SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ZŁOTORYI. ROLA ANIMATORA KULTURY W MIEŚCIE
2017 rok

I PODSTAWY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI
Biblioteka to samorządowa instytucja kultury, której organizatorem jest Gmina Miejska
Złotoryja. Stanowi samodzielną instytucję reprezentowaną i zarządzaną przez dyrektora (wpis
do Księgi rejestrowej instytucji kultury Urzędu Miejskiego w Złotoryi pod nr 2).
Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu
nadzorowi Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.
Na mocy porozumienia z dnia 2 maja 2005 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Złotoryjskiego
a Burmistrzem Miasta Złotoryja Biblioteka pełni zadania powiatowej biblioteki publicznej dla
powiatu złotoryjskiego. Obejmuje opieką merytoryczną i koordynuje pracę 5. placówek
macierzystych oraz ich filii:
 Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Pielgrzymce z filiami: Nowa Wieś
Grodziska, Proboszczów, Twardocice,
 BPMiG w Świerzawie z filiami: Lubiechowa, Nowy Kościół, Rząśnik,
 MBP w Wojcieszowie, filii brak,
 GBP w Zagrodnie z filiami: Brochocin, Olszanica, Radziechów, Uniejowice,
 BPG Złotoryja z siedzibą w Rokitnicy z filiami: Gierałtowiec, Jerzmanice Zdrój,
Wilków Osiedle.
Do podstawowych zadań Biblioteki należy (zadania określone w Ustawie o bibliotekach
z 1997 r.):
 gromadzenie, opracowanie materiałów bibliotecznych służących rozwojowi
czytelnictwa
oraz
zaspakajaniu
potrzeb
informacyjnych,
edukacyjnych
i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących
własnego regionu oraz dokumentujących jego dorobek naukowy, kulturalny
i gospodarczy,
 przechowywanie i ochrona gromadzonych zbiorów,
 udostępnianie zbiorów bibliotecznych wszystkim zainteresowanym niezależnie od
wieku, wykształcenia, statusu materialnego, zainteresowań.
Do zadań na rzecz gminnych bibliotek publicznych powiatu złotoryjskiego, określonych
w porozumieniu należy:
 Pomoc oraz pośrednictwo w doborze i zakupie zbiorów bibliotecznych przez gminne
b-ki publiczne,
 Pomoc w opracowaniu zbiorów,
 Doradztwo w inwentaryzacjach zbiorów,
 Opracowanie i publikowanie bibliografii regionalnej o zasięgu powiatowym,
 Tworzenie i udostępnianie bibliotekarzom publicznym na terenie powiatu własnych
komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych, faktograficznych itp.,
 Koordynacja rocznej sprawozdawczości statystycznej,
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 Pomoc i poradnictwo w zakresie organizacji bibliotek, sieci bibliotecznej oraz usług
bibliotecznych,
 Organizacja imprez bibliotecznych, programów edukacyjnych o charakterze
ponadlokalnym,
 Organizowanie przepływu informacji o normach, standardach, przepisach i innych
elementach warsztatu bibliotekarskiego w obrębie sieci bibliotecznej,
 Instruktaż i pomoc metodyczna,
 Organizacja doskonalenia zawodowego dla pracowników merytorycznych,
 Pośrednictwo w naborze kandydatów na szkolenia specjalistyczne, kursy, seminaria.
Biblioteka prowadzi działalność statutową na rzecz miasta, gminy i powiatu: gromadzi,
opracowuje i udostępnia księgozbiór, gromadzi materiały dotyczące powiatu złotoryjskiego,
łącznie z dokumentami życia społecznego, na podstawie których tworzy kartotekę regionalną
w bazie REGION w Dolnośląskim Zasobie Bibliotecznym systemie ALEPH oraz bibliografię
regionalną. Ponadto organizuje obieg wypożyczeń międzybibliotecznych, organizuje
spotkania bibliotekarzy samorządowych, seminaria w terenie, które nie tylko konsolidują
środowisko bibliotekarskie, ale również pozwalają na wymianę doświadczeń - są bankiem
wielu pomysłów i mobilizują do dalszego działania.
Realizując zadania statutowe pełni rolę ośrodka informacji biblioteczno - bibliograficznej,
udziela pomocy instrukcyjno – metodycznej w zakresie tworzenia warsztatu pracy
bibliotecznej. Ponadto stanowi centrum dostępu do wiedzy i kultury integrujące społeczność
lokalną.
II SPOSOBY FINANSOWANIA
Działalność Biblioteki finansowana jest z budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja (dotacja
podmiotowa), z dotacji innych niż dotacja podstawowa (dotacje celowe), z wpływów
z dochodów własnych i innych źródeł, w tym ze środków otrzymywanych od osób fizycznych
i prawnych (dobrowolne wpłaty, darowizny pieniężne).
Środki uzyskane przez Bibliotekę przeznaczane są w całości na działalność statutową.
Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków,
kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki
finansowej instytucji kultury.
Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez dyrektora,
z zachowaniem rocznej wysokości dotacji Organizatora, która w trakcie roku kalendarzowego
może ulec zmianie.
W roku 2017 otrzymano dotację podmiotową w wysokości 536 000 zł. Na realizację zadań
biblioteki powiatowej Zarząd Powiatu w Złotoryi przekazał Gminie Miejskiej w Złotoryi
środki finansowe w wysokości 10 000 zł co stanowi niezbędne minimum do prowadzenia
działalności instruktażowej oraz kulturalnej na rzecz Powiatu. Biblioteka pozyskała ponadto
następujące dotacje celowe:
 13 000 zł MKiDN, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Zakup
nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”,
 5 000 zł Gmina Miejska Złotoryja na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej
oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,
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3 000 zł Gmina Miejska Złotoryja na realizację zadań z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy,
 500 zł Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Oddział w Legnicy – refundacja nagród
konkursowych oraz szkolenia pracownika Biblioteki,
 282 750 zł MKiDN, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 –
Infrastruktura Bibliotek 2016-2020. Dotacja na termomodernizację biblioteki (wkład
Gminy Miejskiej Złotoryja wynosi 94 250 zł). Realizacja w 2018 r.
Pozyskano kwotę: 304 250 zł.
Wpływy własne:
11 748 zł (kary, darowizny pieniężne, karty biblioteczne, usługi
reprograficzne).
III KSIĘGOZBIÓR
Stan księgozbioru ogółem: 65 854 wol.
Przybytki:
Ogółem:
1 730 egz.
w tym: zakup
1 347egz.
dary
363 egz.
w zamian za zagub. 20 egz.
Ubytki:
Ogółem:
4 733 egz.
w tym: zagubione
3 egz.
zniszczone – selekcja ks. 4 730 egz.

