SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OZIMKU
ZA ROK 2018

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 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 2018 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: 484 m²,
a liczba miejsc dla czytelników: 70. W okresie sprawozdawczym wykonano
modernizację pomieszczenia użytkowanego przez Oddział dla Dzieci i Młodzieży
(pomieszczenie zostało powiększone poprzez wyburzenie ścianki działowej do sali
sąsiadującej; w ramach modernizacji wykonano: malowanie, wymianę oświetlenia,
wykładziny podłogowej i malowanie regałów, z uwagi na brak środków modernizacja
objęła tylko jedną salę użytkowaną przez bibliotekę).
3. Wszystkie placówki były w ciągu roku czynne, za wyjątkiem przerw
inwentaryzacyjnych, modernizacyjnych 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 zatrudniono dodatkowo 1 osobę na umowęzlecenie.
II. RELIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH
II.A Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych
1. Księgozbiór
Stan na koniec 2018 roku (łącznie we wszystkich placówkach) – 93 504 woluminy.
Wpływy
W ciągu roku ogółem do wszystkich bibliotek wpłynęło: 1545 woluminów, z czego:
a) z zakupu 1172 woluminy za łączną kwotę 22862,00 zł. brutto, z czego ze środków
budżetowych 553 wol. za kwotę 11 450,00 , a z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa
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Narodowego 619 wol. za kwotę 11 412,00 zł. Środki finansowe pozyskane
z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przeznaczono na zakup nowości
wydawniczych dla dorosłych, w tym książek z dużymi literami dla seniorów
i osób z problemami wzroku oraz książek dla dzieci i młodzieży.
b) z innych źródeł 373 woluminy, w tym 338 jako dary, a 35 jako ekwiwalent za książki
zniszczone lub zagubione.
Ubytki
W ciągu roku ogółem wycofano z bibliotek: 2642 woluminy, z czego 2365 jako
egzemplarze zniszczone i zdezaktualizowane. Sukcesywna selekcja pozwala na
wygospodarowanie miejsca na nowe nabytki.

2. Czasopisma
W 2018 MiGBP w Ozimku zamówiła prenumeratę 12 czasopism (wybrane tytuły
w kilku egzemplarzach z przeznaczeniem dla filii), za kwotę 2283,76 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 zaprenumerowano 2 tytuły. Ponadto
zamówiono 2 czasopisma fachowe. Jednocześnie bibliotekarze starali się pozyskiwać
czasopisma jako dary od osób prywatnych i instytucji. Łącznie we wszystkich
placówkach udostępniano 56 czasopism bieżących.
3. Zbiory multimedialne i obcojęzyczne
Stan zbiorów multimedialnych na 31.12.2018: 106 jednostek, z czego 95 to tzw. książki
mówione do słuchania, a 11 sztuk stanowią dokumenty elektroniczne (atlasy
i encyklopedie multimedialne). W ciągu roku pozyskano 17 nowych audiobooków
w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego. Zbiory multimedialne są udostępniane
w Bibliotece dla Dorosłych.
Zbiory w języku niemieckim posiadają filie w Dylakach, Krasiejowie, Krzyżowej Dolinie
i Szczedrzyku. Stan na koniec 2018 roku wyniósł: 5736 wol.
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4. Licencjonowane zbiory elektroniczne, do których biblioteka opłaciła dostęp:
książki elektroniczne (e-booki) on-line
W 2018 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 18 pozycji za kwotę 1006,83 zł. Dzięki temu
czytelnicy mogli do połowy grudnia 2018 r. korzystać z 1765 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).
5. Inwentaryzacje zbiorów
W 2018 roku przeprowadzono 2 inwentaryzacje zbiorów bibliotecznych zgodnie
z przepisami o ewidencji materiałów bibliotecznych i planem inwentaryzacji. Kontrolą
objęto zbiory Filii Bibliotecznej w Szczedrzyku i Krzyżowej Dolinie.
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 2018 roku wprowadzono do katalogu elektronicznego 96 % 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 : 2 028
w tym czytelników czyli użytkowników aktywnie wypożyczających :
1 961

