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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI MERYTORYCZNEJ 

MIEJSKO-POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie  

w 2013 roku 

 

 

I. Zbiory biblioteczne 

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. K. K. Baczyńskiego na koniec 2013 

roku posiadała w swoich zbiorach 104 424 pozycji: 104 081 książek, 343 roczniki czasopism, 

2 057 materiałów  audiowizualnych,  79  czasopism w prenumeracie.W ciągu roku przybyło  

4 809  pozycji, z tego zakupiono 4 4178 woluminów za kwotę 112 292 zł. Razem na zakup 

zbiorów bibliotecznych wraz ze zbiorami specjalnymi i licencją na dostęp do ibuków wydano 

kwotę 156 526  zł.  

Podstawowym źródłem finansowania, a tym samym zakupu nowych pozycji 

książkowych dla dzierżoniowskiej biblioteki, jest Gmina Miejska Dzierżoniów.  Oprócz tego 

książki pozyskiwane są ze sprzedaży cegiełek czytelniczych, darów oraz dotacji 

zewnętrznych. W roku 2013 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało 

kwotę 24 300 zł, za którą MPBP nabyła 953 pozycje książek i zbiorów specjalnych. 

Wskaźnik zakupu nowych książek na 100 mieszkańców wyniósł 12,1.  

 

II. Baza lokalowa 

 

Zmodernizowano i wyremontowano pomieszczenia kilku działów biblioteki głównej  

w Rynku oraz w Filii przy ul. Sikorskiego 2.  

Wykonano następujące prace remontowe:   

- Modernizacja monitoringu w Bibliotece w Rynku  

- Modernizacja monitoringu w Filii przy ul. Sikorskiego 2 

- Wymiana serwera w Filii przy ul Sikorskiego 2 

-Remont zaplecza (magazynu) Czytelni w Rynku - wykonanie nowych regałów, malowanie 

ścian, wymiana oświetlenia 

- Remont Działu Dziecięco-Młodzieżowego w Rynku pod nadzorem artysty plastyka 

(wymiana oświetlenia, zmiana kolorystyki ścian, wymiana mebli – lady czytelniczej i szafy 

na dokumenty i pomoce do zajęć) 
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- Zakup mebli do działu Biblioteka Naukowa w Filii przy ul. Sikorskiego 2 (stolików i foteli), 

stworzenie strefy o charakterze klubowym   

- Wymiana drzwi w holu I i II p., dokończenie malowania korytarza w Rynku, i zakup 

stolików oraz puf (siedzisk) 

- Kapitalny remont dwóch toalet w Rynku  

 

III. Komputeryzacja 

 

W 2013 roku w MPBP  użytkowanych było 45 komputerów, wszystkie podłączone  

do Internetu, z tego 23 - udostępnionych użytkownikom.  

 

 

Zakupiono:  

Komputery:  

Komputery Fujitsu EsprimoP400 P G2020 - 2 sztuki. 

Komputery Fujitsu Esprimo P410 i3-3220 4GB 500GB - 2 sztuki. 

Komputery FUJITSU  P920 i5-4570 (3.2) 4GB 500GB IntelHD 4600 No ODD – 4 sztuki. 

 

Monitory:  

Monitory FUJITSU  L22T-6 LED – 4sztuki. 

 

Serwery:  

Fujitsu TX100 S3p – 1 sztuka. 

Fujitsu PY TX100S3p G2120 3.1GHz - 1 sztuka. 

 

UPS:  

ActiveJet AJE- EASY 650 LCD - 5 sztuk.  

APC Smart-UPS SC 450VA 1 U RM/Tower - 1 sztuka.  

 

Drukarki:  

Drukarka Atramentowa HP Officejet 7000 (max format A3+) – 1 sztuka 

 

Oprogramowanie:  

Oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2010 Home and Business – 4 sztuki.  
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Licencje na okres trzech lat na program antywirusowy NOD 32   

Licencja na oprogramowanie antywirusowe NOD 32  

 

Monitoring:  

Rejestrator DNR 2016NDF – 1 sztuka. 

