SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OZIMKU
ZA ROK 2019

I. STAN ORGANIZACYJNY
1. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku nie posiada osobowości prawnej
i działa w strukturze Domu Kultury w Ozimku (instytucji kultury wpisanej do rejestru
prowadzonego przez UGiM w Ozimku). Cele i zadania MiGBP w Ozimku określa
Statut Domu Kultury uchwalony przez Radę Miasta 30 listopada 2015 roku.
2. W roku 2019 sieć bibliotek publicznych w gminie Ozimek nie uległa zmianie
i tworzyły ją:
 placówka stopnia podstawowego, zlokalizowana w Domu Kultury w Ozimku:
Biblioteka dla Dorosłych + Oddział dla Dzieci i Młodzieży;
 5 filii wiejskich w: Krasiejowie, Szczedrzyku, Grodźcu, Dylakach i Krzyżowej
Dolinie.
Lokalizacja bibliotek pozostała bez zmian i jest zgodna z zapisami statutowymi.
Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń bibliotecznych wynosi: 484 m²,
a liczba miejsc dla czytelników: 70.
3. Wszystkie placówki były w ciągu roku czynne, za wyjątkiem przerw
inwentaryzacyjnych
oraz
związanych
z
urlopami
i
zwolnieniami
chorobowymi pracowników filii. Placówki miejskie były czynne 5 dni w tygodniu:
Biblioteka
dla Dorosłych pracowała w godzinach 8.00 – 18.00, a Oddział dla
Dzieci 9.00 – 17.00. Filie biblioteczne były otwarte przeciętnie 20 godzin w tygodniu
(przez 5 dni), za wyjątkiem Filii w Krasiejowie pracującej 3 razy w tygodniu
(24 godziny).
4. Stan zatrudnienia: łącznie we wszystkich placówkach na stanowiskach
bibliotekarskich pracuje 9 osób (razem 7 etatów).
II. RELIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH
II.A Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych
1. Księgozbiór
Stan na koniec 2019 roku (łącznie we wszystkich placówkach) – 92 218 woluminów.
Wpływy
W ciągu roku ogółem do wszystkich bibliotek wpłynęły: 1743 woluminy, z czego:
a) z zakupu 1373 woluminy za łączną kwotę 28387,27 zł. brutto, z czego ze środków
budżetowych 813 wol. za kwotę 17 312,00 , a z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego 560 wol. za kwotę 11 075,27 zł. Środki finansowe pozyskane
z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przeznaczono m.in. na zakup nowości
wydawniczych dla dorosłych, w tym książek z dużymi literami dla seniorów
i osób z problemami wzroku. Jednak szczególny nacisk położono na zakup książek dla
dzieci z uwagi na udział placówki w kampanii Instytutu Książki pn. „Mała książka –
wielki człowiek”.
b) z innych źródeł 370 woluminów, w tym 284 jako dary, a 86 jako ekwiwalent
za książki zniszczone lub zagubione.
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Ubytki
W ciągu roku ogółem wycofano z bibliotek: 3029 woluminów, z czego 2899 jako
egzemplarze zniszczone i zdezaktualizowane. Sukcesywna selekcja,
przy
ograniczonej powierzchni lokalowej, z jaką boryka się biblioteka, jest działaniem
niezbędnym, gdyż pozwala wygospodarować miejsce na nowe nabytki.

