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Sprawozdanie z działalności 
Miejskiej i Powiatowej  Biblioteki Publicznej 

w Nowym Tomyślu 
w 2005 roku 

 

 
 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu działa w 
oparciu o: ustawę  o bibliotekach z dn. 27 czerwca 1997 r.(  Dz. U. Nr 85 poz. 339 z 
późn. zm.), ustawę o organizowaniu i prowadzeniu  działalności  kulturalnej z dn. 25 
października 1991 r. ( tekst jednolity   Dz. U. z roku  1997 Nr  110  poz.7 21 z późn. 
zm.),   porozumienie  zawarte w dn. 1 listopada 1999 r. pomiędzy Powiatem 
Nowotomyskim a Gminą Nowy Tomyśl w sprawie powierzenia Bibliotece 
Publicznej Miasta i Gminy Nowy Tomyśl zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla 
Powiatu Nowotomyskiego oraz Statut Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. 
 
 
 
I. ORGANIZACJA PLACÓWKI 
 
              A/  Zasięg działania. Struktura organizacyjna 
 

              Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna /MiPBP/ zasięgiem działania 
obejmuje Gminę Nowy Tomyśl, którą w r. 2005 zamieszkiwało 24 205 mieszkańców; 
z tego w mieście 15 412 mieszkańców, a na wsiach 8 793 mieszkańców. 
 Z budżetu finansowana jest działalność MiPBP w Nowym Tomyślu, 5 filii 
bibliotecznych (w Borui Kościelnej, Bukowcu, Jastrzębsku, Sątopach i Wytomyślu) 
oraz 3 punktów bibliotecznych (w Zespole Szkół Rolniczych w Starym Tomyślu, w 
Jastrzębsku Nowym  i w Róży). 
             W ramach realizacji tzw. zadań powiatowych MiPBP sprawuje opiekę 
merytoryczną i metodyczną, a także wspomaga działalność 5 publicznych bibliotek 
gminnych i miejsko-gminnych na terenie powiatu nowotomyskiego (tj. w Kuślinie, 
Lwówku, Opalenicy, Miedzichowie i Zbąszyniu ).  
              Strukturę  placówki, w niezmienionym od roku 2002 kształcie 
organizacyjnym, przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. 
    
 

  B/ Budżet.  

 
 Dotacja budżetowa w roku 2005 wyniosła 861 110,00  zł (w tym 43 500 ze 
środków powiatowych). Biblioteka wypracowała dochody własne w wysokości 26 
222,17 zł. Środki te pozyskano  m. in. z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń, usług 
kserograficznych, komputerowych,  drukarskich, internetowych , sprzedaży  
wydawnictw i darowizn .    

 . 
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               C/ Baza lokalowa 
              
         MiPBP usytuowana jest w budynkach o powierzchni użytkowej 964,8 m 
wybudowanych w roku 1965 i 1985, wymagających remontów i modernizacji. 
Mieszczą się w nich: wypożyczalnia dla dorosłych, czytelnia, oddział dla dzieci, 
opracowanie zbiorów, dział dokumentów życia społecznego, sala wystawowa,  
administracja, magazyny książek i czasopism, magazyn techniczny i drukarnia. 
          Biblioteka utrzymuje także obiekty 4 (spośród 5) filii. Filia w Sątopach 
usytuowana jest w Szkole Podstawowej. Opłata czynszowa z tego tytułu wynosi 
 200 zł miesięcznie /płatne raz na kwartał/. 
 
 

                D/. Kadra. Zatrudnienie 
 

 Na koniec roku 2005 MiPBP zatrudniała 21 pracowników zatrudnionych 
na 17 etatach, w tym: 
-  15 pracowników działalności podstawowej / bibliotekarzy /;  z tego 10  
pracowników na pełnych etatach w bibliotece oraz 5 pracowników zatrudnionych w 
wymiarze 0,5 etatu na filiach,  
-  3 pracowników  administracji : księgową - w wymiarze pełnego etatu, kadrową  i 
pracownika administracyjno- gospodarczego - w wymiarze  po 0,5 etatu,  
-   3 pracowników obsługi technicznej:  pomocnika bibliotekarskiego - w wymiarze 
0,75 etatu,  sprzątaczkę - na pełnym etacie i pracownika gospodarczego - w 
wymiarze 0,5 etatu.  
              
              Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano w roku 
sprawozdawczym kwotę  486 300,00 zł. 
 
