SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OZIMKU
ZA ROK 2016

I. STAN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OZIMKU
1. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku nie posiada osobowości prawnej
i działa w strukturze Domu Kultury w Ozimku (instytucji kultury wpisanej 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 2016 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 nie uległa zmianie i jest zgodna z zapisami statutowymi.
Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń bibliotecznych wynosi: 467 m², a
liczba miejsc dla czytelników: 66. W okresie sprawozdawczym lokale biblioteki nie
były remontowane, za wyjątkiem naprawy przeciekającego dachu w Filii w Grodźcu
(prace remontowe wykonano na zlecenie właściciela budynku).
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 pracuje 10 osób –
9 bibliotekarzy (razem 7 etatów) oraz 1 pracownik obsługi (0,25 etatu). Ponadto
czasowo do prac inwentaryzacyjnych w największej pod względem ilości zbiorów
placówce zatrudniono dodatkowo 2 osoby na umowę-zlecenie.
II. RELIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH
II.A Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych
1. Księgozbiór
Stan na koniec 2016 roku (łącznie we wszystkich placówkach) – 94 575 woluminów.
Wpływy
W ciągu roku ogółem do wszystkich bibliotek wpłynęło: 1106 woluminów, z czego:
a) z zakupu 826 woluminów za łączną kwotę 17440,00 zł. brutto, z czego ze środków
budżetowych 289 wol. za kwotę 6300,00 , a z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego 537 wol. za kwotę 11140,00 zł. Środki finansowe pozyskane z
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przeznaczono na zakup nowości
wydawniczych dla dorosłych, w tym książek z dużymi literami dla osób starszych i z
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problemami wzroku oraz książek dla dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji
biblioterapeutycznych oraz książek obrazkowych i interaktywnych.
b) z innych źródeł 280 woluminów, w tym 130 jako dary, a 150 jako ekwiwalent za
książki zniszczone lub zagubione.
Ubytki
W ciągu roku ogółem wycofano z bibliotek: 1444 woluminy, z czego 1187 jako
egzemplarze zniszczone i zdezaktualizowane.
.

2. Czasopisma
W związku z obniżeniem dotacji na działalność biblioteki w 2016 roku ograniczono
wydatki na zakup czasopism. Z 21 tytułów prenumerowanych w 2015 roku, w 2016
pozostawiono zaledwie 10 (wybrane tytuły w kilku egzemplarzach z przeznaczeniem
dla filii), za kwotę 1946,12 zł. W ofercie biblioteki znalazł się 1 dziennik o zasięgu
regionalnym („NTO”), a także wybrane czasopisma społeczno-kulturalne,
popularnonaukowe oraz prasa kobieca, Z tytułów adresowanych do młodszych
odbiorców pozostawiono tylko wydawnictwo edukacyjne pt. „Victor Gimnazjalista”.
Jednocześnie bibliotekarze starali się pozyskiwać czasopisma jako dary od osób
prywatnych i instytucji. Łącznie we wszystkich placówkach udostępniano 51 czasopism
bieżących.
3. Zbiory multimedialne i obcojęzyczne
Stan zbiorów multimedialnych na 31.12.2016: 78 jednostek, z czego 67 to tzw. książki
mówione do słuchania, a 11 sztuk stanowią dokumenty elektroniczne (atlasy
i encyklopedie multimedialne). W ciągu roku zakupiono 11 nowych audiobooków, za
kwotę 263,22 zł. Zbiory multimedialne są udostępniane w Bibliotece dla Dorosłych.
2

Zbiory w języku niemieckim posiadają filie w Dylakach, Krasiejowie, Krzyżowej Dolinie
i Szczedrzyku. Stan na koniec 2016 roku wyniósł: 5724 wol.
4. Licencjonowane zbiory elektroniczne, do których biblioteka opłaciła dostęp:
książki elektroniczne (e-booki) on-line
W 2016 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 21 pozycji za kwotę 984,06 zł. Dzięki temu
czytelnicy mogli do połowy grudnia 2016 r. korzystać z 1619 książek elektronicznych
na platformie libra.ibuk.pl. W przeważającej większości były to publikacje popularnonaukowe 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 2016 roku przeprowadzono 1 skontrum zbiorów bibliotecznych zgodnie
z przepisami o ewidencji materiałów bibliotecznych i planem inwentaryzacji. Kontrolą
objęto zbiory Biblioteki dla Dorosłych.
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.
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 : 2 169
w tym czytelników czyli użytkowników aktywnie wypożyczających :
2 114