Rejestrator DNR 2008NDFe – 1 sztuka. 

 

IV. Czytelnictwo i działalność edukacyjno-kulturalna 

 

W 2013 roku w MPBP w Dzierżoniowie zarejestrowanych było 7 652 Czytelników oraz  

9 195 zrejestrowanych użytkowników różnych form  pracy: czytelni, komputerów, kursów 

itp. Oprócz  nich odwiedzały bibliotekę osoby poszukujące informacji, uczestnicy spotkań 

autorskich i innych wydarzeń kulturalnych, takich osób w ciągu 2013 roku było 90 586.  

Wypożyczono łącznie, na zewnątrz i w czytelniach, 239 843 pozycje, w tym 215 183 książki, 

15 217 czasopism i 9 443 zbiorów specjalnych (filmów, audiobuków i gier komputerowych). 

Udzielono 11 291 informacji, drogą bezpośrednią, telefonicznie i za pomocą poczty 

elektronicznej. Dotyczyły one wiedzy merytorycznej z wszystkich dziedzin nauki oraz 

informacji rzeczowych na temat miasta, usług biblioteki, godzin otwarcia urzędów i instytucji 

i danych teleadresowych itp. 

Zanotowano 21 953 wejść na stronę internetową biblioteki, zarejestrowano 566 sesji 

pobierania e-boków (pobrano 8891 dokumentów), do których bezpłatny dostęp swoim 

Czytelnikom zapewniła biblioteka poprzez udział w konsorcjum powołanym przez 

Dolnośląską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu. 

W 457 formach edukacji kulturalnej i czytelniczej wzięło udział 25 657 osób. 

Wśród tych form znalazły się: 

1. Pogadanki i lekcje biblioteczne - 192 (3379 uczestników) - organizowane dla dzieci 

przedszkolnych oraz uczniów wszystkich typów szkół z terenu miasta  

i powiatu. Odbywały się zgodnie z zapotrzebowaniem nauczycieli w bibliotece lub 

placówce oświatowej. Tematyka dostosowana była do wieku uczniów i obejmowała 

edukację czytelniczą, regionalną, popularyzację różnych dziedzin wiedzy, ważne 

rocznice historyczne, święta państwowe i lokalne oraz tradycje i zwyczaje. 

2. Zabawy – 147 (2687 uczestników) forma realizowana podczas zajęć  

z najmłodszymi dziećmi podczas organizacji czasu wolnego oraz zajęć „Biblioteki 

Malucha”, a także przy okazji Dnia Dziecka, mikołajków itp. W jej formule znajdują 
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się zabawy integracyjne, ruchowe, elementy dramy, śpiew i taniec, zawsze w oparciu  

o literaturę dziecięcą. 

3. Prezentacje medialne - 9 (208 uczestników) - przygotowywane przez bibliotekarzy 

dla różnych grup odbiorców: dzieci, młodzieży dorosłych oraz seniorów.  

4. Wycieczki - 10 (182 osób) dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie oraz 

bibliotekarze z innych  miejscowości zapoznają się z ofertą biblioteki w zakresie 

zbiorów oraz usług. Są też okazją do promowania biblioteki oraz miasta. 

5. Konkursy - 7 (177 uczestników) - plastyczne, literackie, wiedzy, recytatorskie 

organizowane są z okazji wydarzeń kulturalnych, rocznic, świąt państwowych oraz 

lokalnych. Promują czytelnictwo, zachęcają do aktywnego uczestnictwa w kulturze  

i działania na rzecz lokalnej społeczności. Były to m.in.: plastyczny dla dzieci 

„Dzierżoniów nasze miasto i moja przyszłość” z okazji 15-lecia Wałbrzyskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Dzierżoniowie, recytatorski „Od Baczyńskiego 

do…”, wiedzy „O Dzierżoniowie wiem wszystko”. 

