SPRAWOZDANIE DLA ORGANIZATORA
Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OZIMKU
ZA ROK 2014

I. PODSTAWOWE DANE O SIECI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH W GMINIE OZIMEK
1. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku nie posiada osobowości prawnej
i działa w strukturze Domu Kultury w Ozimku.
2. W roku 2014 sieć bibliotek publicznych w Gminie Ozimek nie uległa zmianie
i tworzyły ją:
 placówka stopnia podstawowego, zlokalizowana w Domu Kultury w Ozimku:
Wypożyczalnia dla Dorosłych + Oddział dla Dzieci i Młodzieży;
 5 filii wiejskich: w Krasiejowie, Szczedrzyku, Grodźcu, Dylakach i Krzyżowej
Dolinie
Wszystkie placówki były w ciągu roku czynne, za wyjątkiem przerw urlopowych,
chorobowych, inwentaryzacyjnych oraz związanych pracami remontowymi w budynku
Domu Kultury w Ozimku
3. Łączna powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych: 460 m².
4. Liczba miejsc dla czytelników: 67
5. Dni i godziny otwarcia: 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).
II. ZBIORY BIBLIOTECZNE
1. Księgozbiór
Stan na koniec 2014 roku – 95 399 woluminów.
Wpływy w ciągu roku ogółem: 940 woluminów:
a) w ciągu roku do wszystkich placówek zakupiono 730 woluminów za łączną kwotę
15420 zł. brutto, z czego ze środków budżetowych 277 wol. za kwotę 6300,00 zł.(w
tym 82 wol. wydawnictw dla dzieci i młodzieży na kwotę 1257,54 zł.), a z dotacji
Biblioteki Narodowej 453 wol. za kwotę 9120,00 zł (w tym 230 wol. jako wydawnictwa
dla dzieci i młodzieży na kwotę 3132,71).
b) z innych źródeł wpłynęły do biblioteki 210 woluminów, z czego 83 jako dary, a 127
jako ekwiwalent za książki zniszczone lub zagubione.
Ubytki w ciągu roku ogółem: 982 woluminy, z czego z selekcji materiałów
zniszczonych i zdezaktualizowanych: 794 wol.
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku co roku stara się o pozyskanie
dodatkowych środków na rozwój zbiorów bibliotecznych. W 2014 roku złożono wniosek
o fundusze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W wyniku tych starań
nasza placówka otrzymała od Biblioteki Narodowej – instytucji sterującej programem –
9 120,00 zł. na zakup nowości wydawniczych. Dzięki tym środkom można było
dodatkowo wzbogacić księgozbiory wszystkich placówek o poszukiwane pozycje
zwłaszcza z zakresu beletrystyki dla dorosłych i dziecięcych czytelników.
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2. Czasopisma
W 2014 roku w całej sieci MiGBP w Ozimku prenumerowano 21 tytuły czasopism za
kwotę 3998,11 zł (niektóre w kilku egzemplarzach z przeznaczeniem dla filii
bibliotecznych). Ponadto dodatkowe tytuły pozyskano jako dary od osób prywatnych i
instytucji.
W ofercie biblioteki znalazła się prasa codzienna („Gazeta Wyborcza” i „NTO”), a także
czasopisma społeczno-kulturalne, popularnonaukowe oraz prasa kobieca, dziecięca
i młodzieżowa. Dużym zainteresowaniem cieszyła się gazeta lokalna pt. „Wiadomości
Ozimskie”, którą udostępniają wszystkie placówki całej sieci.
3. Zbiory multimedialne i obcojęzyczne
Stan zbiorów multimedialnych na 31.12.2014: 55 jednostek, z czego 44 to tzw. książki
mówione do słuchania, a 11 sztuk stanowią dokumenty elektroniczne (atlasy i
encyklopedie multimedialne).
Zbiory w języku niemieckim posiadają filie w Dylakach, Krasiejowie, Krzyżowej Dolinie
i Szczedrzyku. Stan na koniec 2014 roku wyniósł: 5722 wol. Ponadto udostępniano
czasopismo wydawane w języku polskim i niemieckim pt. „Konwersatorium” pozyskane
jako dar.
4. Licencjonowane zbiory elektroniczne, do których biblioteka opłaciła dostęp:
książki elektroniczne (e-booki) on-line
W 2014 MiGBP w Ozimku kontynuowała udział w Konsorcjum pn. „Opolskie Biblioteki
Publiczne” zawiązanym w celu współfinansowania dostępu do czytelni publikacji
elektronicznych na platformie LIBRA IBUK. Jako swój wkład do Konsorcjum nasza
placówka wykupiła roczny dostęp do 16 pozycji za kwotę 662,71 zł. Dzięki temu
czytelnicy mogli do połowy grudnia 2014 r. korzystać z 1217 książek elektronicznych
na platformie libra.ibuk.pl. W przeważającej większości były to publikacje popularno2