2. Czasopisma
W 2019 MiGBP w Ozimku zamówiła prenumeratę 11 czasopism (wybrane tytuły
w kilku egzemplarzach z przeznaczeniem dla filii) za kwotę 2584,68 zł. W ofercie
biblioteki znalazł się jeden dziennik o zasięgu regionalnym („NTO”), a także wybrane
czasopisma społeczno-kulturalne, popularnonaukowe oraz prasa kobieca. Z tytułów
adresowanych do młodszych odbiorców zaprenumerowano dwa tytuły. Ponadto
zamówiono dwa czasopisma fachowe. Jednocześnie bibliotekarze starali się
pozyskiwać czasopisma jako dary od osób prywatnych i instytucji.
Łącznie we wszystkich placówkach udostępniano 54 czasopisma bieżące.
3. Zbiory multimedialne i obcojęzyczne
Stan zbiorów multimedialnych na 31.12.2019: 131 jednostek, z czego 120 to
tzw. książki mówione do słuchania, a 11 sztuk stanowią dokumenty elektroniczne
(atlasy i encyklopedie multimedialne). W ciągu roku zakupiono ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 25 nowych audiobooków za kwotę 465,73 zł. Zbiory
multimedialne są udostępniane w Bibliotece dla Dorosłych, a od 2019 roku także
w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży.
Zbiory w języku niemieckim posiadają filie w Dylakach, Krasiejowie, Krzyżowej Dolinie
i Szczedrzyku. Stan na koniec 2019 roku wyniósł: 5736 wol.
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4. Licencjonowane zbiory elektroniczne, do których biblioteka opłaciła dostęp:
książki elektroniczne (e-booki) on-line
Do 15 grudnia 2019 MiGBP w Ozimku umożliwiała korzystanie z publikacji
elektronicznych na platformie LIBRA IBUK w ramach konsorcjum pn. „Opolskie
Biblioteki Publiczne”, do którego wkład został wniesiony jeszcze w 2018 roku. Jednak
w roku sprawozdawczym z uwagi na brak środków oraz słabnące zainteresowanie
tą ofertą podjęto decyzję o zakończeniu współpracy w ramach konsorcjum.
5. Inwentaryzacje zbiorów
W 2019 roku przeprowadzono 1 inwentaryzację zbiorów bibliotecznych zgodnie
z przepisami o ewidencji materiałów bibliotecznych i planem inwentaryzacji. Kontrolą
objęto zbiory Oddziału dla Dzieci i Młodzieży. Skontrum wykonano po raz pierwszy
przy użyciu systemu bibliotecznego MAK+, co znacznie skróciło okres zamknięcia
biblioteki dla czytelników.
6. Opracowywanie zbiorów
Wszystkie nabytki są na bieżąco opracowywane w programie bibliotecznym MAK+.
Ponadto retrospektywnie bibliotekarze wprowadzają do katalogu elektronicznego
pozostałe pozycje, aby stworzyć jeden katalog elektroniczny zbiorów całej sieci.
Do końca 2019 roku wprowadzono do katalogu elektronicznego około
97 % księgozbioru.
II.B Udostępnianie zbiorów poprzez wypożyczanie ich na zewnątrz i na miejscu
CZYTELNICTWO I UŻYTKOWNICY USŁUG BIBLIOTECZNYCH
1. Liczba użytkowników usług bibliotecznych zarejestrowanych w ciągu roku : 1997,
w tym czytelników, czyli użytkowników aktywnie wypożyczających :
1890

Czytelnicy MiGBP w Ozimku według klasyfikacji wiekowej
Dzięki udziałowi biblioteki w kampanii promocyjnej „Mała książka – wielki człowiek”
znacząco wzrosła liczba czytelników w wieku do lat 12 (łącznie o 122 osoby).
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Czytelnicy MiGBP w Ozimku według kategorii społecznej (zgodnie z klasyfikacją GUS)
2. Udostępnianie zbiorów czytelnikom w ciągu roku:
Liczba wypożyczeń na zewnątrz w całej sieci:
35 780
Liczba wypożyczeń na miejscu w całej sieci:
2 602
Wypożyczenia zbiorów w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:
Na zewnątrz
Książek Czasopism

Na miejscu
Książek Czasopism

PLACÓWKA
Wypożyczalnia dla
Dorosłych
16067
1234
194
1892
Oddział dla Dzieci
6468
38
90
39
Filia w Krasiejowie
1966
122
48
42
Filia w Grodźcu
3272
34
9
2
Filia w Szczedrzyku
1898
126
39
133
Filia w Dylakach
2046
274
76
20
Filia w Krzyżowej Dolinie
2067
142
11
7
Razem
33 784
1970
467
2135
Ponadto w ciągu roku wypożyczono 26 egzemplarzy książki mówionej.