Czytelnicy MiGBP w Ozimku wg wieku
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Czytelnicy MiGBP w Ozimku według zatrudnienia (wg klasyfikacji GUS)
2. Udostępnianie zbiorów czytelnikom w ciągu roku:
Liczba wypożyczeń na zewnątrz w całej sieci:
37 958
Liczba wypożyczeń na miejscu w całej sieci:
2 094
Wypożyczenia zbiorów w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:

Na zewnątrz
Na miejscu
PLACÓWKA
Książek Czasopism Książek Czasopism
Wypożyczalnia dla
Dorosłych
18048
1277
363
942
Oddział dla Dzieci
5793
25
118
33
Filia w Krasiejowie
2462
180
74
80
Filia w Grodźcu
3478
60
8
8
Filia w Szczedrzyku
2261
299
0
234
Filia w Dylakach
1899
190
147
33
Filia w Krzyżowej Dolinie
1792
194
11
19
Razem
35733
2225
721
1373
Ponadto w ciągu roku wypożyczono 45 egzemplarzy książki mówionej.
Ze zbiorów obcojęzycznych skorzystało 12 czytelników, którzy łącznie wypożyczyli 48
książek.
Korzystanie ze zbiorów elektronicznych dostępnych zdalnie (e-booków): w ciągu
całego roku 2016 biblioteka zarejestrowała 259 sesji, a łączna liczba pobranych stron
dokumentów wynosiła 7685.
3. Liczba odwiedzin w bibliotece w ciągu roku:

27351
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LICZBA ODWIEDZIN
W wypożyczalni