naukowe dostępne zdalnie na komputerach bibliotecznych oraz domowych (po
podaniu kodu otrzymanego w bibliotece). Udział w Konsorcjum będzie kontynuowany
przez kolejny rok.
5. Inwentaryzacje zbiorów
W 2014 roku przeprowadzono 1 inwentaryzację zbiorów bibliotecznych zgodnie
z przepisami o ewidencji materiałów bibliotecznych i planem inwentaryzacji. Kontrolą
objęto zbiory Oddziału dla Dzieci i Młodzieży.
III. CZYTELNICTWO I UŻYTKOWNICY USŁUG BIBLIOTECZNYCH
1. Liczba użytkowników usług bibliotecznych zarejestrowanych w ciągu roku : 2 205
w tym czytelników czyli użytkowników aktywnie wypożyczających :
2 110
Czytelnicy MiGBP w Ozimku wg wieku

Czytelnicy MiGBP w Ozimku według zatrudnienia
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2. Udostępnianie zbiorów czytelnikom w ciągu roku:
Liczba wypożyczeń na zewnątrz w całej sieci:
40 259
Liczba wypożyczeń na miejscu w całej sieci:
3 476
Wypożyczenia zbiorów w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:

Na zewnątrz
Na miejscu
PLACÓWKA
Książek Czasopism Książek Czasopism
Wypożyczalnia dla
Dorosłych
19347
1922
649
1311
Oddział dla Dzieci
5184
82
167
180
Filia w Krasiejowie
2724
176
101
112
Filia w Grodźcu
3923
107
52
97
Filia w Szczedrzyku
2195
291
27
315
Filia w Dylakach
2498
326
97
86
Filia w Krzyżowej Dolinie
1212
272
188
94
Razem
37083
3176
1281
2195
Ponadto w ciągu roku wypożyczono 14 egzemplarzy książki mówionej.
Ze zbiorów obcojęzycznych skorzystało 14 czytelników, którzy łącznie wypożyczyli
208 książki.
Korzystanie ze zbiorów elektronicznych dostępnych zdalnie (e-booków): w ciągu
całego roku 2014 biblioteka zarejestrowała 123 sesje, a łączna liczba pobranych
dokumentów wynosiła 6628.
3. Liczba odwiedzin w bibliotece w ciągu roku:

28029

LICZBA ODWIEDZIN
W wypożyczalni

16 597

W czytelni

7 460

Inne odwiedziny
(spotkania, lekcje, zajęcia
kulturalno-edukacyjne itp.)
Ogółem

3 972
28 029

IV. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA
Do zadań statutowych MiGBP w Ozimku należy również działalność informacyjna
odnotowywana w postaci kwerend (zapytań).
Liczba kwerend w 2014 roku wyniosła:
6 031
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LICZBA KWEREND
Bibliotecznych
Bibliograficznych
Faktograficznych
Ogółem