Ze zbiorów obcojęzycznych skorzystało 9 czytelników, którzy łącznie wypożyczyli
32 książki.
Korzystanie ze zbiorów elektronicznych dostępnych zdalnie (e-booków): w ciągu
całego roku 2019 biblioteka zarejestrowała 124 sesje, a łączna liczba pobranych stron
dokumentów wynosiła 1303.
3. Liczba odwiedzin w bibliotece w ciągu roku:

25 006

LICZBA ODWIEDZIN
W wypożyczalni

15 466

W czytelni

4 273

Inne odwiedziny
(spotkania, lekcje, wystawy oraz inne
zajęcia kulturalno-edukacyjne itp.)

5 267
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II.C . Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
w tym tworzenie i udostępnianie komputerowych baz danych.
Do zadań statutowych MiGBP w Ozimku należy również działalność informacyjna
odnotowywana w postaci kwerend (zapytań).
Liczba kwerend w 2019 roku wyniosła:
3 281

LICZBA KWEREND
Bibliotecznych
Bibliograficznych
Faktograficznych
Ogółem

540
194
2 547
3 281

Pracownicy biblioteki dbają o rozwój i aktualizację warsztatu informacyjnego. Przede
wszystkim na bieżąco jest uzupełniany katalog zbiorów on-line dostępny poprzez portal
szukamksiążki.pl, który został również zamieszczony na stronie internetowej naszej
biblioteki pod adresem www.dk.ozimek.pl/biblioteka. Ponadto dostęp do katalogów
on-line innych bibliotek i elektronicznych baz danych daje bibliotekarzom większe
możliwości pomocy czytelnikom w poszukiwaniu różnorodnych źródeł informacji.
W każdej placówce, także na wsi, można korzystać z zasobów sieciowych
w tzw. czytelniach internetowych. Do dyspozycji użytkowników oddano łącznie
21 komputerów, w tym 6 urządzeń mobilnych (tabletów). Bibliotekarze sprawują
nadzór nad wykorzystaniem komputerów oraz służą pomocą w przypadku
jakichkolwiek problemów. Niestety posiadana infrastruktura komputerowa jest już w
wielu przypadkach przestarzała, zarówno pod względem sprzętowym, jak i od strony
oprogramowania (4 komputery pracują w systemie Windows XP, a 10 korzysta
z systemu Windows 7, którym producent nie zabezpiecza już wsparcia i zaleca
wycofanie z użytku).
Łącznie wszystkie czytelnie internetowe odwiedziło 2 340 osób.
Automatyzacja procesów bibliotecznych
W 2019 r. biblioteka kontynuowała prace nad I etapem automatyzacji procesów
bibliotecznych poprzez tworzenie elektronicznej bazy danych zbiorów w systemie
MAK+. W ramach wykupionej licencji wszystkie placówki na bieżąco opracowywały
nabytki, ale również tworzyły rekordy katalogowe pozostałych pozycji księgozbioru.
Do końca 2019 r. do katalogu lokalnego wprowadzono łącznie około 97% całości
zbiorów aktualnie dostępnych w sieci gminnej. Rozpoczęto również wprowadzania do
systemu pozycji zubytkowanych, co w przyszłości umożliwi zdalne przeprowadzenie
skontrum. W roku sprawozdawczym udało się po raz pierwszy przeprowadzić
automatyczną inwentaryzację zbiorów w systemie MAK+. Trwają również prace nad
okodowaniem zbiorów. Każda książka otrzymuje własny kod kreskowy, co znacznie
przyśpieszy proces udostępniania i ułatwi inwentaryzację.
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II.D. Popularyzacja czytelnictwa, działalność kulturalno-edukacyjna
Spotkania autorskie
Spotkania autorskie są formą popularyzacji czytelnictwa, która daje możliwość
bezpośredniego kontaktu z pisarzami i ich twórczością. Inicjatywa organizacji takich
imprez spotyka się z dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej i środowiska
edukacyjnego. W 2019 roku MiGBP w Ozimku zorganizowała 5 tego typu