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:
35 902
Liczba wypożyczeń na miejscu w całej sieci:
2 753
Wypożyczenia zbiorów w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:
Na zewnątrz
Na miejscu
PLACÓWKA
Książek Czasopism Książek Czasopism
Wypożyczalnia dla
Dorosłych
16942
1458
404
1682
Oddział dla Dzieci
5307
35
102
58
Filia w Krasiejowie
2370
175
60
50
Filia w Grodźcu
3279
117
17
23
Filia w Szczedrzyku
1983
162
55
178
Filia w Dylakach
2040
304
71
20
Filia w Krzyżowej Dolinie
1589
141
16
17
Razem
33 510
2 392
725
2 028
Ponadto w ciągu roku wypożyczono 55 egzemplarzy książki mówionej.
Ze zbiorów obcojęzycznych skorzystało 11 czytelników, którzy łącznie wypożyczyli
60 książek.
Korzystanie ze zbiorów elektronicznych dostępnych zdalnie (e-booków): w ciągu
całego roku 2018 biblioteka zarejestrowała 49 sesji, a łączna liczba pobranych stron
dokumentów wynosiła 489.
3. Liczba odwiedzin w bibliotece w ciągu roku:

25 457

LICZBA ODWIEDZIN
W wypożyczalni

15 161

W czytelni

5 499
4

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

4 797
25 457

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 2018 roku wyniosła:
4 633

LICZBA KWEREND
Bibliotecznych
Bibliograficznych
Faktograficznych
Ogółem

406
260
3 967
4 633

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
21 komputerów, w tym 6 urządzeń mobilne (tabletów). Bibliotekarze sprawują nadzór
nad wykorzystaniem komputerów oraz służą pomocą w przypadku jakichkolwiek
problemów.
Łącznie wszystkie czytelnie internetowe odwiedziło 3 697 osób.
Automatyzacja procesów bibliotecznych
W 2018 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 2018 r. do katalogu lokalnego wprowadzono łącznie 84576 egzemplarzy
książek, co stanowi około 96 % całości zbiorów aktualnie dostępnych w sieci gminnej.
Część bibliotek rozpoczęło również wprowadzania do systemu pozycji zubytkowanych,
co w przyszłości umożliwi zdalne przeprowadzenie skontrum. Cztery placówki są już
gotowe do uruchomienia zdalnej wypożyczalni, ale wymaga to inwestycji sprzętowych
(zakup czytników kodów, zakup drukarek), zakupu plastikowych kart czytelnika oraz
dokończenia prac nad okodowaniem zbiorów.
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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 2018 roku MiGBP w Ozimku zorganizowała 9 tego typu
przedsięwzięć. Były to:
 trzy spotkania z Wiesławem Drabikiem, autorem książek dla dzieci młodszych
(05.06.2018 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Filia w Dylakach; Filia
w Szczedrzyku);
 spotkanie autorskie z poetką Agnieszką Frączek, autorką książek dla dzieci
(12.06.2018 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży);
 2 spotkania autorskie z Łukaszem Wierzbickim, autorem książek dla dzieci
(18.10.2018 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży);
 2 spotkania autorskie z Pawłem Wakułą, autorem książek dla dzieci
(30.10.2018 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży);
 Spotkanie autorskie z Teresą Zielińską, autorką książek dla dorosłych
(04.12.2018 – Biblioteka dla Dorosłych).
Łączna frekwencja na spotkaniach: 498 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 2018 roku MiGBP w Ozimku przeprowadziła łącznie 21 lekcji bibliotecznych i
wycieczek, w których wzięło udział 317 osób.
Wystawy
W ciągu 2018 roku zorganizowano 13 wystaw promujących wiedzę i kulturę. Były to:
 „Powiat opolski na pocztówkach litograficznych” – wystawa ze zbiorów
WBP w Opolu prezentująca stare pocztówki (miejsce: hol Domu Kultury –
styczeń 2018; Filia w Dylakach - luty 2018 );
 „Max Glauer – mistrz czarnej kliszy” – wystawa zdjęć przedwojennego
opolskiego fotografa (miejsce: hol Domu Kultury w Ozimku – luty 2018; Filia
w Krasiejowie - marzec 2018);
 „Kobiety na okładkach książek” – ekspozycja książek z motywem kobiety
na okładkach (miejsce: hol Domu Kultury w Ozimku – marzec 2018);
 „We mnie jest płomień, który myśli” – wystawa ze zbiorów WBP w Opolu
poświęcona Zbigniewowi Herbertowi (miejsce: Filia w Grodźcu – kwiecień 2018;
Filia w Krasiejowie – maj 2018);
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„Czar minionych lat” – wystawa starych fotografii z Dylak i Biestrzynnika
(miejsce: Filia w Dylakach – kwiecień 2018);
„Z książką w świat” – ekspozycja książek podróżniczych zakupionych
w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego Ozimka na rok 2018 (miejsce: hol
Domu Kultury – czerwiec/lipiec 2018);
„Z huculskiej skrzyni” – wystawa ze zbiorów WBP w Opolu (miejsce: Filia
w Grodźcu – czerwiec/lipiec 2018);
„Dzieciaki i zwierzaki” – ekspozycja książek dla dzieci, których bohaterami
są zwierzęta (miejsce: hol Domu Kultury – lipiec/sierpień 2018);
„Z historią za pan brat” - ekspozycja książek historycznych adresowanych
do dzieci (miejsce: hol Domu Kultury – wrzesień 2018);
„Śląskie kobiety – polskie twierdze” – wystawa zorganizowana w ramach
realizacji projektu „Twórcza Niepodległość – świętujemy razem!” (miejsce: hol
Domu Kultury w Ozimku – październik 2018);
„Mieszkańcy nocy – literackie portrety istot fantastycznych” – wystawa
ze zbiorów WBP w Opolu (miejsce: Filia w Grodźcu – październik 2018; hol
Domu Kultury – listopad 2018);
„Anaglify – fotografie 3D” – wystawa prezentująca prace „Fotokomórki”
(miejsce: Filia w Grodźcu - październik 2018);
„Kompozycje kwiatowe” – wystawa prac wykonanych przez uczestników
warsztatów rękodzieła organizowanych przez Filię w Dylakach (miejsce: Filia
w Dylakach – listopad 2018)