6. Wystawy i wystawki - 79, które obejrzało 33 847 osób – to prezentacja osiągnięć 

lokalnych twórców i artystów, a także duże wystawy okazjonalne przygotowane przez 

bibliotekarzy takie jak m.in.: „Bitwa pod Dzierżoniowem” – wystawa przedstawiająca 

ostatnią bitwę polową wojny siedmioletniej na Śląsku (1762), zbiór zdjęć, map, rycin 

oraz opracowanie historyczne Arnolda Kordasiewicza 

7. Spotkania autorskie - 12 wzięło w nich udział 418 osób. Gośćmi czytelników  

w 2012 roku byli m.in.: dr Tomasz Przerwa, Lech Tkaczyk, Arkadiusz Niemirski, 

Michał Jagiełło. 

8. Spotkania w Bibliotece Malucha odbyło się 9 spotkań (218 uczestników), które 

cieszyły się wielkim powodzeniem. Na spotkania zapraszano specjalistów  

m.in. pedagoga i logopedę. 

9. Spotkania Klubu Książki i Ilustracji 8 (63 osoby) spotkania młodzieży, podczas 

których prowadzone są m.in. zajęcia plastyczne. 

10. Imprezy – 10 ( 347 osób) – Dolnośląski Festiwal Nauki, Święto Książki i Róży, Noc 

w bibliotece, Dzień Kultury Koreańskiej. 

11. Zajęcia głośnego czytania 123 (2303 dzieci) – organizowane są dla najmłodszych, 

popularyzuje się w ten sposób literaturę piękną dla dzieci. 

12. Kurs komputerowy dla Seniorów, który ukończyło 87 osób. 16-godzinne kursy  

z podstaw obsługi komputera. 

13. Konsultacje komputerowe dla Seniorów (skorzystało z nich 50 osób) 
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14. Biblioteka Seniora 11 spotkania (63 osób) - to spotkania na różne tematy  

np.:  historii Dzierżoniowa, kultury koreańskiej, magii, zwyczajów i tradycji 

polskich itp. 

15. Biblioteka Maturzysty – odbyło się 114 spotkań z których skorzystało ponad 199 

osób, są to indywidualne, bezpłatne konsultacje z zakresu doboru literatury, 

opracowania bibliografii, przygotowania prezentacji. Jest to nowa forma bardzo 

popularna wśród młodzieży, doskonale promuje czytelnictwo i wizerunek biblioteki  

w środowisku. 

16. Warsztaty plastyczne odbywają się podczas zajęć feryjnych i wakacyjnych oraz przy 

okazji realizacji programów dofinansowywanych przez środki zewnętrzne. Taką formę 

mają też zajęcia zapoczątkowane w trzecim kwartale 2011 roku pn.: „Dyskusyjny Klub 

Książki i Ilustracji” dla dzieci starszych 12-15 lat. 

17. Udzielano 10 715 informacji. Z komputerowego Ośrodka Informacji Bibliotecznej 

skorzystało 2 321 osób. Były to usługi kserograficzne i komputerowe. 

18. Dyskusyjny Klub Książki spotkał się 19 razy, w spotkaniach uczestniczyło 635 

osób. Dzięki działalności Klubu biblioteka otrzymuje bezpłatnie egzemplarze książek  

i możliwość zaproszenia wybranego pisarza na spotkanie. Współpraca  

z Towarzystwem Oświatowym Ziemi Dzierżoniowskiej pozwala na poszerzenie kręgu 

zainteresowanych oraz wzbogacenie programu o prelekcje gości zaproszonych  

na wykłady przez TOZD. 

19. Z IKONKI  - bezpłatnego Internetu i komputerów dla osób powyżej 15 roku życia 

skorzystało 4 472 osób. 

20. W bezpłatnych zajęciach Klubu Komputerowego wzięło udział 3 935 dzieci. 

21. Z zajęć stolikowych (gry stolikowe) skorzystały 652 osoby. 

 

V. Obsługa czytelnicza specjalnych grup użytkowników 

1. Oferta usług dla Seniorów. 

Biblioteka jest miejscem przyjaznym Seniorom. W obu budynkach znajdują się  windy,  

a w zbiorach  biblioteki książki z dużym drukiem oraz bogata oferta  książek mówionych. 