570
204
5 257
6 031

Pracownicy biblioteki dbają o rozwój i aktualizację warsztatu informacyjnego. Przede
wszystkim na bieżąco jest uzupełniany katalog zbiorów on-line, który został również
zamieszczony na stronie internetowej 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.
Bibliotekarze sprawują nadzór nad wykorzystaniem komputerów oraz służą pomocą
w przypadku jakichkolwiek problemów. Warto dodać, iż niejednokrotnie uczą podstaw
korzystania z Internetu, zwłaszcza osoby starsze, co wpisuje się w sferę
przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.
Łącznie wszystkie czytelnie internetowe odwiedziło 4 844 osób.
V. UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA I 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 2014 roku MiGBP w Ozimku zorganizowała 6 tego typu
przedsięwzięć. Były to:
 spotkanie
z
Urszulą
Kozłowską,
autorką
książek
dla
dzieci
(17.03.2014 – Filia w Dylakach)
 spotkanie autorskie z Zofią Stanecką, autorką książek dla dzieci
(29.04.2014 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży, miejsce: PP nr 4 w Ozimku)
 spotkanie autorskie z Agnieszką Tyszką, autorką książek dla młodzieży
(09.05.2014 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży, miejsce GZS w Ozimku)
 spotkanie z Heleną Buchner, autorką książek o tematyce związanej z regionem
(11.06.2014 – Filia w Krasiejowie)
 2 spotkania z Marcinem Pałaszem, autorem książek dla dzieci
(25.09.2014 – Filia w Krasiejowie, Filia w Grodźcu)
Łączna frekwencja na spotkaniach: 265 osób.
Lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki
Lekcje biblioteczne należą do tradycyjnych form upowszechniania czytelnictwa
i wiedzy. Co roku zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia z przysposobienia
czytelniczego, w trakcie których uczymy zasad korzystania z biblioteki publicznej oraz
przedstawiamy wszystkie nasze usługi. Jednocześnie w trakcie lekcji promujemy
wartościową literaturę dla młodszych czytelników.
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W 2014 roku MiGBP w Ozimku przeprowadziła łącznie 22 lekcje biblioteczne.
Łączna liczba dzieci i młodzieży biorącej udział w lekcjach i wycieczkach: 457 osoby.
Wystawy
W ciągu 2014 roku zorganizowano następujące wystawy promujące literaturę i wiedzę
oraz prace laureatów konkursów:


„Książki i ludzie– opowieść o dwóch bibliotekach” – wystawa prezentująca
historię Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku oraz Biblioteki
Zakładowej Huty Małapanew
(luty 2014 – Filia Biblioteczna w Krasiejowie);
 „Co im w duszy gra ” – wystawa poświęcona historii radia połączona z
ekspozycją zabytkowych radioodbiorników
(kwiecień 2014 – Filia Biblioteczna w Dylakach);
 „Gol! Goo! Goool! – piłka nożna w literaturze” wystawa ze zbiorów WBP
w Opolu (kwiecień – Filia w Krasiejowie, maj – Filia w Dylakach)
 „Myśl trzeźwo!” – ekspozycja publikacji poświęconych uzależnieniom
przygotowana przez Bibliotekę dla Dorosłych
(maj 2014 - hol UGiM w Ozimku)
 „Wisława Szymborska i Kornel Filipowicz” – wystawa ze zbiorów WBP w
Opolu (czerwiec 2014 – Filia w Dylakach)
 „Czytanie – mądra rzecz!” ekspozycja książek dla dzieci przygotowana
przez Oddział dla Dzieci i Młodzieży mająca na celu popularyzację idei
głośnego czytania dzieciom przez dorosłych
(czerwiec 2014– hol UGiM w Ozimku);
 „Zbrodnia i medycyna” – ekspozycja thrillerów medycznych przygotowana
przez Bibliotekę dla Dorosłych
(sierpień –wrzesień 2014 – hol UGiM w Ozimku)
 „Stary Doktor” – wystawa poświęcona Januszowi Korczakowi
(wrzesień 2014 – Filia w Krasiejowie)
 „Gdy czytanie jest przestępstwem” – ekspozycja książek poddawanych
cenzurze przygotowana przez Bibliotekę dla Dorosłych z okazji Tygodnia
Książek Zakazanych
(październik 2014 – hol UGiM w Ozimku)
 „Zyca Ci… Pocztówka okolicznościowa ze Śląska Opolskiego” –wystawa
prac laureatów konkursu powiatowego o tej samej nazwie
(październik 2014 – Filia w Dylakach, listopad 2014 – Filia w Krasiejowie)
 „Kresowianie na Opolszczyźnie” – wystawa fotografii
(październik/listopad 2014 – Filia w Grodźcu)
 „Norweskie klimaty” – ekspozycja książek pisarzy norweskich przygotowana
przez Bibliotekę dla Dorosłych
(listopad 2014 – hol UGiM w Ozimku)
Ponadto biblioteka na bieżąco eksponowała nowości wydawnicze, prace dzieci
biorących udział w zajęciach bibliotecznych oraz przygotowywała gazetki
okolicznościowe.
Łącznie wszystkie wystawy obejrzało 1692 osoby.
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Konkursy
Konkursy to forma upowszechniania czytelnictwa, która cieszy się dużą popularnością
wśród naszych czytelników. W ciągu całego 2014 roku zorganizowano łącznie
4 konkursy miejsko-gminne:







