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              Głównym celem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach i jej działalności 

jest obsługa biblioteczna i służba informacyjna. Misja biblioteki nie ogranicza się tylko do 

świadczenia usług informacyjnych i udostępniania zbiorów. Publiczny charakter biblioteki 

sprawia, że jest ona miejscem spotkań społeczności lokalnej. Do dyspozycji Czytelników w 

bibliotece znajdują się trzy zestawy komputerowe z dostępem do Internetu. W celach 

informacyjnych z sieci skorzystać może każdy, gdyż posiadamy wifi. Biblioteka posiada 

księgozbiór podręczny, udostępniany na miejscu lub wypożyczany na krótki okres. W bibliotece 

organizowane są różnego typu imprezy kulturalne m.in. spotkania z pisarzami, lekcje 

biblioteczne, kiermasze książek, warsztaty wielkanocnych stroików. 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach w 2017 roku otrzymała na swą  działalność 

statutową dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury          w kwocie 

177.200 tys. 

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych 

wydatków w I półroczu 2017 roku:  

 

Dział Rozdział Paragraf Określenie klasyfikacji 

budżetowej 

Plan Wykonanie % 

921 92116 3020 Wydatki osobowe 

niezaliczone do wynagrodzeń 

650,00 0,00 0,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

108.500,00 52.806,01 48,67 

  4110 Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

18.200,00 9.469,86 52,03 

  4120 Składki Na Fundusz Pracy 1.500,00 407,32 27,15 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 0,00 0,00 

  4210 Zakup materiałów i 

wyposażenia 

16.500,00 5.918,28 35,87 

  4260 Zakup energii 3.500,00 1.796,01 51,31 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 0,00 0,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 7.593,02 4.968,42 65,43 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 

7.100,00 3.593,32 50,61 

  4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 375,27 46,91 

  4430 Różne opłaty i składki 3.000,00 2.207,00 73,57 

  4440 Odpisy ba zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 

3.556,98 1.185,66 33,33 



  4700 Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

900,00 0,00 0,00 

RAZEM: 177.200,00 82.727,15 46,69 

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki w Pyzdrach informuje, że na dzień 30.06.2017 roku nie 

powstały zobowiązania. Na 30.06.2017 roku nie powstały również żadne należności. 

 

1.  Działalność informacyjno - oświatowa 

Ogólny stan księgozbioru biblioteki na dzień 30 czerwca 2017 – to 37018 tomy. 

Zakupiono w pierwszym półroczu 184 książki o wartości  5586,52 zł. 

W pierwszym półroczu biblioteka zarejestrowała  (łącznie z filią biblioteczną) 651 czytelników, 

wypożyczono łącznie 5710 tomów książek. W roku bieżącym biblioteka kontynuuje  Cyfrowe 

Archiwum Tradycji Lokalnej. Chcemy przy współpracy  z mieszkańcami miasta i gminy ratować 

od zapomnienia zasoby lokalnego dziedzictwa historycznego. 

Działalność kulturalna biblioteki prowadzona jest w zależności od środków finansowych, 

przyznanych na ten cel. 

Działalność kulturalno-oświatowa 

1.    Czwartkowe popołudnie 20 stycznia w naszej bibliotece przebiegło w bardzo radosnej 

atmosferze, a to wszystko za sprawą wizyty uczniów z Samorządowej Szkoły Podstawowej                    

w Lisewie. Celem wycieczki było przypomnienie sobie o tradycjach wigilijnych. Dzieci z 

łatwością wymieniły zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia, a nawet wszystkie 

potrawy, które powinny znaleźć się na stole podczas Wieczerzy Wigilijnej. Jak to bywa w 

bibliotece nie obyło się bez rozmów o książkach. Dzieci wspomniały, że święta kojarzą im się 

również z czytaniem książek wraz z rodzicami. Jednym z zadań przygotowanych dla naszych 

gości było udekorowanie papierowych choinek. Wszyscy z dużym zaangażowaniem przyklejali 

gwiazdki, wstążki czy rysowali bombki. Gwar i śmiech idealnie komponowały się z kolędami 

nadając spotkaniu wspaniały, świąteczny nastrój. Ów nastrój podkreślał również unoszący się w 

powietrzu zapach mandarynek, które były częścią poczęstunku przygotowanego dla dzieci. 

 2.  Ferie  zostaną długo zapamiętane  przez dzieci, które pojawiły się w pyzdrskiej bibliotece by 

wziąć udział w zorganizowanych zajęciach. 

      Pierwsze spotkanie, pod hasłem „ W baśniowej krainie braci Grimm” przyciągnęło spore 

grono zainteresowanych. Nasi goście bez trudu rozpoznawali bajki, których fragmenty głośno 

czytaliśmy oraz wykazali się sporą wiedzą dotyczącą swoich ulubionych bohaterów.  