28 655,77 zł
27 892,77 zł
588,00 zł
175,00 zł
13 362,73 zł
53,25 zł
13 309,48 zł

Zbiory specjalne ogółem: 4 278 egz. (kasety video 174; kasety magnetofonowe 66;
płyty CD 91; multimedia 70; grafika 21; „książka mówiona” 3856).
Przybyło: 17 egz. na kwotę 170,00 zł - dary
Czasopisma – prenumerata na 2017 r.: 16 tytułów prenumerata podstawowa + 33 tytuły
czasopism o tematyce ekologicznej (w tym 1. on-line).
IV UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
Książnica złotoryjska udostępnia swoje zbiory w dwu podstawowych formach: na
zewnątrz i prezencyjnie (Czytelnia). Na miejscu udostępniane są czasopisma, kartoteki:
regionalna i zagadnieniowa, największy w powiecie złotoryjskim księgozbiór regionalny
i ekologiczny, źródła informacyjne itp.
 Zarejestrowani czytelnicy ogółem: 2 365 osób
Czytelnicy wg wieku: do 5 lat - 32 os.; 6-12 lat -286 os.; 13-15 lat -78 os.; 16-19 lat -75
os.; 20-24 lat -197 os.; 25-44 lat -684 os.; 45-60 lat -493 os.; powyżej 60 lat
-520 os.
Czytelnicy wg. zajęcia: osoby uczące się -671; osoby pracujące -974; pozostali -720.
 Wypożyczenia książek i czasopism oprawnych ogółem: 53 421 wol.
Wypożyczenia Książki Mówionej: 358 tytułów audiobooków.
Wypożyczenia czasopism nieoprawnych: 1 827 egz.
 Odwiedziny w wypożyczalniach ogółem: 28 260 os. (w tym 36 odwiedzin
w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Złotoryi, Szpital w Złotoryi).
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Odwiedziny w czytelni internetowej: 1 730 os.
Odwiedziny na imprezach kulturalno-edukacyjnych: 3 409 os.,
 Udostępnienia na miejscu książek – 1815 wol.; czasopism oprawnych – 381 egz.;
czasopism nieoprawnych – 4709 egz. (ogółem: 6 905 egz.).
 Liczba udzielonych informacji: 673.
V DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA
W roku 2017 zaproponowano czytelnikom miasta jak i powiatu bogatą i różnorodną
działalność promującą książkę i czytelnictwo. Przeprowadzono szereg działań
merytorycznych, organizacyjnych, administracyjnych tj.:














Biblioteka prowadziła dystrybucję książek przekazywanych przez Dolnośląską
Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu, wskazywała możliwości zakupu tańszych
książek w hurtowniach i sklepach internetowych,
w ramach pomocy szkoleniowej zakupiono i udostępniono bibliotekarzom powiatu
materiały instruktażowe tj. czasopisma fachowe: Bibliotekarz, Poradnik Bibliotekarza,
Książka i Czytelnik, Poradnik Instytucji Kultury oraz sukcesywnie gromadzone
poradniki fachowe wydawane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,
pozyskano fundusze na zakup nowości wydawniczych z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”,
bibliotekarzom bibliotek publicznych powiatu złotoryjskiego udzielano na bieżąco
pomocy w zakresie rozwiązywania problemów merytorycznych, administracyjnych
oraz organizacyjnych, wskazując odpowiednie formy i metody pracy w szczególności
dotyczące organizacji bibliotek, sieci bibliotecznych, usług bibliotecznych oraz
informacji o normach, standardach, przepisach i innych elementach warsztatu
bibliotekarskiego w obrębie powiatowej sieci bibliotecznej. Drogą elektroniczną
przesyłano informacje dotyczące ciekawych inicjatyw czytelniczych bibliotek
krajowych,
koordynowano roczną sprawozdawczość statystyczną gminnych bibliotek publicznych
w powiecie (GUS-y, analizy, sprawozdania). Na polecenie Dolnośląskiej Biblioteki
Publicznej we Wrocławiu opracowano dane statystyczne dotyczące działalności
bibliotek publicznych powiatu złotoryjskiego,
na realizację programu edukacji ekologicznej przeprowadzonego w ramach
działalności Centrum Informacji o Ochronie Środowiska i Ekologii pozyskano dotacje
z Gminy Miejskiej Złotoryja. Pozyskane środki przeznaczono na zakup księgozbioru,
prenumeratę czasopism, promocję czytelnictwa: spotkania autorskie, spektakl,
warsztaty,
pozyskano środki z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na działania
z zakresu biblioterapii,
prowadzono punkt biblioteczny w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym
w Złotoryi (Szpital Powiatowy w Złotoryi),
współpracując z Kołem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Złotoryi uroczyście
obchodzono Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – (8 maja)- spotkanie integrujące
środowisko bibliotekarskie, okazja do uhonorowania zasłużonych pracowników
(wyjazd studyjny do bibliotek niemieckich, Górlitz),
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pracownicy Biblioteki uczestniczyli w 6 warsztatach/szkoleniach wyjazdowych
z zakresu edukacji czytelniczej,
Od 2006 roku czytelnicy MBP w Złotoryi i mieszkańcy regionu mogą bezpłatnie
korzystać z Internetu. Mini kawiarenka internetowa cieszy się ogromną popularnością,
umożliwia użytkownikom korzystanie zarówno z zasobów Polskiej Biblioteki
Internetowej, Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego w systemie ALEPH, jak również
z innych zasobów edukacyjnych i informacyjnych Internetu.