15467

W czytelni

6 341

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

5543
27 351

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 2016 roku wyniosła:
4 779

LICZBA KWEREND
Bibliotecznych
Bibliograficznych
Faktograficznych
Ogółem

557
183
4 039
4 779

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 online 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 19
komputerów, w tym 3 urządzenia mobilne (iPady). Bibliotekarze sprawują nadzór nad
wykorzystaniem komputerów oraz służą pomocą w przypadku jakichkolwiek
problemów.
Łącznie wszystkie czytelnie internetowe odwiedziło 3 758 osób.
Automatyzacja procesów bibliotecznych
W 2016 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.
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
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biblioteczne. Do końca 2016 r. do katalogu lokalnego wprowadzono łącznie 72811
egzemplarzy książek, co stanowi około 70 % całości zbiorów aktualnie dostępnych na
stanie sieci gminnej. Część bibliotek rozpoczęło również wprowadzania do systemu
pozycji zubytkowanych, co w przyszłości umożliwi zdalne przeprowadzenie skontrum.
Jednocześnie należy dodać, iż praca w systemie bibliotecznym wymaga nie tylko
szerokopasmowego Internetu, ale również sprzętu o odpowiednich parametrach i
oprogramowaniu. W związku z tym w 2016 roku zakupiono jeden komputer do prac
bibliotekarskich, w celu usprawnienia pracy na stanowisku opracowania zbiorów. W
dalszej kolejności należy wymienić przestarzałe komputery w 4 placówkach filialnych,
aby można było przystąpić do kolejnego etapu automatyzacji.
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 2016 roku MiGBP w Ozimku zorganizowała 5 tego typu
przedsięwzięć. Były to:
 spotkanie z Wojciechem Widłakiem, autorem książek dla
dzieci
(24.05.2016 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży);
 spotkanie autorskie z Pawłem Beręsewiczem, autorem książek dla młodzieży
(02.06.2016 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży);
 dwa spotkania autorskie z Wiolettą Piasecką, autorką książek dla dzieci
(10.11.2016 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży; Filia w Dylakach);
 spotkanie autorskie z Katarzyną Ryrych, autorką książek dla młodzieży
(15.11.2016 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży);
Łączna frekwencja na spotkaniach: 438 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.
W 2016 roku MiGBP w Ozimku przeprowadziła łącznie 28 lekcji bibliotecznych
i wycieczek do biblioteki.
Łączna liczba osób biorących udział w lekcjach i wycieczkach: 540
Wystawy
W ciągu 2016 roku zorganizowano następujące wystawy promujące literaturę i wiedzę
oraz prace laureatów konkursów:
 „Anioły” – wystawa ze zbiorów WBP w Opolu prezentująca motyw anioła w
tradycji i kulturze (miejsce: hol Domu Kultury – styczeń 2016);
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„Zobacz, jak jest u mnie” – wystawa pokonkursowa prezentująca prace
plastyczne nagrodzone w konkursie dla dzieci ze szkół podstawowych
(miejsce: Filia w Dylakach – styczeń 2016);
„Love story” – ekspozycja książek o miłości (miejsce – hol Domu Kultury w
Ozimku – luty 2016);
„Wielkanoc na dawnej pocztówce” – wystawa ze zbiorów WBP w Opolu
(miejsce: Filia w Dylakach – luty 2016);
„Quillingowe cuda wielkanocne” – wystawa jaj wielkanocnych ozdobionych
techniką quillingową (Filia w Dylakach, marzec 2016);
„Polubić czytanie” – ekspozycja książek dla dzieci (miejsce: hol Domu Kultury
– kwiecień-czerwiec 2016);
„Poezja jest magiczną stroną życia” – wystawa ze zbiorów WBP w Opolu
prezentująca sylwetkę i dorobek twórczy opolskiej poetki Renaty Blicharz
(miejsce: Filia w Dylakach – kwiecień 2016; Filia w Krasiejowie – maj 2016);
„Słowem malowane – „Ouo vadis w ilustracjach Piotra Stachiewicza” –
wystawa ze zbiorów WBP w Opolu (miejsce: hol Domu Kultury w Ozimku – maj
2016; Filia w Krasiejowie - czerwiec 2016);
„Słowem malowane – ilustracje do dzieł Henryka Sienkiewicza” druga część
wystawy ze zbiorów WBP w Opolu (miejsce: Filia w Dylakach – maj 2016);
„Gol, gool, goool! – Piłka nożna w literaturze” – wystawa ze zbiorów WBP
w Opolu (miejsce: hol Domu Kultury w Ozimku – czerwiec 2016):
„Chłopaki w akcji” – ekspozycja książek dla dzieci i młodzieży, których
bohaterami są chłopcy (miejsce: hol Domu Kultury sierpień – wrzesień 2016);
„20 lat minęło jak jeden dzień” – wystawa fotografii przygotowana z okazji
20-lecia Filii Bibliotecznej w Dylakach (miejsce : Filia w Dylakach, wrzesień –
październik 2016)
„William Shakespeare” – wystawa ze zbiorów WBP w Opolu (miejsce: hol
Domu Kultury w Ozimku (miejsce: hol Domu Kultury – wrzesień – październik
2016);
„Śpiewamy Tuwima” – wystawa ze zbiorów WBP w Opolu (miejsce: Filia w
Dylakach - listopad 2016);
„Czeski elementarz” – ekspozycja książek prezentująca najbardziej znanych
przedstawicieli literatury czeskiej (miejsce – hol Domu Kultury – listopad
– grudzień 2016).

Ponadto biblioteka na bieżąco eksponowała nowości wydawnicze, prace dzieci
biorących udział w zajęciach bibliotecznych oraz przygotowywała gazetki
okolicznościowe.
Szacunkowa liczba osób, które obejrzały wystawy - 2245
Konkursy
Konkursy to forma upowszechniania czytelnictwa, która cieszy się dużą popularnością
wśród naszych czytelników. W ciągu 2016 roku zorganizowano łącznie
4 konkursy miejsko-gminne:



miejsko-gminne eliminacje 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
(15.03.2016 – organizator: Biblioteka dla Dorosłych);
miejsko-gminne eliminacje XXII wojewódzkiego konkursu recytatorskiego
w języku niemieckim „Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje
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poezję” (14.04.2016 – organizator: Biblioteka dla Dorosłych, Zarząd Gminny
TSKN);
„Warto pozna…wywiad z ciekawą osobą” – powiatowy konkurs literacki
adresowany do uczniów szkół podstawowych współorganizowany przez
biblioteki powiatu opolskiego. Uroczyste rozstrzygnięcie odbyło się 07.12.2016
roku w WBP w Opolu. Wśród laureatów konkursu znalazły się 2 osoby z naszej
gminy;
„Mistrz Pięknego Czytania” - konkurs adresowany do uczniów klas drugich
(27.10.2016 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży; miejsce – Dom Kultury).