Dostępna jest usługa  Książka na telefon. Wśród użytkowników biblioteki jest znacząca i stale 

powiększająca się grupa starszych osób, dla której  opracowano program Biblioteka Seniora. 

W bibliotece seniorzy rozwijać swoje zainteresowania, korzystać z bogatych i różnorodnych 

zbiorów. Oprócz książek, także w językach obcych, biblioteka udostępnia czasopisma i zbiory 

audiowizualne. Seniorzy mogą się również tu spotykać, by podyskutować o książkach, 
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wysłuchać ciekawych  wykładów, uczestniczyć w spotkaniach autorskich, wziąć udział  

w konkursach oraz obejrzeć wystawy, których często są współtwórcami. Wielkim 

powodzeniem cieszy się bezpłatny kursy komputerowy. Każda  edycja składa się z ośmiu 

dwugodzinnych zajęć, odbywających się raz w tygodniu. Program kursu obejmuje podstawy 

wiedzy o budowie i działaniu komputera, naukę pisania i formatowania tekstów, zakładanie 

folderów, wyszukiwanie informacji w Internecie, zakładanie i obsługa poczty elektronicznej, 

porozumiewanie się za pomocą komunikatorów, oraz  korzystanie z katalogu bibliotecznego 

on-line.  

 

 

2. Oferta usług dla niepełnosprawnych. 

a) Do osób niepełnosprawnych i obłożnie chorych, nieopuszczających domów 

skierowano ofertę  Książka na telefon. Bardzo pomocni w realizacji tego zadania  

są wolontariusze. 

b) Książki z dużą czcionką:  Biblioteka posiada w swoich zbiorach książki z dużą 

czcionką, ogółem 136 egzemplarzy. Najwięcej w dziale dziecięco-Młodzieżowym  

i Wypożyczalni Głównej. W związku z tym, że liczba nowych tytułów na rynku jest 

ograniczona poleca się czytelnikom audiobuki. Bogatą ofertę zarówno dla dzieci jak  

i dorosłych posiada w swoich zbiorach dział Multiteka. 

c) Audiobooki: Biblioteka gromadzi audiobooki od momentu powstania w 2009 r. przy 

Czytelni Głównej działu Multiteka. Zaczęto wtedy, w miejsce kaset magnetofonowych, 

gromadzić audiobooki. Na koniec 2013 r. biblioteka posiadała 1082 egzemplarze 

audiobooków. 

d) E-booki:  Biblioteka opłaca licencję na dostęp do platformy internetowej, na której 

znajduje się ok. 2000 e-booków. Czytelnicy mogą bezpłatnie korzystać  

z indywidualnych kont, poprzez hasło pobrane u bibliotekarza.  Do 31.12. 2013 r. 

wydano 300 kodów dostępu do kont ibuków. 

 

VI. Najważniejsze wydarzenia w MPBP w 2013 r. 

Wystawy: 

1. Dzierżoniowskie Prezentacje 1997-2013- wystawa  Dokumentów Życia Społecznego 

2. Gerhart Hauptmann i śląscy nobliści- wystawa wypożyczona z Muzeum Miejskiego 

Dom Gerharta Hauptmanna w Jeleniej Górze- Jagniątkowie . Ekspozycja  
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prezentowała biogramy najsławniejszych osobistości ze Śląska, którzy za swoje 

wybitne osiągnięcia otrzymali nagrodę Nobla. 

3. 70. Rocznica Powstania w Getcie Warszawskim- wystawa przedstawiała życie 

codzienne w getcie i przebieg nierównej walki z okupantem w czasie Powstania. 

Prezentowano ją  w czasie lokalnych obchodów Rocznicy   w Synagodze Rutika  

i w MPBP w Dzierżoniowie. 