VI ANIMACJA CZYTELNICZA /inicjatywy kierowane do mieszkańców ziemi
złotoryjskiej/.
Głównym celem przeprowadzanych działań kulturalno-edukacyjnych jest wykreowanie
Biblioteki jako regionalnego ośrodka życia umysłowego, aktywnie budującego tożsamość
kulturalną regionu, stwarzającego możliwości rozwoju mieszkańcom oraz sprzyjającego
inicjatywom ponadlokalnej społeczności.
Wszystkie przeprowadzane w Bibliotece rodzaje zajęć kulturalnych i edukacyjnych, mają
w konsekwencji doprowadzić mieszkańców miasta i powiatu do książki i czytelnictwa,
zapoznać społeczność lokalną z zawartością i różnorodnością usług bibliotecznych.
Proponowane zajęcia biblioteczne mają zawsze punkt styczny z książką. Opierają się na
wiedzy i kreatywności pracowników. To imprezy, które stwarzają możliwość integracji,
spotkania z żywym słowem, zabawy, edukacji, odkrywania piękna i bogactwa naszego
regionu.
W 2017 roku przeprowadzono ogółem 136 imprez bibliotecznych, frekwencja ogółem: 3 409
osób.
Lp.

Działanie

Frekwe
ncja

Współpraca

Oddział dla Dzieci - 87 imprez dla dzieci, frekwencja 2149 osób
1

1 Spotkanie autorskie z Zuzanną Orlińską w ramach akcji „Z
książką na walizkach”

2

75 osób
3 konkursy
– „Magiczna różdżka Harrego Pottera” – I etap powiatowego
konkursu czytelniczego adresowanego do klas IV-VI szkół
podstawowych i I-II gimnazju
– „Magiczna różdżka Harrego Pottera” – II etap i finał
powiatowego konkursu czytelniczego adresowanego do klas IVVI szkół podstawowych i I-II gimnazjum
– „Moje wymarzone zwierzątko” – mini konkurs plastyczny; kl.
III a, kl. III c SP-1, OSzW

kl. VI-VI szkół
podstawowych, kl. I-II
gimnazjum,

3

48 Lekcji bibliotecznych z cyklu „Między książką a zabawą”
mające na celu przystosowanie uczniów do samodzielnego
korzystania z biblioteki, wyrabianie stałej potrzeby czytania i
odwiedzania placówki.

1031 os.

Przedszkola: grupy 4,5,6latków, kl. 0-III SP

4

2 spotkania w ramach ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta
Dzieciom (z logopedą, Ojcem Franciszkaninem): impreza
organizowana w ramach projektu Fundacja ABC XXI, mająca na
celu wspieranie zdrowia emocjonalnego u dzieci.

111 os.

kl. III SP, Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
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55 osób

kl. VI a ZSM, kl. Ga
ZSO, Koło Biblioteczne
SP 1

5

1 międzynarodowa akcja: Noc z Andersenem „Między nami
Jaskiniowcami” – impreza połączona z nocną zabawą w
Bibliotece.

46 os.

Impreza otwarta dla kl. II
-V SP
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1 Pasowanie na Czytelnika – uroczyste zakończenie cyklu
edukacyjnego „Między książką a zabawą”.

93 os.

kl. 0a SP 1,3, Przedszkole
Miejskie nr 2

7

4 Zajęcia biblioterapeutyczne – Idzie, idzie bajka – cykl
101 os.
spotkań literacko-plastycznych mających na celu stworzenie
dzieciom możliwości kontaktu z utworami współczesnych pisarzy
oraz dających sposobność do aktywności twórczej.
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3 spektakle teatralne:
„Nie do wiary w bibliotece dzieją się czary” - Teatr Edukacji
i Profilaktyki MASKA z Krakowa w ramach Pasowania na
Czytelnika,
„Jeszcze jeden dzień, jeszcze jeden sen” - Teatr Edukacji
i Profilaktyki MASKA z Krakowa w ramach profilaktyki
uzależnień,
„Uczą króla dzieci segregacji śmieci” - Teatr Edukacji
i Profilaktyki MASKA z Krakowa w ramach programu edukacji
ekologicznej

167 os.

gr. Przedszkole Miejskie
nr 2 gr.5, kl. 0-I, 0-II, Ic,
VIIc SP nr 1, Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

9

2 warsztaty:
1 warsztat: „Czerpanie papieru” w ramach programu z zakresu
edukacji ekologicznej , współpraca: KALANDER Czerpalnia
Papieru Katarzyna Bakalarczyk, Gliwice;
1 warsztat: „Uzależnienie od Internetu i portali
społecznościowych” - w ramach programu z zakresu uzależnień
i profilaktyki zdrowia, prowadzący Agnieszka Patynowska,
TeraSfera-Centrum Terapii Espiro, Wrocław

141 os.

