Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr XVI/19 Burmistrza Pyzdr
z dnia 27 marca 2019 roku
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
i Miasta Pyzdry za 2018 rok

Sprawozdanie roczne
z przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach
za 2018 rok
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach powstała (z zapisków Biblioteki) w 1948
roku. Zorganizowana w formie instytucji kultury i wpisana do rejestru Instytucji Kultury pod
numerem1/03,03,2006r. Zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
z dnia 25 października 1991 r. (tj, Dz. U. Z 1997 r. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.).
W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 Biblioteka prowadziła
swoją działalność w oparciu o statut.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach jest biblioteką publiczną. Służy rozwijaniu i
zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców Gminy Pyzdry,
upowszechnianiu wiedzy i nauki oraz rozwojowi kultury. 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 korzystać może
każdy. Biblioteka posiada księgozbiór podręczny, udostępniany na miejscu lub wypożyczany na
określony termin.
W Bibliotece w okresie sprawozdawczym zatrudnieni byli:
Bibliotekarze 2 etaty, główna księgowa na 1/8 etatu, pracownik gospodarczy 1 etat.
W skład biblioteki wchodzi Filia Biblioteczna w Ratajach w której zatrudniona jest osoba na 1/8
etatu.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach w 2018 roku otrzymała na swą działalność
statutową dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 218.699,74
zł i dotację z Biblioteki Narodowej na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w kwocie
8.427,00 zł.
Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych
wydatków w 2017 roku:
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Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki w Pyzdrach informuje, że na dzień 31.12.2018 roku powstały
zobowiązania na kwotę 1.394,09 zł i są to zobowiązania niewymagalne

Działalność kulturalno-oświatowa
1. 23 lutego w Miejsko- Gminnej Bibliotece Publicznej pojawiło się wielu gości, by wysłuchać
poezji Barbary Górniaczyk - mieszkanki Pyzdr, a przede wszystkim bardzo skromnej i wrażliwej
osoby.
Pani Barbara jest absolwentką Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, kierunku
pielęgniarstwo. Jej przygoda z pisaniem rozpoczęła się od opublikowania wierszy na portalu
społecznościowym. Obecnie poezje autorki można znaleźć już w szesnastu antologiach.
Piękne, pełne refleksji i głębi ale także humoru wiersze zaprezentowane zostały przez czytelników
oraz rodzinę poetki: Barbarę Sulkowską, Mirosławę Wawrzyniak, Agnieszkę Wąsiewicz, Bożenę
Gronikowską, Elżbietę Koszarek, Hannę Dobrzykowską, Angelikę Grześkowiak, Magdalenę
Lesińską, Marlenę Antkowiak, Zofię Zjeżdżałkową oraz Sekretarz Pyzdr - Wiolettę Topór-Mench.
Do zaprezentowania twórczości chętnie przyłączyli się również zgromadzeni goście:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pyzdrach - Elżbieta Kłossowska, Justyna Sosnowska oraz
Zbigniew Królikowski. Całość dopełniła oprawa muzyczna w wykonaniu Mirosława Wawrzyniaka
oraz specjalnie przygotowana scenografia tworząc niezwykły nastrój.
Wszystkim osobom biorącym udział w wydarzeniu dziękujemy za przybycie oraz zaangażowanie, a
samej poetce, Barbarze Górniaczyk życzymy dalszych sukcesów.
2. Zapraszamy do zapoznania się z wystawą książek zatytułowaną „Z myślą o Niepodległej”.
Przez cały rok na półkach będą pojawiać się nowe propozycje książkowe nawiązujące do
odzyskania przez Polskę niepodległości.
3. Wiele radości uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pyzdrach wywołało spotkanie z
Edytą i Robertem Zarębskimi, które odbyło się we wtorek 10 kwietnia pod hasłem „Śpiewająca
biblioteka!”.
Edyta Zarębska to autorka oraz ilustratorka wielu książek dla dzieci. Za powieść dla młodych
czytelników pt. „Wilk i ziarenko miłości” otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie im.
Astrid Lindgren organizowanym przez Fundację „ABCXXI - Cała Polska Czyta Dzieciom".