4. Wakacyjny Dolny Śląsk- wystawa  miała formę przewodnika po atrakcyjnych 

zakątkach regionu. Była również propozycją dla tych czytelników, którzy z różnych 

względów nie mogą zaplanować dalekich podróży. 

Imprezy: 

1. Salonik literacki - uczniowie I LO w Dzierżoniowie, spotkali się w Wypożyczalni dla 

Dorosłych Młodzież spotykała się, by podyskutować o książkach,  aktualnych 

wydarzeniach literackich, współczesnej poezji i kulturze. Wymieniała się informacjami  

o przeczytanych książkach i obejrzanych filmach, dyskutowała o ulubionych autorach  

i lekturach.  

2. Czarodziejski Dzień Kobiet - impreza z udziałem iluzjonisty skierowana do kobiet  

w wieku 50+ 

3. Tydzień bibliotek -  Afrykańska przygoda w bibliotece – przygotowana w ramach 

Tygodnia Bibliotek. Impreza przybliżająca atrakcje egzotycznego kontynentu, jego 

unikalną przyrodę, historię i bogatą kulturę. Zabawy i quizy przygotowane dla każdej 

grupy czytelników zachęcały do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi,  

na wszystkich nośnikach informacji, dostępnych w bibliotece (książki, czasopisma, 

komputer). 

4. Dni Dzierżoniowa: konkurs Zagadkowy Dzierżoniów, prezentacja medialna  

dla gimnazjalistów, wystawa Dzierżoniów wczoraj i dziś- imprezy promujące wiedzę  

o mieście 

5. Biblioteka Malucha. w Dziale Dziecięco – Młodzieżowym MPBP w Dzierżoniowie 

prowadzony jest cykl comiesięcznych spotkań  pod nazwą Biblioteka Malucha. 

Spotkania rodziców i ich małych pociech odbywają się w każdą pierwszą sobotę 

miesiąca i mają edukacyjno-zabawowy charakter. W ofercie zabaw znajdują się np. 

warsztaty plastyczne, nauka prostych wierszyków, piosenek, wyliczanek, głośne 

czytanie, itp. 
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6. Klub Książki i Ilustracji. W trakcie tych zajęć młodzi czytelnicy przekonują się,  

że książka może być inspiracją do zabawy, tworzenia obrazów i animacji, poznają 

ciekawą literaturę dziecięcą oraz różne techniki plastyczne. 

7. Organizacja czasu wolnego w czasie ferii i wakacji.  

8. Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży Ilustracje do wierszy Juliana Tuwima.  

9. Sprytny Maluch- impreza z okazji Dnia Dziecka –blok zabaw integracyjnych  

i zagadek edukacyjnych 

10. Międzynarodowe Święto Książki i Praw Autorskich. Przypada w dniu św. Jerzego – 

patrona m.in. Dzierżoniowa. Święto jest okazją do promocji książek i czytelnictwa,  

a w dzierżoniowskiej bibliotece w tym dniu fetowani są Czytelnicy.  

11. Rozpoczęto zajęcia pod hasłem Zabawy z pamięcią. Zajęcia miały na celu aktywizację 

umysłu, doskonalenie kreatywności i spostrzegawczości, ćwiczenie pamięci  oraz 

pobudzenie wyobraźni. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu. 

12. Wykład Ewy Chabros z Instytutu Pamięci Narodowej  Oddział Wrocław – Graffiti  

w PRL-u. 

13. Tydzień Bibliotek   

-  Zagadkowy Dzierżoniów-  konkurs dla Czytelników  

-  wystawa rękodzieła podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej   

w Dzierżoniowie  

- kiermasz taniej książki w przejściu Za Żelazną Bramą   

- finał konkursu Ilustracje do wierszy Juliana Tuwima - Dział Dziecięcy - Rynek 

- impreza przygotowana przez IPN we Wrocławiu - gry Kolejka i Dywizjon 303 

14. Konkurs Recytatorski im. Barbary Janickiej, pod patronatem Burmistrza Dzierżoniowa 

i Rady Miejskiej Dzierżoniowa  Moje miasto - mój dom. 