przedsięwzięć. Były to:
 trzy spotkania z Wiolettą Piasecką, autorką książek dla dzieci młodszych
(06.06.2019 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Filia w Szczedrzyku);
 spotkanie autorskie z Joanną Jagiełło, autorką książek dla młodzieży
(24.09.2019 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży);
 spotkanie autorskie z Filipem Springerem, publicystą i autorem książek
dla dorosłych (22.10.2019 – Biblioteka dla Dorosłych).
Łączna frekwencja na spotkaniach: 360 osób.
Lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki
Lekcje biblioteczne należą do tradycyjnych form upowszechniania czytelnictwa.
Co roku zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia z przysposobienia czytelniczego,
w trakcie których uczymy zasad korzystania z biblioteki publicznej oraz przedstawiamy
nasze zbiory i świadczone usługi. Jednocześnie w trakcie lekcji promujemy
wartościową literaturę dla młodszych czytelników. Organizowane są również lekcje
o charakterze literackim.
W 2019 roku MiGBP w Ozimku przeprowadziła łącznie 22 lekcje biblioteczne
i wycieczki, w których wzięło udział 406 osób.
Wystawy
W ciągu 2019 roku zorganizowano 11 wystaw promujących wiedzę i kulturę. Były to:
 „W kobiecym kręgu – powieściopisarki brytyjskie” – wystawa ze zbiorów
WBP w Opolu prezentująca sylwetki angielskich literatek (miejsce: hol DK –
marzec 2019; Filia w Krasiejowie - kwiecień 2019; Filia w Grodźcu – maj 2019);
 „Tempus fugit – czas ucieka” – wystawa starych zegarów (miejsce: Filia
w Dylakach – marzec/kwiecień 2019);
 „Jajeczne inspiracje” – wystawa powarsztatowa (miejsce: Filia w Grodźcu –
kwiecień 2019);
 „Papierowe światy – literackie portrety książek, bibliotekarzy i bibliotek” –
wystawa ze zbiorów WBP w Opolu (miejsce: hol DK – maj 2018; Filia
w Grodźcu – czerwiec 2019);
 „Książki o książkach” – ekspozycja książek o książkach i bibliotekach
(miejsce: hol Domu Kultury w Ozimku – maj 2019);
 „Ozimek nie jest jednorazowy, czyli kultura segregacji odpadów” –
wystawa autorska opracowana na potrzeby realizacji „Kampanii informacyjnoedukacyjnej dotyczącej gospodarowania odpadami w gminie Ozimek”
(miejsce: hol DK czerwiec/lipiec 2019; Filia w Krasiejowie – czerwiec/lipiec
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2019; Filia w Dylakach – czerwiec/lipiec 2019; Filia w Grodźcu –
grudzień 2019);
„Stanisław Moniuszko” – wystawa ze zbiorów WBP w Opolu z okazji roku
jubileuszowego (miejsce: hol DK - wrzesień 2019; Filia w Grodźcu – listopad
2019);
„Młodzieżówka, czyli dla każdego coś fajnego” – ekspozycja książek
dla młodzieży (miejsce: hol DK – wrzesień/październik 2019);
„Lech i Czech, czyli co sądzą o sobie sąsiedzi zza miedzy” – wystawa
ze zbiorów WBP w Opolu (miejsce: hol DK - październik 2019);
„Opowieści niesamowite – literackie oblicza strachu” – wystawa ze zbiorów
WBP w Opolu (miejsce: Filia w Krasiejowie - październik 2019; hol DK –
listopad 2019);
„Wielcy stąd – znane osobowości powiatu opolskiego” – wystawa
ze zbiorów WBP w Opolu (miejsce: Filia w Dylakach – październik 2019);

Ponadto biblioteka na bieżąco eksponowała nowości wydawnicze, prace dzieci
biorących udział w zajęciach bibliotecznych oraz przygotowywała gazetki
okolicznościowe.
Szacunkowa liczba osób, które obejrzały wystawy - 2710
Konkursy
Konkursy to forma upowszechniania czytelnictwa, która cieszy się dużą popularnością
wśród naszych czytelników. W ciągu 2019 roku zorganizowano łącznie
8 konkursów:











miejsko-gminne eliminacje XXV Konkursu Recytatorskiego w języku
niemieckim „Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje poezję” dla
uczniów szkół podstawowych i średnich (26.02.2019 – organizator: Biblioteka
dla Dorosłych, Zarząd Gminny TSKN);
miejsko-gminne eliminacje 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
oraz „Małego OKR” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
(13-14.03.2019 – organizator: Biblioteka dla Dorosłych);
„Czytam na medal” – konkurs czytelniczy dla uczniów klas I – III (16.05.2019
– organizator: Filia w Dylakach we współpracy z PSP w Dylakach);
„Czytam z Mamą – Czytam z Tatą” – konkurs czytelniczy dla przedszkolaków
mający na celu kształtowanie nawyku kontaktu z książką od najmłodszych lat.
Konkurs trwał 5 miesięcy, a uroczyste rozstrzygnięcie odbyło się 6 czerwca
2019 roku w Domu Kultury w Ozimku (organizator: Oddział dla Dzieci
i Młodzieży);
„Co wiem o Ozimku?” – konkurs adresowany do uczestników Dni Ozimka
zorganizowany 15.06.2019 przez Bibliotekę dla Dorosłych;
„Quiz na temat segregacji odpadów i wiedzy o recyclingu”- konkurs
skierowany do uczestników Pikniku Ekologicznego pn. „Gramy w zielone”
zorganizowany 16.06.2019 przez Bibliotekę dla Dorosłych;
„Mistrz Pięknego Czytania” - konkurs adresowany do uczniów klas drugich
(29.10.2019 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży);
„Najbardziej aktywny czytelnik 2019 roku” – powiatowy konkurs czytelniczy
współorganizowany przez biblioteki powiatu opolskiego.
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Łącznie we wszystkich konkursach wzięły udział 294 osoby.
Zajęcia „głośnego czytania”
W 2019 roku we wszystkich placówkach prowadzono zajęcia „głośnego czytania”
adresowane do
najmłodszych użytkowników biblioteki. Ta forma upowszechniania
czytelnictwa jest często łączona z zabawą oraz zajęciami plastycznymi, w trakcie
których dzieci mogą zilustrować wysłuchaną bajkę lub pokolorować przygotowane
obrazki. Tego typu zajęcia prowadzone są również z wykorzystaniem japońskiego
teatrzyku obrazkowego kamishibai, który pomaga najmłodszym dzieciom skupić uwagę
na czytanym tekście.
Łącznie biblioteka zorganizowała 37 zajęć „głośnego czytania”, w których wzięło udział
637 dzieci.
Zajęcia biblioterapeutyczne dla dzieci i seniorów
Od kilku lat biblioteka prowadzi zajęcia biblioterapeutyczne mające na celu wsparcie
rozwoju emocjonalnego dzieci poprzez kontakt z tekstem literackim oraz wprowadzenie
ich do świata wartości. Ponadto w 2019 roku biblioteka kontynuowała organizację zajęć
biblioterapeutycznych dla seniorów - podopiecznych Domu Opieki Sióstr Służebniczek
NMP w Ozimku. Cykl spotkań odbywał się na miejscu w placówce opiekuńczej i miał
na celu przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia wśród pensjonariuszy.
Łącznie biblioteka przeprowadziła 14 zajęć biblioterapeutycznych, w których wzięły
udział 252 osoby.
Prelekcje
W 2019 roku MiGBP w Ozimku zorganizowała 3 prelekcje. W styczniu dzięki
współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej odbyło się spotkanie z historią NSZZ
„Solidarność” w Ozimku. Prelegentami byli autorzy książki pt. „Ogniwa zakładowe
i sekcje branżowe NSZZ Solidarność 1980 -1989”. We wrześniu na prośbę PSP
w Antoniowie biblioteka przygotowała prelekcję dla rodziców poświęconą roli książki
i czytania w życiu dziecka. Z kolei w grudniu w PSP nr 2 w Ozimku przeprowadzono
prelekcję poświęconą tradycji pieczenia pierników.
Prelekcji wysłuchało 95 osób.