Kl. IVf, Vb, Iib gim. SP
nr 3, Ośrodek SzkolnoWychowawczy, kl. IIIGc
ZSO, kl. VIIb SP nr 1,
bibliotekarze bibliotek
publicznych powiatu
złotoryjskiego
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10 spotkań: Ferie w Bibliotece: „W świecie tańca i teatru”
zajęcia kreatywne dla dzieci Cel: wypełnienie wolnego czasu,
zintegrowanie dzieci z różnych środowisk szkolnych, uczenie
akceptowania odmienności innych i samoakceptacji, przełamanie
lęków przed publicznymi występami.

111 os.

Impreza otwarta

11

7 spotkań: „Bajki poczytajki” – zajęcia biblioterapeutyczne,
literacko-plastyczne mających na celu stworzenie dzieciom
możliwości kontaktu z utworami współczesnych pisarzy oraz
dających sposobność do aktywności twórczej.

92 os.

Świetlica Terapeutyczna
przy ZOKiR
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2 spotkania imprezy okolicznościowe:
63 os.
 „Dzień Czekolady” - impreza z okazji Dnia Czekolady,
zabawa integracyjna połączona z degustacją czekolady,
 „Dzień Czerwonego Kapturka” - impreza integracyjna dla
uczestników cyklu „Lato w Mieście”

Impreza otwarta, kl. IIc,
IId SP nr 1

13

3 spotkania w ramach ogólnopolskiej akcji „Dzień Bezpiecznego
Internetu” we współpracy z Polskim Centrum Programu Safer Internetzajęcia skierowane do najmłodszych, których celem było uświadomienie
dzieciom jak bezpiecznie korzystać z nowoczesnych technologii.

gr. V Przedszkole Miejskie
nr 2, kl. 0-I SP nr 1, kl. 0C
ZSM

63 os.

Ośrodek SzkolnoWychowawczy

Wypożyczalnia dla Dorosłych, Czytelnia: - 49 imprezy dla dorosłych, frekwencja 1260
osób.
1

15 spotkań komputerowych „Z komputerem na Ty” - kursy
komputerowe dla osób 50+, których celem jest nabycie przez
uczestników umiejętności teoretycznych i praktycznych
przygotowujących do samodzielnej obsługi komputera.

60 osób

Dla chętnych, Czytelnia

2

1 spotkanie w ramach ogólnoeuropejskiej akcji „Tydzień z

54

kl. 0-I i 0-II SP nr 1,
Czytelnia

6

Internetem 2017” (Get Online Week) pt. „Co ze mnie wyrośnie”.

Koordynator krajowy kampanii w Polsce -Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego. Cel: zachęcenie jak największej
liczby osób do skorzystania z Internetu. Działania w ramach
kampanii polegają na organizowaniu spotkań pokazujących
ciekawe i praktyczne możliwości wykorzystania różnorodnych
zasobów i zastosowań nowych technologii głównie dla tych,
którzy do tej pory z nich nie korzystali.
71

3

2 warsztaty:
 „Czerpanie papieru” w ramach programu z zakresu
edukacji ekologicznej, współpraca: KALANDER
Czerpalnia Papieru Czaple Katarzyna Bakalarczuk,
Gliwice;
 „Uzależnienie od Internetu i portali
społecznościowych” - w ramach programu z zakresu
uzależnień i profilaktyki zdrowia, prowadzący
Agnieszka Patynowska, TeraSfera - Centrum Terapii
Espiro, Wrocław

4

1 spotkanie „Biblioteka – miejsce przyjazne Seniorom”. Cykliczne 54
warsztaty twórcze z wykorzystaniem nowych technologii oraz zajęć
dramowych.