15. Podróże z Tuwimem - Dziesiąte spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami.  

W Dzierżoniowie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 6 im. Wandy Chotomskiej,  

spotkała się autorka książek dla dzieci Anna Czerwińska - Rydel.   

16. Promocja książki Dzierżoniowskie legendy i opowieści.  Autorki: Janina Weretka-

Piechowiak, ilustratorka Liliana Ferdek i redaktorka Jadwiga Horanin.  W sali Pegaz 

DOK, na zaproszenie burmistrza Marka Pioruna zebrali się przedstawiciele władz 

gminy miejskiej i wiejskiej Dzierżoniowa, pracownicy oświaty, przedstawiciele 

stowarzyszeń kulturalnych i oświatowych, bibliotekarze i mieszkańcy. 
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17. Promocja najnowszego tomiku poezji Adama Lizakowskiego Bogaty Strumień – 

Dzierżoniów zgromadziła w dzierżoniowskiej bibliotece liczne grono Czytelników oraz 

przyjaciół poety. 

18. W zorganizowanym na dzierżoniowskim Rynku czytaniu utworów Aleksandra Fredry 

wzięli udział Marek Piorun burmistrz Dzierżoniowa, Stanisław Szelc z wrocławskiego 

Kabaretu Elita. Gość z Wrocławia rozpoczął „Czytanie” od fragmentów pamiętników 

Fredry „Trzy po trzy” okraszając je dowcipnymi komentarzami i uwagami, które 

pomogły słuchaczom przenieść się w realia epoki wojen napoleońskich.  Atrakcją 

spotkania były stroje z epoki, w których wystąpili niektórzy czytający. Wielu 

mieszkańców, którzy usiedli w zainscenizowanym na potrzeby wydarzenia amfiteatrze 

fotografowało się z bibliotekarką pięknie prezentującą się w stroju damy wprost  

z XIX-wiecznego salonu. Można było także otrzymać pamiątkowy odcisk pieczęci,  

na książkach, widokówkach Dzierżoniowa i okolicznościowych kartach. Pieczęć 

przesłana została przez Kancelarię Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, 

inicjatora ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. 

19. Spotkania autorskie – w minionym roku odbyło się 13 spotkań autorskich. Były  

to m.in.:  

- wykład dra Tomasza Przerwy, pracownika naukowego Uniwersytetu 

Wrocławskiego, promujący jego książkę Między lękiem i zachwytem. Sporty zimowe  

w śląskich Sudetach i ich znaczeniu dla regionu (do roku 1945) zgromadził  

w bibliotece w Rynku grono ponad trzydziestu słuchaczy.   

- spotkania z Tadeuszem Rossem i Marią Wiernikowską, wzięło w nich udział łącznie 

110 osób 

- z Roman Pankiewicz podróżnikiem i autorem książki Islandia trzeci wymiar 

20. XVI Dolnośląski Festiwal Nauki 9 – 11 października.  W ramach Festiwalu odbyło  

się 39 wykładów, pokazów i warsztatów. Wśród wykładowców oprócz przedstawicieli 

wrocławskich uczelni byli także: nauczyciele dzierżoniowskich szkół. W trzeciej 

regionalnej edycji DFN w Dzierżoniowie, uczestniczyło 3285 osób, głównie 

młodzieży.  

21. Światowy Dzień Pluszowego Misia. Z tej  okazji Dział Dziecięco-Młodzieżowy 

odwiedziły dzieci z  dzierżoniowskich przedszkoli. Dzieci zapoznały się z historią 

pluszowej zabawki oraz wzięły udział w zabawach i konkursach. 