miejsko-gminne eliminacje 59. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
(13.03.2014 – Biblioteka dla Dorosłych; z uwagi na remont budynku domu
kultury imprezę zorganizowano w „Sport - Centrum” w Ozimku)
miejsko-gminne eliminacje XX wojewódzkiego konkursu recytatorskiego
w języku niemieckim „Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje
poezję” organizowane we współpracy z Zarządem Gminnym TSKN
(10.04.2014 – Biblioteka dla Dorosłych, przedsięwzięcie zorganizowane w Sali
Ślubów UGiM)
„Zyca Ci…Pocztówka okolicznościowa ze Śląska Opolskiego” – powiatowy
konkurs plastyczno-gwarowy adresowany do uczniów szkół podstawowych.
Uroczyste rozstrzygnięcie odbyło się 11.09.2014 roku w WBP w Opolu. Wśród
laureatów konkursu znalazło się 7 osób z naszej gminy
„Mistrz Pięknego Czytania” - konkurs adresowany do uczniów klas drugich
(30.10.2014 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży; impreza zorganizowana w GZS w
Ozimku)

Łącznie we wszystkich konkursach wzięło udział 157 osób.
Zajęcia „głośnego czytania”
W 2014 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. Okazją do promocji tego rodzaju spotkań z książką były m.in. XIII Ogólnopolski
Tydzień Czytania Dzieciom oraz „Urodziny Pluszowego Misia” – impreza adresowana
również do przedszkolaków z okazji międzynarodowego święta ukochanej dziecięcej
zabawki. Wśród znaczących przedsięwzięć w tym zakresie należy wymienić:
 „Mały Piknik Czytelniczy” – plenerowa impreza czytelnicza dla
przedszkolaków, w trakcie której czytały dzieciom pani Anna Duda oraz Jolanta
Rogowska (19.05.2014 – Filia w Dylakach)
 „Wierszykowe niespodzianki” - impreza czytelnicza dla przedszkolaków
promująca czytanie i twórczość lokalnej autorki Elżbiety Cieśli zorganizowane
przez Oddział dla Dzieci i Młodzieży (03.06.2014 – PP nr 4 w Ozimku)
 Plenerowe spotkanie głośnego czytania dla przedszkolaków –
(17.06.2014 Filia w Szczedrzyku)
 „Czytamy Brzechwę” - impreza czytelnicza dla dzieci z młodszych klas szkoły
podstawowej (23.06.2014 miejsce: Filia w Szczedrzyku)
 „Kram z wierszykami” – zajęcia głośnego czytania dla przedszkolaków
zorganizowane przez Filię w Krasiejowie (27.10.2014 – PP nr 5 w Krasiejowie)
 „Misie z książek i pluszaki witają przedszkolaki” – spotkanie z okazji
Światowego Dnia Pluszowego Misia zorganizowane przez Filię w Krasiejowie
(24.11.2014 – PP nr 5 w Krasiejowie)
7



„Wszyscy kochamy misie” – spotkanie dla przedszkolaków z okazji
Światowego Dnia Pluszowego Misia zorganizowane przez Oddział dla Dzieci i
Młodzieży (25.11.2014 – PP nr 4 w Ozimku )