5

25.01.2017 r. - Dzień Babci i Dziadka,

1 Spotkanie autorskie:
 z Joanną Marią Kaletą – wrocławianka, autorka
książek promujących swoje rodzinne miasto oraz Dolny
Śląsk;

Bibliotekarze bibliotek
publicznych powiatu
złotoryjskiego,
członkowie DKK

Klub Seniora,
Środowiskowy Dom
Samopomocy, Czytelnia
Impreza otwarta

50

6

3 Wieczory muzyczne pt. „Gwiazdo świeć, kolędo leć”, „Zapach 298
fiołków i deszczu kałuże”, „Hej, czerwienią się liście, czerwienią”
w wykonaniu uczniów Ogniska Muzycznego w Z-yi

7

3 Wystawy w Galerii Libris - prezentacja prac przez lokalnych
artystów.
 „Harcerskie wspomnienia, harcerska przygoda,
harcerskie życie” wernisaż wystawy fotograficznej z
okazji Dni Myśli Braterskiej,
 ”Z palety grupy artystycznej Pi Art” wernisaż wystawy
przeglądowej artystów z Piechowic ,
 ”Karkonoskie Anioły Staroskrzydłe- odsłona IV”
wernisaż wystawy prac Beaty Makutynowicz z Karpacza.

290
Impreza otwarta
(wernisaż:
172;
zwiedzają
cy: 118)

8

9 Spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki. Uczestnicy spotykają
się co miesiąc – to miejsce dla tych, którzy czytają i lubią o tym
rozmawiać.

65

Impreza otwarta
koordynowana przez DBP
we W-wiu

9

2 Spotkania otwarte, akcje promujące czytelnictwo
 „Czytam Herberta w podróży” akcja promująca
czytelnictwo. Kampania organizowana przez Fundację
Herberta,
 Złoty korowód - aktywne uczestnictwo w Korowodzie
zorganizowanym w ramach obchodów Dni Złotoryi

28

Fundacja Herberta,

10

7 Wystawek książkowych popularyzujących zbiory
biblioteczne: Na wakacje z przewodnikiem, Biografie znanych i
lubianych, Nowości wydawnicze, Tydzień Zakazanych Książek,

Nie
Wystawki stałe
odnotowu udostępniane w Wyp. dla
je się
Dorosłych
frekwenc.

11

1 questing „Z historią regionu na TY” - 27.05.2017 r. w ramach obchodów „Złotego Tygodnia”.

14

7

Impreza otwarta,
współpraca Ognisko
Muzyczne w Złotoryi

Impreza otwarta, tereny
miejskie, biblioteka

Władze miasta i powiatu,
ZSzO, Szkoły
podstawowe, gimnazja,
ZSZ, Klub Seniora,
TMZZ, czytelnicy,
miejsce: MBP w Z-yi

12

1 Narodowe Czytanie „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego –
ogólnopolska akcja objęta honorowym Patronatem Pary
Prezydenckiej Andrzeja Dudy i Agata Kornhauser-Duda.

13

1 Seminarium wyjazdowe bibliotekarzy bibliotek publicznych 5
powiatu złotoryjskiego w ramach obchodów Dnia Bibliotekarza
i Bibliotek.

SBP, biblioteki
niemieckie w Górlitz oraz
Frydland w Czechach

14

1 spotkanie okolicznościowe „Dzień Bibliotekarza i Bibliotek”
- spotkanie integrujące środowisko bibliotekarskie, okazja do
uhonorowania zasłużonych pracowników

32

Bibliotekarze bibliotek
publicznych powiatu
złotoryjskiego, Czytelnia

15

1 recital pt. „Spotkanie z Gwiazdą Zofią Czerwińską i
Władysławem Grzywną” - impreza okolicznościowa w ramach
obchodów 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi

180

Impreza otwarta
zorganizowana w ZOKiR

59

Przeprowadzono ogółem 136 imprez bibliotecznych, frekwencja ogółem: 3 409 osób;
Zasięg imprez zamieszczonych na portalu społecznościowym Facebook: promocja
imprez: 27 490 osób, posty z wydarzeń: 26 416 osób.

Biblioteka przywiązuje dużą wagę do promocji swojej oferty kulturalnej. Organizowanym
imprezom towarzyszą atrakcyjne zaproszenia, dyplomy, plakaty, foldery. Biblioteka
współpracuje z lokalną prasą, w której zamieszcza relacje z imprez, promuje swoją
działalność, zachęca do korzystania z nowości wydawniczych oraz informuje o najbliższych
planach.
Bogata działalność w ramach promocji czytelnictwa możliwa jest dzięki zaangażowaniu
i kreatywności bibliotekarzy, współpracy z przedszkolami, szkołami, organizacjami
społecznymi, instytucjami kultury oraz dzięki wsparciu finansowemu sponsorów.

Złotoryja, dnia 5 marca 2018 r.
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