Ponadto biblioteka na bieżąco eksponowała nowości wydawnicze, prace dzieci
biorących udział w zajęciach bibliotecznych oraz przygotowywała gazetki
okolicznościowe.
Szacunkowa liczba osób, które obejrzały wystawy - 1928
Konkursy
Konkursy to forma upowszechniania czytelnictwa, która cieszy się dużą popularnością
wśród naszych czytelników. W ciągu 2018 roku zorganizowano łącznie
7 konkursów:







miejsko-gminne eliminacje 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
oraz „Małego OKR” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
(14.03.2018 – organizator: Biblioteka dla Dorosłych);
miejsko-gminne eliminacje 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
oraz „Małego OKR” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
(14.03.2018
– organizator: Biblioteka dla Dorosłych);
„Czytam z Mamą – Czytam z Tatą” – konkurs czytelniczy dla przedszkolaków
mający na celu kształtowanie nawyku kontaktu z książką od najmłodszych lat.
Konkurs trwał 6 miesięcy, a uroczyste rozstrzygnięcie odbyło się 5 czerwca
2018 roku w Domu Kultury w Ozimku (organizator: Oddział dla Dzieci
i Młodzieży);
„Co wiem o Ozimku?” – konkurs adresowany do uczestników Dni Ozimka
zorganizowany 10.06.2018 przez Bibliotekę dla Dorosłych;
„Jaka to melodia?”- konkurs skierowany do uczestników Dni Ozimka
zorganizowany 10.06.2018 przez Bibliotekę dla Dorosłych;
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„Mistrz Pięknego Czytania” - konkurs adresowany do uczniów klas drugich
(22.11.2018 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży);
„Obrazkowy regulamin biblioteki” – powiatowy konkurs plastyczny
adresowany do uczniów szkół podstawowych współorganizowany przez
biblioteki powiatu opolskiego. Uroczyste rozstrzygnięcie odbyło się 17.12.2018
roku w WBP w Opolu. Wśród laureatów konkursu znalazło się 6 osób z naszej
gminy.