Łącznie biblioteka zorganizowała 39 spotkań „głośnego czytania”, w których wzięło
udział 737dzieci.
Oferta kulturalno-edukacyjna dla seniorów
W 2014 r. biblioteka kontynuowała działania mające na celu przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu osób starszych z terenu naszej gminy. Na przełomie listopada i
grudnia w Filii w Dylakach odbywały się zajęcia komputerowe dla seniorów, które
prowadziła pani Iwona Niedojadło – Latarnik Polski Cyfrowej. Wzięło w nich udział 25
osób. W placówce tej prowadzono również indywidualny instruktaż korzystania z
Internetu pod kierunkiem bibliotekarza.
Kolejnym przedsięwzięciem adresowanym do seniorów było spotkanie ph. „Godzina z
poezją”, które odbyło się 17.09.2014 w Filii w Dylakach.
Inne przedsięwzięcia
w Ozimku

kulturalno-edukacyjne

organizowane

przez

MiGBP

Filia Biblioteczna w Krzyżowej Dolinie zorganizowała w marcu spotkanie dyskusyjne
poświęcone książkom ph. „Być kobietą”, w którym wzięło udział 10 czytelniczek. .
Filia Biblioteczna w Dylakach zorganizowała 2 spotkania integracyjne ph. „Co nam w
duszy gra”, których gościem specjalnym była pani Eryka Świerc (marzec, listopad 2014
roku). Były one połączone z warsztatami zdobienia jajek oraz tworzenia kwiatów z
bibuły. W obu spotkaniach wzięło udział łącznie 69 osób. Ponadto placówka prowadziła
cykliczne zajęcia plastyczne dla dzieci ph. „Sprawne ręce mądra głowa i zabawa jest
gotowa”. W ciągu roku wzięły w nich udział 53 osoby.
W trakcie ferii i wakacji Oddział dla Dzieci oraz filie biblioteczne organizowały zajęcia
biblioteczne dla dzieci. Frekwencję na zajęciach prezentuje tabela:
Placówka
Oddział dla Dzieci
Filia w Krasiejowie
Filia w Grodźcu
Filia w Szczedrzyku
Filia w Dylakach
Filia w Krzyżowej
Dolinie

Ferie zimowe
Ilość zajęć
Frekwencja
5
36
2
15
4
37
1
23
7
37
6
27

Wakacje
Ilość zajęć
Frekwencja
2
7
3
22
4
26

VI. KOMPUTERYZACJA
W 2014 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
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nabytki, ale również tworzyły rekordy katalogowe pozostałych pozycji księgozbioru.
Główną zaletą systemu MAK+ jest zasada tworzenia jednego wspólnego opisu
bibliograficznego w międzynarodowym formacie MARC 21 dla wszystkich bibliotek
w nim pracujących, co znacznie przyśpiesza proces katalogowania. Swój katalog
elektroniczny tworzą zarówno biblioteki stopnia podstawowego, jak również filie
biblioteczne. Do końca 2014 r. do katalogu lokalnego wprowadzono łącznie 45749
egzemplarzy książek Poniższa tabela prezentuje stan katalogów komputerowych dla
poszczególnych placówek bibliotecznych:
Placówka
Wypożyczalnia dla Dorosłych
Oddział dla Dzieci i Młodzieży
Filia w Krasiejowie
Filia w Grodźcu
Filia w Szczedrzyku
Filia w Dylakach
Filia w Krzyżowej Dolinie