Najciekawszą atrakcją okazał się być teatrzyk! Aktorów nie trzeba było długo szukać, ponieważ 

dzieci ochoczo zgłosiły się do odegrania postaci z baśni „Czerwony Kapturek”.  Nie mogło obyć 

się bez zajęć plastycznych. Ich głównym celem było połączenie wyobraźni ze zdolnościami 

manualnymi. Zadanie najmłodszych polegało na przedstawieniu swojej ulubionej bajki za 

pomocą kredek i flamastrów. 

    W drugim tygodniu ferii odbyły się zajęcia pod hasłem „Sowa mądra głowa” . Śmiech, gwar 

ale także duże zaangażowanie towarzyszyły zgromadzonym podczas rozwiązywania rebusów i 

łamigłówek. Dzieci chcąc jak najszybciej rozpoznać hasło krzyżówki szukały podpowiedzi 

wśród książek. Skupienie, które malowało się na twarzach najmłodszych podczas zabawy 

kalambury zostało nagrodzone poczęstunkiem w postaci słodkich cukierków.  Również tego dnia 

wszyscy chętnie zgłaszali się  do głośnego przeczytania wiersza Jana Brzechwy pt. „Sowa”. 

Ostatnią atrakcją przygotowaną dla naszych gości było stworzenie własnej maski sowy.  

  



3.  Tydzień z Internetem (Get Online Week) to doroczna, ogólnoeuropejska kampania, której 

celem jest zachęcenie jak największej liczby osób do poznania możliwości, jakie daje Internet. 

Działania polegają na organizowaniu w miejscach oferujących publiczny dostęp do Internetu 

spotkań prezentujących ciekawe i praktyczne sposoby wykorzystania nowych technologii 

głównie dla tych, którzy do tej pory z nich nie korzystali. 

W Polsce kampania koordynowana jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 

i realizowana we współpracy z wieloma partnerami na poziomie krajowym i lokalnym. W 

dotychczasowych sześciu edycjach kampanii w Polsce uczestniczyło już 1.700 instytucji i ponad 

63.000 osób. 

W trakcie spotkania uczestnicy: 

 – zdobyli ciekawe i praktyczne informacje dotyczące majsterkowania, gotowania i szycia; 

 – dowiedzieli się, na których blogach mogą znaleźć użyteczne zasoby; 

 – zobaczyli, jakie wielką popularnością cieszą się blogerzy, i że na blogowaniu można zarabiać; 

– przekonali się, kto w ich okolicy pasjonuje się majsterkowaniem, gotowaniem czy szyciem 

albo zna się na nowych technologiach i może przekazać wskazówki dotyczące stworzenia bloga 

Uczestniczki zadowolone opuściły bibliotekę. 

 

4.  Ważnym elementem, obok przygotowań duchowych do Świąt Wielkanocnych jest 

wykonywanie ozdób świątecznych. W tym celu w pyzdrskiej bibliotece odbyło się wtorkowe 

(4.04.2017 r.) spotkanie pod nazwą „Wielkanocne warsztaty” , które przyciągnęło sporą liczbę 

zainteresowanych. 

Uczestnicy z zaciekawieniem obserwowali specjalistki, Panią Kamile Mnich i Barbarę 

Budzińską oraz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie ,  którzy 

zaprezentowali jak najlepiej wykonać wielkanocny stroik. Po krótkim instruktarzu zebrani wzięli 

się do pracy korzystając z przygotowanych wcześniej materiałów. Wszyscy z dużym 

zaangażowaniem wykonywali stroiki ale również chętnie dzielili się własnymi zdolnościami z 

zakresu rękodzielnictwa. 

Spotkanie miało na celu integracje oraz podtrzymywanie tradycji wielkanocnych. Uczestnikom 

podobała się przystępna forma oraz możliwość spróbowania własnych sił pod okiem 

instruktorów, dlatego mamy nadzieję, że wtorkowe warsztaty zainicjują nowy zwyczaj w 

pyzdrskiej bibliotece. 

 

5.   25 kwietnia pyzdrską bibliotekę odwiedzili uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej w 

Górnych Grądach. Dla wielu z nich była to pierwsza wizyta w bibliotece, dlatego spotkanie 

rozpoczęło się krótkim wprowadzeniem podczas, którego dzieci dowiedziały się jak należy 

zachowywać się w bibliotece, jak z niej korzystać , a przede wszystkim, że w bibliotece nie 

zawsze musi być cicho. 