Podczas spotkań autorskich pisarka wraz ze swym mężem Robertem Zarębskim, muzykiem i
kompozytorem przenoszą widzów w baśniowy świat.
Spotkanie w pyzdrskiej bibliotece rozpoczęło się krótkim wprowadzeniem, podczas którego pisarka
opowiedziała o swoim dzieciństwie i marzeniach. Następnie głos zabrał muzyk, by przeczytać
gościom fragment książki pt. „Opowieści Babci Gruni” podkreślając jak ważna jest mimika, podział
na rolę oraz intonacja. Jednak dzieci najchętniej zaangażowały się w odgadywanie postaci z
rysunków tworzonych przez ilustratorkę.
Wtorkowe wydarzenie zakończyło się wspólnym śpiewaniem piosenki pt. „Śpiewająca biblioteka”
skomponowanej przez Roberta Zarębskiego.
4. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek to akcja organizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich mająca na celu promocje czytelnictwa, podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie
jakości życia, zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa, a także edukacje.
Tegoroczna, XV edycja odbyła się pod hasłem „(Do)wolność czytania”. Jego treść nawiązuje do
czytania zależnego wyłącznie od własnej woli, nieskrępowanego nakazami, przepisami,
swobodnego i wolnego. Dowolność oznacza również nieograniczony dostęp do książki w różnym
formacie: tradycyjnej, elektronicznej, audiobooka, a co za tym idzie również do biblioteki.
Tegoroczną edycje świętowaliśmy od 7 do 11 maja.

Ten wyjątkowy tydzień rozpoczęliśmy spotkaniem z Magdaleną Ludwiczak, autorką wielu
powieści zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych miłośników książek. W 2017 roku do rąk
czytelników trafiła powieść autorki pt. „Tajemnica Błękitnej Alkowy”, która została wyłoniona w
plebiscycie portalu literackiego Granice.pl jako Książka Roku 2017. Podczas spotkania pisarka od
razu nawiązała kontakt z młodzieżą. Opowiedziała o tym jak doszło do wydania pierwszej książki
oraz skąd czerpie inspiracje, a nawet wspomniała o powieściach, które ukażą się niebawem.
We wtorkowy poranek biblioteka przeobraziła się w teatr. Przedstawienie pt. „Opowieści z teczki
profesora Książeczki” w wykonaniu grupy teatralnej MASKA z Krakowa, zobrazowało dzieciom
jak ważne są książki i ile informacji jest w nich zawartych. Goście podczas spektaklu dowiedzieli
się, że czytanie rozwija wyobraźnie, spotkali postacie z bajek, a przede wszystkim świetnie się
bawili.
W środę bibliotekę odwiedził Sławomir Jerenowicz, by wprowadzić publiczność w fascynujący
świat iluzji. Młodzież z uśmiechami na twarzach, a jednocześnie z niedowierzaniem przyglądała się
sztuczką prezentowanym przez iluzjonistę. Uczestnicy spotkania brali czynny udział w inscenizacji,
a także mieli możliwość towarzyszyć komikowi w realizacji magicznych sztuczek.
Wyjątkowa charyzma gościa biblioteki, Jana Hyjka sprawiła, że w czwartkowy poranek młodzież z
zaciekawieniem słuchała opowieści o współczesnych zagrożeniach, wartościach i dokonywaniu
wyborów. Jan Hyjek debiutował w 1976 r. tekstami satyrycznymi w Programie III Polskiego Radia.
Podczas spotkania w bibliotece opowiadał o swoim dzieciństwie, dorastaniu, omijaniu pułapek,
które mogą przeszkodzić w realizacji marzeń. Zaprezentował grę na ustniku, tubie z ustnikiem,
trąbce i gitarze. Pokazywał swoje rzeźby, grafiki i fotografie. Jako były pilot samolotowy i
szybowcowy zademonstrował akcesoria lotnicze. Opowieści Jana Hyjka nie tylko zainteresowały
młodzież, lecz również przypomniały, że wytrwałość jest kluczem do spełniania marzeń.