Łącznie we wszystkich konkursach wzięło udział 223 osób.
Zajęcia „głośnego czytania” , biblioterapia
W 2016 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. W roku sprawozdawczym wzbogaciliśmy tego typu zajęcia o nową pomoc
dydaktyczną w postaci teatrzyku obrazkowego kamishibai, który pomaga najmłodszym
dzieciom skupić uwagę na czytanym tekście. Ponadto kolejną nową inicjatywą
w zakresie popularyzacji czytelnictwa były cykliczne zajęcia biblioterapeutyczne dla
przedszkolaków prowadzone przez bibliotekarza na miejscu w placówkach
przedszkolnych. Zajęcia miały na celu wspomaganie rozwoju emocjonalnego dzieci
i dotyczyły poznawania swoich uczuć i radzenia sobie z nimi.
Łącznie biblioteka zorganizowała 63 spotkania „głośnego czytania”, w których wzięło
udział 1197 dzieci.
Prelekcje promujące kształtowanie nawyków czytelniczych wśród dzieci
i młodzieży
W 2016 roku bibliotekarze szczególną uwagę skupili na popularyzacji wiedzy na temat
roli i znaczenia czytania w rozwoju dzieci i młodzieży. W związku z tym
przeprowadzono 4 prelekcje multimedialne adresowane do nauczycieli i rodziców,
podczas których zachęcano osoby biorące udział w procesie wychowawczym do
rozwijania u podopiecznych nawyków czytelniczych. W trakcie tych spotkań
prezentowano również publikacje biblioterapeutyczne oraz książki interaktywne i
obrazkowe. Dodatkowo powyższe działania promocyjne zostały wsparte plakatami
zachęcającymi do jak najwcześniejszego zapisania dzieci do biblioteki. Należy
podkreślić, iż powyższe działania przyniosły skutek w postaci wzrostu liczby czytelników
do lat 15 ( z 607 osób w 2015 do 672 w roku 2016).
Łącznie w przeprowadzonych prelekcjach wzięły udział około 94 osoby.
Kursy komputerowe dla seniorów
W 2016 r. biblioteka dla dorosłych kontynuowała prowadzenie bezpłatnych zajęć
komputerowych dla seniorów, w trakcie których uczestnicy poznawali zasady
korzystania z komputera, edytora tekstu i Internetu (2 cykle zajęć – każdy po
7 spotkań). Warto podkreślić, że biblioteka jest jedynym miejscem w Ozimku, gdzie
osoby dorosłe mogą bezpłatnie nauczyć się korzystania z komputera.
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Łącznie we wszystkich spotkaniach wzięło udział 48 osób.
Inne przedsięwzięcia
w Ozimku

kulturalno-edukacyjne

organizowane

przez

MiGBP

Akcję promująca czytanie przeprowadzono również w trakcie Ozimskiej Nocy
Teatralnej. Dla uczestników tej imprezy zorganizowano tzw. „Strefę Nocnego Czytania”,
w której można było poczytać na leżąco lub też „uwolnić książki, czyli zabrać je do
domu (tzw. bookcrossing). Podobną akcję uwalniania książek zorganizowano w
wakacje, gdy biblioteka dla dorosłych była zamknięta z powodu inwentaryzacji. Książki
do bookcrossingu pochodziły z darów ofiarowywanych bibliotece przez czytelników.
W 2016 roku obchodziliśmy także jubileusz 20-lecia Filii Bibliotecznej w Dylakach. Z tej
okazji została zorganizowana uroczystość, w trakcie której podziękowaliśmy wiernym
czytelnikom i współpracującym z biblioteką instytucjom. W części artystycznej wystąpił
zespół „Dzióbki” oraz ozimski „Chór na Obcasach”.
W ciągu roku biblioteki organizowały również zajęcia biblioteczne oraz warsztaty
plastyczne dla osób (głównie dzieci) pragnących ciekawie spędzić wolny czas.
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

Zajęcia biblioteczne
Ilość
Frekwencja
5
60
8
36
12
144
2
20
16
117
7
39

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 publikowano na
stronie internetowej www.dk.ozimek.pl oraz na stronie miasta, a także na łamach
„Wiadomości Ozimskich”. Opracowywano i drukowano również materiały promocyjne,
w tym plakaty ( około 100 sztuk), ulotki ( około 200 sztuk), dyplomy ( 110 sztuk).
II.E. Współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami i organizacjami w zakresie
prowadzenia działalności kulturalnej.
W ciągu 2016 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 literackiego pn. „Warto poznać…” Jednocześnie 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
9

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 XXII Konkursu Recytatorskiego „Jugend trägdt Gedichte vor – Młodzież
recytuje poezję”. Ponadto owocnie układały się 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 i gimnazjalnych. MiGBP w Ozimku wspierała również promocję działań
organizowanych przez PSP nr 3 oraz PSP w Antoniowie w ramach projektu „Książki
naszych marzeń”.