Warsztaty i zajęcia biblioteczne
W ramach prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej biblioteka organizowała
również warsztaty z zakresu rękodzieła adresowane do dzieci, młodzieży oraz osób
dorosłych, w tym seniorów. Podczas zajęć wykonywano m.in. palmy wielkanocne oraz
ozdoby bożonarodzeniowe. Ponadto w filiach organizowano zajęcia biblioteczne
w trakcie ferii i wakacji. Nową inicjatywą w ofercie biblioteki był cykl warsztatów
kodowania z wykorzystaniem robotów Photon adresowany do uczniów klas I-III.
Ponadto w placówkach filialnych organizowano spotkania integracyjne dla
mieszkańców.
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Łącznie zrealizowano 39 warsztatów, zajęć bibliotecznych i spotkań, w których wzięło
udział 513 osób.
Promocja biblioteki w środowisku lokalnym
Informacje o imprezach przygotowywanych przez MiGBP w Ozimku były regularnie
zamieszczane w ofercie programowej opracowywanej w trybie miesięcznym przez
Dom Kultury w Ozimku pn. „Co, gdzie, kiedy?”. Ponadto zapowiedzi i relacje z naszych
działań publikowano na stronie internetowej www.dk.ozimek.pl oraz na stronie miasta,
a także na łamach „Wiadomości Ozimskich” oraz „opowiecie.info”.
II.E. Współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami i organizacjami w zakresie
prowadzenia działalności kulturalnej.
W ciągu 2019 roku MiGBP w Ozimku współpracowała z WBP w Opolu oraz bibliotekami
powiatu opolskiego w zakresie animacji kulturalnej oraz doskonalenia zawodowego
pracowników. Wspólną inicjatywą w/w bibliotek było m.in. przeprowadzenie
powiatowego konkursu czytelniczego pn. „Najbardziej aktywny czytelnik 2019 roku”.
Jednocześnie do grudnia ozimska placówka nadal uczestniczyła w Konsorcjum
Opolskich Bibliotek Publicznych udostępniających wspólnie książki elektroniczne.
Ponadto kierowniczka biblioteki brała udział w naradach i spotkaniach dotyczących
działalności sieci wojewódzkiej, zmian w przepisach, wymiany doświadczeń oraz
nowych programów adresowanych do placówek bibliotecznych. Kontynuowano także
współpracę z Zarządem Gminnym Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców
na Śląsku Opolskim poprzez udostępnianie książek w języku niemieckim oraz
organizację miejsko-gminnych eliminacji XXV Konkursu Recytatorskiego „Jugend trägdt
Gedichte vor – Młodzież recytuje poezję”. Owocnie układały się także kontakty ze
szkołami i przedszkolami z terenu gminy Ozimek. Bibliotekarze prowadzili zajęcia
literackie i biblioterapeutyczne dla przedszkolaków oraz lekcje biblioteczne i warsztaty
dla uczniów szkół podstawowych. Biblioteka kontynuowała również współpracę
z Domem Opieki Sióstr Służebniczek NMP w Ozimku, organizując zajęcia
biblioterapeutyczne dla pensjonariuszy. Ponadto MiGBP w Ozimku uczestniczyła
w realizacji dwóch inicjatyw Instytutu Książki. Pierwsza z nich to ogólnopolska
kampania promocyjna skierowana do przedszkolaków i ich rodziców pn. „Mała książka
– wielki człowiek”. Druga dotyczyła badania preferencji czytelniczych, w ramach którego
ozimscy czytelnicy wypełnili blisko 100 ankiet. Jednocześnie dzięki współpracy
z Instytutem Pamięci Narodowej zorganizowana została prelekcja poświęcona historii
NSZZ „Solidarność” w Hucie Małapanew.
II.F. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej
W ciągu roku sprawozdawczego pracownicy MiGBP w Ozimku uczestniczyli
w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną
w Opolu oraz inne instytucje. Szczegółowy wykaz szkoleń i narad roboczych
prezentuje się następująco:
LP