22. Spotkanie z Andrzejem Boberem– absolwentem dzierżoniowskiego I LO, publicystą, 

podróżnikiem, doktorem nauk politycznych, ekspertem ds. Azji Wschodniej, stałym 
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współpracownikiem w Centrum Badań Azji Wschodniej Instytutu Studiów 

Politycznych Polskiej Akademii Nauk 

23. Spotkanie autorskie z Leszkiem Szczasnym, które odbyło się 29 października, 

zainaugurowało działalność Klubu Podróżnika w bibliotece. Klub powstał w ramach 

Dyskusyjnego Klubu Książki. Jego członkowie na spotkaniach dzielili się wrażeniami 

ze swych podróży, rozmawiali o książkach podróżniczych, wymieniali  

się doświadczeniami. 

24. Dzień Seniora – spotkanie połączono z wykładem A. Grużlewskiej Daisy – księżna na 

zamku Książ, wzięło w nim udział 28 osób 

25. Dzień Koreański – celem imprezy było pokazanie piękna i różnorodności Korei, 

prezentacji multimedialnej towarzyszyła degustacja koreańskich potraw oraz rytuał 

parzenia i picia herbaty, w imprezie wzięło udział 45 os. 

26. Młodzi, rozsądni, trzeźwi pod takim hasłem pracownicy Działu Dziecięco – 

Młodzieżowego od września do listopada realizowali projekt w ramach Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

VII. Współpraca ze środowiskiem 

 

Biblioteka współpracuje z instytucjami kulturalno-oświatowymi z terenu miasta i powiatu, 

przedszkolami, szkołami wszystkich typów, Dzierżoniowskim Ośrodkiem Kultury, Muzeum 

Miejskim, Towarzystwem Oświatowym Ziemi Dzierżoniowskiej, Towarzystwem Miłośników 

Dzierżoniowa, Towarzystwem Miast Partnerskich Dzierżoniowa, Polskim Stowarzyszeniem 

na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Fundacją EUDEJMONIA, Towarzystwem 

Przyjaciół Dzieci, Ochotniczym Hufcem Pracy, Związkiem Harcerstwa Polskiego, 

Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich, Dolnośląskim Festiwalem Nauki. Współpraca ma 

na celu popularyzację kultury, książki i czytelnictwa oraz szerzenia wiedzy i informacji  

o mieście i regionie. Podobne cele przyświecają współpracy z innymi bibliotekami na terenie 

powiatu i Dolnego Śląska, a także z biblioteką w partnerskim mieście Lanškroun. Biblioteka 

współpracuje z Tygodnikiem Dzierżoniowskim, Gazetą Wrocławską, Dzierżoniowskim 

Tygodnikiem Powiatowym, Radiem Sudety i Telewizją Sudecką.  
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VIII. Realizacja zadań biblioteki powiatowej 

W roku 2012 Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dzierżoniowie realizowała 

zadania powiatowej biblioteki publicznej m. in. poprzez pracę bibliotekarza, który 

zobowiązany jest do nadzoru i opieki merytorycznej nad bibliotekami publicznymi z terenu 

powiatu dzierżoniowskiego. Podejmowane były następujące działania: 

- Zorganizowanie bloku zabaw integracyjnych z okazji Dnia Dziecka ”Sprytny Maluch”. 

Udział wzięło 34 dzieci ze szkół z terenu powiatu dzierżoniowskiego. 

- Organizacja konkursu plastycznego o zasięgu powiatowym: „Kartka świąteczna” –  

w konkursie wzięło udział 130 osób z różnych kategorii wiekowych. 

 - Pomoc we wdrożeniu systemu „Aleph” w bibliotekach z terenu powiatu dzierżoniowskiego: 

moduł katalogowania księgozbioru, moduł wypożyczeń, tworzenie bazy czytelników, 

skontrum, ubytkowanie książek. 

- Przesyłanie do bibliotek raportów sporządzonych we współpracy z informatykami 

Dolnośląskiej  Biblioteki Publicznej w celu prowadzenia statystyki, wydruku dokumentacji, 

księgi inwentarzowej, poprawy błędnych opisów, wydruku zobowiązań, wydruku protokołów 

ubytków. 