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 Instytut Książki. Szczegółowy wykaz szkoleń i narad roboczych
prezentuje się następująco:

LP DATA

1
2

3
4

5
6

7

8

9

TEMAT SZKOLENIA

ORGANIZATOR LICZBA
UCZEST.

Styczeń- Kurs dla nowozatrudnionych
marzec
18.03.2016 Narada roczna dyrektorów i
kierowników bibliotek podsumowanie roku 2015 oraz temat
pracy bibliotek n rzecz osób
niepełnosprawnych
04.03.2015 "ABC działalności informacyjnej w
bibliotece
07.04.2016 Konferencja "Potencjał zawarty w
książkach, czyli poszukiwania
ciekawej literatury dla dzieci"
24.05.2016 Media społecznościowe w bibliotece

WBP w Opolu

1

WBP w Opolu

1

WBP w Opolu

1

MBP w Opolu

1

WBP w Opolu

1

07.06.2016 Gamiflikowanie wydarzeń
kulturalnych oraz literatury pięknej na
urządzenia mobilne
9i
Darmowe narzędzia graficzne
15.06.2016 dostępne online do wykorzystania w
bibliotece
08.09.2016 "Trudne kwerendy - zaawansowana
działalność informacyjna w
bibliotekach publicznych
20.09.2016 Zebranie pracownicze - monitoring
realizacji celów i zadań

WBP w Opolu

1

WBP w Opolu

1

WBP w Opolu

1

MiGBP w
Ozimku

9

10

10
11
12

12
14
15

16

26.09.2016 Narada kierowników i dyrektorów
bibliotek publicznych
23.11.2016 Czas pracy w instytucjach kultury
24.11.2016 Biblioteczne rozmowy o
niepełnosprawności dzieci z książką
w tle"
29.11.2016 Excel dla zaawansowanych
08.12.2016 Prezi - prezentacja trochę inaczej
13.12.2016 Wdrażanie systemu bibliotecznego
MAK+ w bibliotekach publicznych moduł wypożyczalnia
27.12.2016 Zebranie pracownicze - omówienie
planu pracy na 2017 rok

RAZEM W ROKU 2016

WBP w Opolu

1

WBP w Opolu
Vademecum
WBP w Opolu

1

WBP w Opolu
WBP w Opolu
Instytut Książki
WBP w Opolu

1
1
1

WBP w Opolu

9

2

33

Kierownik biblioteki sprawuje nadzór merytoryczny nad podległymi placówkami.
W roku 2016 zanotowano 15 wyjazdów do filii bibliotecznych w celu skontrolowania ich
pracy i bieżącego insrtuktażu oraz 2 wyjazdy komisji ds. selekcji zbiorów.
III. PODSUMOWANIE
W okresie obejmującym sprawozdanie, MiGBP w Ozimku zrealizowała wiele
przedsięwzięć o charakterze kulturalno-edukacyjnym oraz zapewniała mieszkańcom
gminy bieżącą obsługę czytelniczą i informacyjną. Dzięki pozyskanym środkom
finansowym z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa udało się przynajmniej
częściowo zaspokoić potrzebę zakupu nowości wydawniczych. Czytelnicy biblioteki
oczekują, że książki ukazujące się na rynku wydawniczym, promowane w różnorodnych
mediach, w krótkim czasie trafią do ich wypożyczalni.
Pomimo trudności finansowych związanych z początkowym obniżeniem dotacji na
działalność oraz problemami kadrowymi (6-miesięczne chorobowe 1 pracownika), udało
się nam zrealizować wszystkie zdania statutowe. Jednocześnie mamy nadzieję, że
wszystkie nasze placówki są nadal postrzegane jako miejsca przyjazne i zapewniające
wsparcie przy realizacji pasji i zainteresowań.

Oprac. Jolanta Rogowska
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