DATA

TEMAT SZKOLENIA

1

28.02.2019

"GIMP dla początkujących"

LICZBA
UCZEST.
1
9

LP

DATA

2

11.04.2019

3

30.05.2019

4
5

04.06.2019
04.06.2019
13.09.2019
20.09.2019
08.11.2019

6

TEMAT SZKOLENIA
Konferencja dyrektorów i kierowników
bibliotek publicznych.
Ochrona danych osobowych
w bibliotece.
Wirtualna rzeczywistość w bibliotece.
Giełda pomysłów.
Biblioterapia - III stopień kursu.
Konferencja dyrektorów i kierowników
bibliotek publicznych. Temat dodatkowy:
nastolatek w bibliotece.
Wyjazd studyjny do Miejskiej Biblioteki
Publicznej we Wrocławiu.

LICZBA
UCZEST.
1
1
1
2
2

7

17.09.2019

8

27.09.2019

9

11.10.2019

Najnowsza literatura dla młodzieży
wobec wyzwań współczesności.

1

10

11.12.2019

Realizowanie działań animacyjnych
z wykorzystaniem regionalnego
dziedzictwa kulturowego.

1

11

13.12.2019

Obsługa modułu wypożyczalni i czytelni
w systemie MAK+.

1

17.12.2019

Zebranie pracowników - Instrukcja
gromadzenia, ewidencjonowania,
selekcji i kontroli materiałów
bibliotecznych.

8

12

1
4

Kierownik biblioteki sprawuje nadzór merytoryczny nad podległymi placówkami.
W roku 2019 zanotowano 10 wyjazdów do filii bibliotecznych w celu skontrolowania
ich pracy i bieżącego instruktażu.
II. G. PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ BIBLIOTEKĘ



„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” – pozyskano
11541,- zł dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa) na zakup książek.
„Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarowania odpadami
w Gminie Ozimek ” – projekt realizowany przez UGiM w Ozimku, który zlecił
Domowi Kultury w Ozimku wykonanie część działań w tym realizację tzw. Eko
Dnia. W ramach powierzonych zadań MiGBP w Ozimku zajmowała się
przygotowaniem merytorycznym wystawy dotyczącej segregacji
odpadów
w naszej gminie oraz konkursem o tej samej tematyce.
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„Mała książka – wielki człowiek” – program Instytutu Książki promujący
czytelnictwo wśród dzieci w wieku 3 – 6 lat. W ramach programu MiGBP
w Ozimku otrzymała 300 wyprawek czytelniczych (w pakiecie znajdowały się:
książka dla dziecka, karta do zbierania naklejek za odwiedziny w bibliotece
i broszura informacyjna dla rodziców). Od września do końca grudnia 2019 roku
rozdano łącznie we wszystkich placówkach 187 wyprawek..

Ponadto w 2019 roku po raz kolejny złożono wniosek do Instytutu Książki
na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w ramach programu „Kraszewski.
Komputery dla bibliotek”. Niestety nie udało się pozyskać wnioskowanych środków
na wymianę przestarzałych komputerów (o przyznaniu dofinansowania decydowała
głównie wysokość tzw. wskaźnika G, czyli wysokość dochodów podatkowych gminy,
która w naszym przypadku była za wysoka).
II. H. INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK
W roku 2019 poczynione zostały działania mające na celu rozwiązanie zgłaszanych
w poprzednich latach problemów z eksploatacją lokali gminnych na potrzeby
funkcjonowania dwóch filii bibliotecznych. W budynku mieszczącym Filię Biblioteczną
w Grodźcu dokonano wstępnej naprawy dachu. Z kolei w Filii w Krasiejowie ściany
zajęte grzybem zostały pokryte preparatem grzybobójczym i pomalowane. Ponadto
centrala przeciwpożarowa została przeniesiona do współużytkowanego korytarza, aby
ułatwić do niej dostęp innym użytkownikom budynku. Wszystkie prace zostały
wykonane na zlecenie UGiM. Oba lokale są obecnie nadal obserwowane pod kątem
w/w problemów.
III. PODSUMOWANIE
W okresie obejmującym sprawozdanie, MiGBP w Ozimku zrealizowała wszystkie
zadania statutowe poprzez organizację przedsięwzięć o charakterze kulturalnoedukacyjnym oraz zapewnienie mieszkańcom gminy bieżącej obsługi czytelniczej
i informacyjnej. Dzięki pozyskanym środkom finansowym z Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa udało się zaktualizować zbiory o nowości wydawnicze.
Ponadto udział biblioteki w projekcie Instytutu Książki pn. „Mała książka – wielki
człowiek” znacząco ożywił czytelnictwo dzieci młodszych w naszej gminie.

Oprac. Jolanta Rogowska
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