- Opracowywanie Bibliografii Regionalnej w programie bibliotecznym Aleph,  tworzenie 

własnych baz danych – kontynuacja prac w zakresie tworzenia rekordów bibliograficznej 

bazy komputerowej zawierającej opisy bibliograficzne z gazet i czasopism regionalnych 

sporządzane przez pracownika pełniącego zadania powiatowe (Tygodnik Dzierżoniowski, 

Miesięcznik Sudety, Gazeta Wrocławska, Dzierżoniowski Tygodnik Powiatowy). 

- Przygotowanie elektronicznej wersji Bibliografii Regionalnej zawartości wybranych 

czasopism z terenu powiatu dzierżoniowskiego za lata 2011 - 2012, wydruk karty tytułowej 

oraz dystrybucja do bibliotek powiatu dzierżoniowskiego. 

- Dystrybucja czasopisma „Książka i Czytelnik” dla bibliotek z terenu powiatu. 

- Przeprowadzenie Konkursu  na Najlepszą Bibliotekę Wiejską roku 2013 (z terenu powiatu 

dzierżoniowskiego). W konkursie wzięły udział następujące placówki: Gminny Ośrodek 

Kultury i Bibliotek w Łagiewnikach, Filia w Olesznej, Filia w Jaźwinie, Biblioteka Publiczna 

Gminy Dzierżoniów z/s w Mościsku  Filia w Ostroszowicach.  

-   Przekazywanie bibliotekom materiałów metodycznych 

- Bezpośrednie konsultacje na miejscu, telefoniczne i e-mailowe – pomoc merytoryczna  

w sprawach podstawowej działalności bibliotecznej dotyczącej organizacji  

i funkcjonowania bibliotek, przepisów prawnych dotyczących ich działalności, zasad 
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przeprowadzania skontrum, prowadzenia dziennika bibliotecznego, wypełniania sprawozdań 

statystycznych, selekcji księgozbioru, prowadzenia dokumentacji bibliotecznej. 

- Udzielanie innych porad merytorycznych oraz informacji statystycznych, m.in. komentarza 

do druków K-03, ankiety Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, formularza  

przygotowanego na potrzeby Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej i Biblioteki Narodowej oraz 

badania efektywności bibliotek. 

- Przekazywanie informacji uzyskanych od Działu Instrukcyjno-Metodycznego Dolnośląskiej 

Biblioteki Publicznej. 

- Monitorowanie strony www.infor.pl w celu uzyskania informacji na temat zmian  

w ustawach i rozporządzeniach dotyczących działalności bibliotek oraz umieszczanie ich  

na stronie z dokumentacją MPBP w Dzierżoniowie. 

- Wyjazdy do bibliotek w terenie. W roku 2013  zrealizowano 6  wyjazdów instruktażowych. 

- Przekazywanie informacji o szkoleniach i konferencjach, organizowanych  przez biblioteki 

różnych szczebli, przez Dolnośląską  Bibliotekę Publiczną i organizacje oraz ośrodki 

szkoleniowe.   

- Organizowanie szkoleń dla bibliotekarzy oraz przesyłanie wiadomości o kursach  

uzupełniających  i kwalifikacyjnych. W roku 2013 zorganizowano następujące szkolenia  

i warsztaty: Współczesna literatura Dolnego Śląska (w szkoleniu brało udział   

22 osoby),Wypalenie zawodowe (udział  18 osób), Metoda projektu w pracy bibliotekarza 

(udział  10 osób), Tworzenie bazy czytelników w programie bibliotecznym Aleph (udział   

6 osób). 

- Współprowadzenie cyklu szkoleń z podstaw obsługi komputera  dla seniorów. 

- Uzupełnianie strony internetowej – administracja zakładkami: biblioteki w powiecie, 

aktualności powiatowe, bibliotekarz poleca, warto wiedzieć. 

- Organizacja oprawy książek z 6 bibliotek stopnia podstawowego na  terenie powiatu  

-  Przygotowanie do rocznej sprawozdawczości statystycznej. 

 

 

 

 

 

 

Dzierżoniów, 14 lutego 2014 roku 