Zbiory opracowane komputerowo
jako % ogólnej liczby zbiorów
35
72
32
16
51
92
95

Wszystkie biblioteki wchodzące w skład sieci gminnej posiadają dostęp do Internetu i są
wyposażone w komputery (od 1 do 7 jednostek), z których korzystają nie tylko
pracownicy, ale też użytkownicy. W 2014 roku udało się rozpocząć stopniową wymianę
przestarzałego sprzętu komputerowego w Bibliotece dla Dorosłych, aby poprawić
jakości świadczonych usług (dotychczasowy sprzęt, liczący 10 lat, swoimi parametrami
odbiega od wymaganych obecnie standardów). Ze środków budżetowych zakupiono 1
komputer oraz laserowe urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka, skaner, drukarka).
W 2014 roku wzrosły koszty usług internetowych dla filii. Było to związane ze zmianą
dostawcy Internetu w Filii w Grodźcu. Jednocześnie MiGBP w Ozimku pozyskała od
Fundacji Orange dodatkowe fundusze w wysokości 1192,71 zł na pokrycie kosztów
dostępu do sieci w dwóch filiach wiejskich (w Krasiejowie i Dylakach).
VII. 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. Ponadto zapowiedzi i relacje z naszych działań zamieszczano
na stronie internetowej www.dk.ozimek.pl oraz na oficjalnej stronie miasta, a także na
łamach „Wiadomości Ozimskich”. Opracowywano i drukowano również plakaty i ulotki
promujące działania kulturalno-edukacyjne.
VIII. DOSKONALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI
W ciągu roku sprawozdawczego pracownicy MiGBP w Ozimku uczestniczyli
w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną
w Opolu oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Szczegółowy wykaz
szkoleń i narad roboczych prezentuje się następująco:
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LP

DATA

1 30-31.01.2014

2 24-25.02.2014
3 06.03.2014

4 20-21.03.2014
5 03.04.2014
6 24.04.2014
7 29.04.2014

8 26-27.05.2014
9 29.05.2014
10 02.09.2014

11 22.09.2014
12 24.09.2014

13 29.10.2014
14 20.11.2014
15 30.12.2014

TEMAT SZKOLENIA

„Warsztat antydyskryminacyjny” - szkolenie
organizowane w ramach projektu
„Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”
Analiza i diagnoza otoczenia pod kątem
wielokulturowości - szkolenie
organizowane w ramach projektu
„Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”
„Epoka e-czytelnictwa. Bibliotekarstwo
wobec nowych wyzwań” -konferencja
„Organizowanie i promocja działań
wielokulturowych” - szkolenie
organizowane w ramach projektu
„Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”
„Działania międzypokoleniowe w instytucji
kultury: juniorzy i seniorzy”
„Warsztaty kompetencji
międzykulturowych”
Szkolenie BHP
„Plan działań wielokulturowych w
bibliotece” - szkolenie organizowane w
ramach projektu „Biblioteka miejscem
spotkań wielu kultur”
„Kryminał mocno zaangażowany” – wykład
poświęcony kryminałom skandynawskim
Zebranie pracowników – okresowy
monitoring realizacji celów i zadań
„Jeśli nie Hogwart to co? Krajobraz literacki
po Harrym Potterze a dobór nowości
bibliotecznych do księgozbiorów dla dzieci i
młodzieży”
Narada dyrektorów i kierowników bibliotek
Bezpieczne techniki przenoszenia i
asekuracji osób niepełnosprawnych
ruchowo
„Archiwizacja dokumentów bibliotecznych
Zebranie pracowników – sprawozdania z
działalności za rok 2014

ORGANIZATOR

LICZBA
UCZEST.