Wizyta nie mogła odbyć się bez wspólnych zabaw. Główną atrakcją była inscenizacja „Rzepki” 

J. Tuwima. Mali czytelnicy z dużym zainteresowaniem słuchali bajek czytanych przez Dyrektor, 

Barbarę Krawczyk oraz wspaniałą animatorkę, Barbarę Sulkowską, która podczas spotkania 

wcieliła się w postać klauna. 

    Na zakończenie dzieci wręczyły podziękowania prowadzącym oraz zapewniły, że wkrótce 

ponownie odwiedzą pyzdrską bibliotekę. 

6.   W piątek (28 kwietnia) gościem pyzdrskiej biblioteki był Arkady Paweł Fiedler. Podczas 

spotkania podróżnik opowiedział o swojej wyprawie przez Afrykę Fiatem 126 p czyli słynnym 

polskim maluchem lub jak sam nazywał swój pojazd- „Zieloną bestią”. 



Podróżnik i jego samochód pokonali ponad 16 tysięcy kilometrów przejeżdżając przez 11 

krajów. Podczas wyprawy musieli zmierzyć się z upałem w Sudanie, błotem w Ugandzie czy 

kurzem w Tanzanii. Ciężkie warunki nagradzały spotkania z wspaniałymi ludźmi, którzy chętnie 

pomagali Polakom.  

Zebrani z zaciekawieniem słuchali opowieści o przygodach oraz oglądali zdjęcia i fragmenty 

filmów nagranych podczas wyprawy.  Podróżnik z dokładnością odpowiadał na wszystkie 

zadane mu pytania, a także wspomniał o następnej wyprawie. 

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zakupu książki wraz z autografem autora. 

 

7. Tygodnia Bibliotek 2017 brzmi „Biblioteka. Oczywiście!” 

Przygotowaliśmy z tej okazji kilka różnorodnych wydarzeń dla dzieci i młodzieży – oto one: 

5 maj, godz. 9.40 - spotkanie z Łukaszem Wierzbickim dla uczniów Publicznego 

Samorządowego Gimnazjum w Pyzdrach 

8 maj, godz. 10.00 - spotkanie z Magdaleną Ludwiczak dla uczniów Publicznego 

Samorządowego Gimnazjum w Pyzdrach 

9 maj, godz 10.30 - inscenizacja ,,O niedźwiadku Wojtku-najważniejszym misiu w historii 

Polski" dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie (w role 

aktorki wcieli się Pani Barbara Sulkowska) 

10 maj, godz. 9.00 - teatr "Nie do wiary w bibliotece kryją się czary" dla uczniów klas 1-3 

Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pyzdrach 

11 maj, godz. 13.00 - spotkanie z wolontariuszami schroniska dla bezdomnych zwierząt dla 

uczniów klas 2-3 Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pyzdrach 

 

8.     Na to pytanie uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej w Lisewie uzyskali 

odpowiedź podczas lekcji bibliotecznej, która odbyła się we wtorkowy poranek. Spotkanie 

rozpoczęło się krótkim wstępem podczas, którego dzieci dowiedziały się z czego zbudowana jest 

książka, o czym informuje tajemnicza numeracja znajdująca się na okładce, a przede wszystkim 

na czym polega praca bibliotekarza. Jednak najciekawszą atrakcją okazała się możliwość 

zobaczenia programu służącego do wypożyczania oraz katalogowania książek. Każdy uczestnik 

spotkania miał możliwość samodzielnie wypożyczyć oraz zwrócić książkę-chętnych nie 

brakowało! Uczniowie zobaczyli wszystkie zakamarki pyzdrskiej biblioteki oraz dowiedzieli się 

gdzie należy szukać książek odpowiednich dla siebie. 

Dzieci żegnając się zapewniły, że przyjdą ponownie, by dołączyć do grona czytelników. 

 

9.  W targowy czwartek odbył się kiermasz książek używanych zorganizowany przez pyzdrską 

bibliotekę pod hasłem „Dajmy książkom drugie życie!”. Akcja miała na celu odnalezienie 

nowych właścicieli dla lektur, które nie mogły dłużej znajdować się na bibliotecznych półkach. 

Stanowisko znajdujące się na pyzdrskim rynku cieszyło się sporym zainteresowaniem wśród 

spacerowiczów, a chętnych do nabycia ciekawych książek nie brakowało. Czytelnicy z dużym 

zaangażowaniem szukali egzemplarzy specjalnie dla siebie, a to okazało się być wyjątkowo 

łatwe, ponieważ na stoisku były książki zarówno z literatury popularno-naukowej, jak i pięknej. 

Mamy nadzieje, że czwartkowe wydarzenie przyczyniło się do promocji czytelnictwa wśród 

mieszkańców, a przede wszystkim, że książki zyskały drugie życie. 

 


