przychylnością.
3. Przegląd Zespołów i Formacji Tanecznych „Tańczący Krzywiń” –
250-cio osobowa widownia miała możliwość oklaskiwania tancerzy z naszej
gminy, którzy zaprezentowali bardzo szeroki wachlarz swych umiejętności.
4. „Hej kolęda, kolęda…” – 120 osób spotkało się by obejrzeć Jasełka i
wspólnie pokolędować – spotkanie przygotowane we współpracy z ŚDS w
Krzywiniu
5. Bal karnawałowy – ok. 150 spędziło rodzinnie niedzielne popołudnie na
karnawałowym balu przebierańców.
6. Dzień Matki i Ojca – dzieci odwiedzające bibliotekę zaprezentowały swoje
umiejętności taneczne, wokalne i recytatorskie przed rodzicami (ok. 150 osób)
7. Biblioteka w Krzywiniu była, jak co roku, organizatorem cyklu „Twórcze
lato z biblioteką” oraz zajęć w czasie ferii zimowych, z których łącznie
skorzystały 433 osoby.
8. Przy Bibliotece w Krzywiniu działa formacja taneczna ”ALEMANA” która
w roku 2011 trenowała swe umiejętności na 120 spotkaniach. Wzięło w nich
udział 2.152 dzieci.
Poza tym członkowie zespołu spotykają się także przy innych okazjach np.
spotkanie opłatkowe, Dzień Dziecka, wycieczka do Wrocławia, wyjazd na
festiwal Kultury Gościnnej Wielkopolski (7 spotkań – 278 osób).
Z okazji 5-cio lecia istnienia zespołu, rodzice dzieci zorganizowali Zabawę
Andrzejkową (200 osób). Organizacja odbyła się przy wsparciu Biblioteki
(spotkania rodziców związane z zabawą i działalnością zespołu – 60 osób).

9. Zajęcia w klubie „Twórczy Zakątek’ – w tym: czytanie książek, odrabianie
lekcji, gry planszowe, prace plastyczne, kalambury, quizy itp. – 1.074 osoby.
W ramach cotygodniowych zajęć przeprowadzono zajęcia plastyczne
(24 spotkania -188 osób), zajęcia szachowe (25-150 osób), zajęcia teatralne (544 osoby).
10. Spotkania Klubu „Gazety Polskiej” – 38 osób
11. Spotkania Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej o/Krzywiń – 18
osób
12. Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia przedszkolacy z Krzywinia
zostali zaproszeni do biblioteki na spotkanie poświęcone misiom. – 2 spotkania,
w których wzięło udział 48 dzieci.
13. Odwiedziny grup szkolnych i przedszkolnych związane z różnymi tematami
– 15 razy- 314 osób.
14. W Bibliotece w Krzywiniu odbyło się pasowanie pierwszaków na
czytelników (15 osób), a także bibliotekarze dwa razy wychodzili do
przedszkola by poczytać dzieciom książki (38 osób).
15. Zorganizowanie wycieczki do Zielonej Góry na Święto Bachusa dla 40
osób.
16. Pracownicy biblioteki przygotowali także duże wystawy wyeksponowane
w bibliotece jak i również na uroczystościach: „Jan Paweł II” z okazji
beatyfikacji (wystawa wyeksponowana także w kościele parafialnym) ,
wystawa z okazji 11 listopada „Wielkopolskie Drogi do Niepodległości”,
„Alemana” z okazji 5-lecia istnienia zespołu.
17. W podległych filiach bibliotecznych także prowadzona jest działalność
kulturalno-oświatowa.
Filia Biblioteczna Bieżyń
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plastyczne Warsztaty Świąteczne – 4 spotkania – 56 osób
„Spotkanie z Martynką” - 20 osób
„Dzień Misia” – 19 osób
Spotkanie mikołajkowe – 2 spotkania – 34 osoby
Wizyty mieszkańców DPS Mościszki – 3 spotkania – 14 osób
Kółko szachowe - 3 spotkania – 6 osób

7. Konkurs literacko-plastyczny „Brzechwa w ilustracji „ – 6 osób
8. Filmy video – 60 osób
9. Gry i zabawy plastyczne – 131 osób
10.Organizacja wyjazdu do Teatru Muzycznego w Poznaniu – 48 osób

Wystawy:
„Dzień Niepodległości”
„Polscy nobliści”
„Beatyfikacja Jana Pawła II”
Wystawy prac plastycznych -7

Filia Biblioteczna Jerka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Czytanie bajek i baśni – 5 spotkań – 66 osób
Czytanie lektur – 2 spotkania 22 osoby
Wycieczki przedszkolaków – 6 spotkań – 111 osób
Próby do inscenizacji szkolnych – 8 spotkań – 94 osoby
Śpiewanie kolęd – 2 spotkania -26 osób
Zgaduj-zgadule – 6 spotkań – 62 osoby
Śpiewanie piosenek – 6 spotkań – 60 osób
Recytacja wierszy – 6 spotkań – 62 osoby
Pomoc nauczycielowi w przygotowaniu do konkursu gwarowego – 3
osoby
10.Gazetki – 4
11.Dyskusje o książkach – 4 spotkania – 48 osób
12.Konkurs na najładniejszą ozdobę wielkanocną – 18 osób
13.Konkurs na najładniejszą ozdobę z okazji Bożego Narodzenia – 18
osób
14.Zajęcia plastyczne – 15 spotkań – 50 osób

Wystawy:
„ Czesław Miłosz”
„Jan Paweł II”
„Rocznica katastrofy smoleńskiej”
„Maria Skłodowska-Curie”
Wystawy prac pokonkursowych – 2

Filia Biblioteczna Lubiń:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ferie zimowe – 7 spotkań – 33 osoby
Dzień Babci i Dziadka - 14 osób
Dzień Matki – 19 osób
Konkurs rysunkowy -17 osób
Konkurs recytatorski - 43 osoby
Zajęcia wakacyjne (orgiami, gry i zabawy, czytanie książek, filmy) – 13
spotkań – 56 osób
7. Zajęcia świąteczne – 2 spotkania – 15 osób
8. Spotkanie opłatkowe – 11 osób
9. „Zajęcia piątkowe” – 32 spotkania -210 osób
10.Wycieczki – 5 spotkań – 100 osób
11.Odrabianie lekcji – 99 osób
12.Gry i zabawy – 39 spotkań – 79 osób
13.Rysowanie – 46 osób
14.Filmy – 20 spotkań – 70 osób
15.Czytanie książek – 6 spotkań -22 osoby
Wystawy:
Wystawy całoroczne
- Czesław Miłosz
- Beatyfikacja Jana Pawła II
-prace z „Zajęć piątkowych”
-nowości wydawnicze
-„Warto przeczytać”
Gazetki:
-prace konkursowe
-„Jesienne drzewa”
-ilustracja do przeczytanej książki „Toti”
-ilustracja do filmu „Opowieść wigilijna”

Ilość odwiedzin ogółem we wszystkich placówkach – 23.060.
(dotyczy zarówno działalności bibliotecznej jak i kulturalno-oświatowej)
BPMiG Krzywiń
FB Bieżyń
FB Jerka
FB Lubiń

- 13.042
- 4.417
- 2.935
- 2.666