FRSI

4

FRSI

4

WBP w Opolu
FRSI

1

FRSI

4

WBP w Opolu

1

WBP w Opolu
DK w Ozimku

1
9

FRSI

4

WBP
MiGBP w
Ozimku

1

WBP w Opolu
WBP w Opolu

1
1

WBP w Opolu
WBP w Opolu
MiGBP w
Ozimku

1
1
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IX. WSPÓŁPRACA Z WOJEWÓDZKĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ W OPOLU
ORAZ INNYMI INSTYTUCJAMI
W ciągu 2014 roku MiGBP w Ozimku współpracowała z WBP w Opolu w zakresie
animacji kulturalnej oraz doskonalenia zawodowego pracowników. Ponadto
kierowniczka biblioteki brała udział w naradach i spotkaniach dotyczących działalności
sieci wojewódzkiej, zmian w przepisach oraz nowych programów adresowanych do
placówek bibliotecznych. Kontynuowano także współpracę z Zarządem Gminnym
Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim poprzez
udostępnianie książek w języku niemieckim oraz organizację miejsko-gminnych
eliminacji konkursu recytatorskiego „Jugend trägdt Gedichte vor – Młodzież recytuje
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poezję”. Popularyzowano również działalność Stowarzyszenia „Dolina Małej Panwi”.
Od 2013 roku Biblioteka w Ozimku jest również członkiem Partnerstwa Opolskiego,
które zrzesza 6 bibliotek publicznych powiatu opolskiego współuczestniczących w
projekcie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego pn. „Biblioteka miejscem
spotkań wielu kultur”. Jego celem jest wypracowanie, zgodnie z wytycznymi
UNESCO/IFLA, modelu biblioteki wielokulturowej. W 2014 roku w ramach działań
projektowych pracownicy MiGBP w Ozimku uczestniczyli w cyklu szkoleń,
przeprowadzili diagnozę potrzeb społeczności wielokulturowej, a także wraz
z członkami partnerstwa opracowali 3 letni plan działań wielokulturowych. Ponadto
nasza biblioteka wraz z WBP w Opolu oraz MBP w Opolu wzięła udział w konkursie na
projekty wielokulturowe organizowane z partnerami norweskimi, zajmując drugie
miejsce . Dzięki temu kierowniczka biblioteki we wrześniu 2014 roku wzięła udział w
wizycie studyjnej w bibliotekach norweskich. Z kolei w październiku 2014 roku delegacja
pracowników Biblioteki Okręgowej w Oppland odwiedziła dwie nasze filie: w Grodźcu i
w Dylakach. Bibliotekarze norwescy mieli możliwość poznania małych placówek
wiejskich oraz wzięli udział w działaniach wielokulturowych organizowanych przez
naszą bibliotekę Całość kosztów związanych z wyjazdem szkoleniowym oraz wizytą
gości z Norwegii pokryła Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego .
Jednocześnie ozimska placówka nadal uczestniczyła w Konsorcjum Opolskich Bibliotek
Publicznych udostępniających wspólnie książki elektroniczne. Ponadto owocnie
układały się kontakty ze szkołami i przedszkolami z terenu gminy Ozimek. Z uwagi na
remont budynku domu kultury wiele działań kulturalno-edukacyjnych organizowanych
przez MiGBP w Ozimku odbyło się w lokalach zaprzyjaźnionych instytucji edukacyjnych.
X. LOKALE BIBLIOTECZNE
W ocenie działalności naszej biblioteki w roku 2014 bardzo duże znaczenie ma trudna
sytuacja lokalowa, w jakiej przyszło nam pracować. Placówki miejskie realizowały swoje
zadania statutowe w budynku objętym długotrwałym remontem (od marca do grudnia
2014 roku). W związku z prowadzonymi pracami biblioteka musiała ograniczyć
znacząco działalność czytelni (internetowej i tradycyjnej). Hałas związany z pracami
wyburzeniowymi i budowlanymi, zakłócenia w dostawie prądu, wody, wejście do
biblioteki od zaplecza wymuszone remontem holu, miały znaczący wpływ na jakość i
dostępność świadczonych usług. W wyniku adaptacji budynku na potrzeby osób
niepełnosprawnych biblioteka straciła pomieszczenie kierownika, które, zgodnie z
dokumentacją projektową, zostało przeznaczone na toaletę adresowaną dla tej grupy
użytkowników.
XI. NADZÓR MERYTORYCZNY NAD PODLEGŁYMI PLACÓWKAMI
Kierownik biblioteki sprawuje nadzór merytoryczny nad podległymi placówkami.
W roku 2014 zanotowano 14 wyjazdów do filii bibliotecznych w celu skontrolowania ich
pracy oraz 5 wyjazdów komisji selekcji zbiorów. Ponadto w bibliotece odbyły się 3
zebrania pracownicze.
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XII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
W 2014 roku pani Angela Liebe otrzymała Nagrodę Burmistrza Ozimka
za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury (za całokształt).

Oprac. Jolanta Rogowska
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