W piątkowe popołudnie odbyło się ostatnie spotkanie w ramach Tygodnia Bibliotek. Tego dnia
gościem biblioteki był Zbigniew Kołba, autor książki „Krioterapia-to warto wiedzieć”.
Zgromadzona publiczność miała możliwość wysłuchania wielu przydatnych porad dotyczących
zdrowia, leczenia niską temperaturą, a także bezsenności. Spotkanie zakończyło się ciepłą herbatą
oraz słodkim poczęstunkiem.
Oczywiście, nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych czytelników czyli grupy dzieci z Przedszkola
Publicznego "Bajkowy Świat". Spotkanie to odbędzie się w najbliższą środę.
Podsumowując uznajemy ten tydzień za bardzo udany. Serdecznie dziękujemy za udział i wspaniałą
zabawę Samorządowej Szkole Podstawowej i Publicznemu Samorządowemu Gimnazjum Pyzdrach.
5. Środowe przedpołudnie w bibliotece przebiegło w bardzo radosnej atmosferze, a to wszystko
za sprawą wizyty czterech grup dzieci z przedszkola „Bajkowy Świat”.
Spotkania rozpoczęły się krótkim wprowadzeniem, podczas którego przedszkolaki miały
możliwość opowiedzieć o swoich ulubionych bajkach i autorach. Następnie słuchały wierszy dla
najmłodszych czytanych przez Dyrektor, Barbarę Krawczyk.
Najciekawszą atrakcją okazała się być zabawa z Lwem, w którego postać wcieliła się sympatyczka
pyzdrskiej biblioteki, Pani Barbara Sulkowska. Dzieci wzięły udział w inscenizacji „Rzepki” i
„Lokomotywy” J. Tuwima, oraz odgadywały zagadki dotyczące bohaterów znanych bajek i baśni.
6. W dniach 2-10 czerwca 2018 r. odbywa się XVII edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania
Dzieciom pod hasłem „Czytanie Łączy”. Jest to coroczne święto w ramach, trwającej nieprzerwanie
od 2001 roku, kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” mobilizującej do aktywnej

promocji czytelnictwa. Celem akcji jest przede wszystkim zachęcenie dorosłych, do codziennego
czytania dzieciom.
W nawiązaniu do akcji w Bibliotece odbyło się przedstawienie pt. „Smerfy”. W role aktorów
wcielili się uczniowie Szkoły Podstawowej w Pyzdrach: Wanesa Bogiel, Natalia Bryś, Wiktoria
Cichoblas, Amanda Górecka, Julia Michalak, Lena Pietrowska, Patryk Przespolewski, Nicola Szulc,
Maja Wawrzyniak oraz Igor Wieczorkiewicz. Zgromadzona publiczność z zaciekawieniem
przyglądała się perypetiom Smerfów ukrywających się przed czyhającym Gargamelem i Hogatą.
Serdecznie dziękujemy młodzieży za przyłączenie się do wydarzenia, a także nauczycielom, za
wspieranie Biblioteki w promocji czytelnictwa wśród najmłodszych.
7. 4 października w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się Narodowe Czytanie.
Lekturą tegorocznej edycji była wybitna powieść Stefana Żeromskiego pt. „Przedwiośnie”. W akcji
udział wzięli sympatycy biblioteki: Zofia Zjeżdżałkowa, Elżbieta Chojnacka-Miłko, Mirosława
Wawrzyniak, Radna Rady Miejskiej Barbara Sulkowska, Ilona Jagielska oraz młodzież
gimnazjalna, która brawurowo wcieliła się w role: Joanna Hałas, Natalia Pietryga, Michał Zerner,
Stefan Tafelski, Piotr Skrzydlewski, Dominik Grzelewski oraz Kacper Kasznia, który przedstawił
postać Stefana Żeromskiego.
Cieszymy się, że uczniowie, którzy licznie przybyli na czwartkowe spotkanie, poszerzają wiedzę
na temat literatury.
8. Koncert w wykonaniu Katarzyny Zawada utworów Anny German i Anny Jantar 30 listopada w
Sali Kina w Pyzdrach.