Łącznie we wszystkich konkursach wzięło udział 204 osoby.
Zajęcia „głośnego czytania”
W 2018 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 43 zajęcia „głośnego czytania”, w których wzięło
udział 817 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 wyszła z inicjatywą organizacji
zajęć biblioterapeutycznych dla seniorów - podopiecznych Domu Opieki Sióstr
Służebniczek NMP w Ozimku. Cykl spotkań pod hasłem „Lekarstwo duszy” odbywał się
na miejscu w placówce opiekuńczej i miał na celu przeciwdziałanie poczuciu
osamotnienia wśród pensjonariuszy.
Łącznie biblioteka przeprowadziła 14 zajęć biblioterapeutycznych, w których wzięło
udział 368 osób.
Prelekcje
W 2018 roku zorganizowano prelekcję upamiętniającą 130 rocznicę urodzin
i 75 rocznicę śmieci księdza Piotra Gołąba. Wydarzenie to zostało zrealizowane
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Dolina Małej Panwi” w ramach projektu „Twórcza
Niepodległość – świętujemy razem!”.
Prelekcji wysłuchało 50 osób.
Kursy komputerowe dla seniorów
W 2018 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
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7 spotkań). Ponadto w Filii Bibliotecznej w Dylakach odbył się kurs organizowany
ze środków unijnych przez firmę WROcomp Szkolenia –Usługi (1 cykl – 20 spotkań).
Łącznie we wszystkich zajęciach komputerowych wzięły udział 291osób.
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. kartki techniką quillingu
czyli filigranu papierowego, kwiaty z drutu i pończoch, świąteczne świeczniki. Ponadto
w filiach organizowano zajęcia biblioteczne w trakcie ferii i wakacji.
Łącznie zrealizowano 29 warsztatów i zajęć bibliotecznych, w których wzięło udział 287
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. 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 Tygodnika Ziemi Opolskiej. Ponadto informacje
o projekcie „Twórcza Niepodległość – świętujemy razem!” współrealizowanym przez
bibliotekę były upowszechniane przez radio Opole i Radio Doxa oraz na oficjalnej
stronie obchodów 100-lecia Niepodległości Polski.
II.E. Współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami i organizacjami w zakresie
prowadzenia działalności kulturalnej.
W ciągu 2018 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 plastyczno-literackiego pn. „Obrazkowy regulamin biblioteki”.
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 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 XXIV 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. Biblioteka podjęła również współpracę
z Domem Opieki Sióstr Służebniczek NMP w Ozimku organizując zajęcia
biblioterapeutyczne dla pensjonariuszy. Ponadto w ramach realizacji projektu „Twórcza
Niepodległość – świętujemy razem!” biblioteka współpracowała ze Stowarzyszeniem
„Dolina Małej Panwi” oraz Zespołem Szkół w Ozimku.
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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

1

01.03.2018

2

17.04.2018

3

24.05.2018
25.05.2018

4
5

17.05.2018
07.06.2018
14.06.2018
07.09.2018
14.09.2018

Temat szkolenia
Zmiany wynikające z reformy przepisów o ochronie
danych osobowych (RODO)
Konferencja: działalność bibliotek publicznych
w woj. opolskim w roku 2017

Ilość
uczest.
1
1

Opracowanie materiałów bibliotecznych
z wykorzystaniem UKD - poziom zaawansowany

1

Kodowanie w bibliotece

2

Tworzenie scenariuszy zajęć biblioterapeutycznych

2
1

6

27.09.2018

Ochrona danych osobowych - zmiany 2018 RODO

7

27.09.2018
28.09.2018

8

08.10.2018

Po pierwsze użytkownik. Właściwa komunikacja i
rozwiązywanie konfliktów
Narada dyrektorów i kierowników bibliotek
publicznych woj. opolskiego

9

05.11.2018
06.11.2018

Efektywne zarządzanie pracownikami

1

10

08.11.2018

Mak+ moduł wypożyczalni i skontrum

2

11

16.11.2018

Excel dla początkujących

1

12

22.11.2018

Bibliotekarz doskonały - jak cię widzą tak o tobie
mówią - na przekór stereotypom

1

13

07.12.2018

Przepisy kancelaryjno-archiwalne dla bibliotek

1

14

27.12.2018

Zebranie pracowników - nowy regulamin biblioteki,
ochrona danych osobowych

7

1
1

Kierownik biblioteki sprawuje nadzór merytoryczny nad podległymi placówkami.
W roku 2018 zanotowano 9 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
11412,- zł dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa) na zakup książek
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„W podróży” – projekt współrealizowany z Domem Kultury w Ozimku. W jego
ramach zakupiono przewodniki turystyczne i książki podróżnicze oraz audiobooki
za kwotę 2000,- ze środków z Budżetu Obywatelskiego Ozimka na rok 2018.
„Kodowanie w bibliotece” – program Fundacji Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego, dzięki któremu biblioteka pozyskała 3 roboty Photon, 3 tablety
i 3 gry Scootie-go! Do prowadzenia zajęć z zakresu kodowania.
„Twórcza Niepodległość – świętujemy razem!” – projekt współrealizowany
z Domem Kultury w Ozimku ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA
na lata 2017 – 2021. Biblioteka była głównym koordynatorem projektu, w ramach
którego zrealizowano: warsztaty rozwoju personalnego, warsztaty tańców
integracyjnych, warsztaty śpiewu tradycyjnego, warsztaty teatralne, rodzinne
warsztaty plastyczno-animacyjne, spotkania autorskie z pisarzami, wystawę
historyczną, wykład historyczny oraz przedstawienie związane ze 100-leciem
odzyskania niepodległości przez Polskę oraz koncert piosenek odrodzonej
Polski. Łącznie pozyskano kwotę 17 300,- zł dotacji.

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 biblioteka aktywnie się włączyła się w obchody 100 rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę.

Oprac. Jolanta Rogowska
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