               MiPBP od lat ma stałą kadrę. Większość zatrudnionych w niej bibliotekarzy 
pracuje w placówce kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Pracownicy MiPBP 
podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe   w formach   szkolnych i pozaszkolnych.  
W ciągu roku akademickiego 2004/2005 – 6. pracowników uzupełniło  wykształcenie 
: 2  pracowników na poziomie studiów magisterskich  i 3 pracowników na poziomie 
studiów licencjackich  i 1.pracownik na poziomie studium bibliotekarskiego. 
W roku akademickim 2005/2006 – 5. pracowników kontynuuje naukę: 
3.pracowników  na poziomie studiów magisterskich i 2. pracowników na poziomie 
studiów licencjackich. 
              Wśród 15.pracowników działalności podstawowej: wyższe wykształcenie 
bibliotekarskie posiada 3 pracowników, wyższe niebibliotekarskie – 2 osoby, wyższe 
zawodowe (licencjat) - 3 osoby, studium bibliotekarskie ukończyło 6 pracowników, 1 
pracowników legitymuje się średnim wykształceniem ogólnym. 
    
              Pracownicy biblioteki systematycznie wzbogacają swoje zawodowe 
kwalifikacje, uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach, kursach i wyjazdach 
szkoleniowych.   
I tak w roku sprawozdawczym pracownicy MiPBP m. in. uczestniczyli w:  
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 warsztatach nt. rozwijania zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży – 
organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów 
KLANZA  we Wrocławiu ( 2 osoby) 

 szkoleniu wyjazdowym dla bibliotekarzy zajmujących się działalnością 
informacyjną do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej 
Górze dysponującej nowoczesnym informatorium ( 2 osoby ) 

 seminarium nt. gromadzenia i opracowania dokumentów życia społecznego 
w programach Sowa, Sowa 1 i 2 , Sowa TCP  ( 1 osoba)  

 w połączonej z Walnym Zgromadzeniem Członków PZB,  IV 
Międzynarodowej Konferencji Polskiego Związku Bibliotek nt. „Kierunki 
rozwoju publicznych bibliotek miast i gmin. Poszukiwanie działań modelowych” w 
Zakopanem ( 1 osoba). 

  
 

              Na podnoszenie, uzupełnianie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych, w 
formach szkolnych i pozaszkolnych, wydatkowano w r. 2005 łącznie kwotę 7 320,00 
zł. 
 
       ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
         
           Na podstawie stosownego zezwolenia Ministra  Gospodarki i Pracy , od marca 
do  lipca, jeden poborowy odbywał w placówce służbę zastępczą na stanowisku 
robotnika gospodarczego. 
           Na podstawie umów ze Starostą Powiatowym, reprezentowanym przez 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, w bibliotece odbywało staże dla 
bezrobotnych absolwentów, rotacyjnie, 5 stażystów.   
 

             
                   E/ Wyposażenie. Komputeryzacja 
 

           W roku sprawozdawczym dla biblioteki i filii zakupiono sprzęt techniczny:    
ekran NOBO, aparat cyfrowy NIKON, telefax CANON, odtwarzacz DVD, 
radiomagnetofon -  na łączną kwotę -    oraz meble biblioteczne ( szafy na 
dokumenty, biurko i  krzesło) – na łączną kwotę – 2 576, 80 zł. 
 
           ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
          MiPBP jest placówką w pełni skomputeryzowaną. Przy pomocy systemu 
bibliotecznego SOWA zautomatyzowane zostały niemal wszystkie procesy  
biblioteczne.  Działają w pełni zautomatyzowane wypożyczalnie, które prowadzą 
wypożyczenia komputerowo. Realizacja wypożyczeń międzybibliotecznych jest 
prowadzona za pomocą poczty elektronicznej.  Od 2004 r.  biblioteka ma  nową 
witryną internetową / www. bibliotekant.pl /, na której m. in udostępnia własne 
katalogi on-line. 
Biblioteka rozpoczęła samodzielną digitalizację zbiorów specjalnych, tj. 
gromadzonych w Ośrodku Wiedzy o Regionie, dokumentów życia społecznego.  
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    Zbudowana w drugiej połowie lat 90. biblioteczna sieć komputerowa, 
doposażona w 2002 r., jest jednak w znacznej części przestarzała i niewydolna, 
wymaga więc unowocześniania – zarówno pod względem sprzętu, systemów 
operacyjnych, oprogramowania, jak i istniejących w placówce  łączy.   
           W marcu 2005 r. rozpoczęła się zaplanowana na lata 2005 – 2006 kompleksowa 
modernizacja sieci komputerowej w placówce. Wydatki związane z modernizacją 
sieci komputerowej wyniosły w 2005 r.: na zakup sprzętu i osprzętu komputerowego 
( w tym m. in.   zestaw komputerowy, jednostki komputerowe i UPS -y   ) -   zł; na 
oprogramowanie ( w tym m. in. licencję programu płacowego, programy 
antywirusowe  )  -  ; na usługi informatyczne –  .   
W ramach nagrody za zajęcie 1. miejsca w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszy 
Program Działań w Tygodniu Bibliotek, MiPBP pozyskała komputer osobisty 
MAXDATA wraz ze standardowym oprogramowaniem biurowym. A pod koniec 
grudnia dotarł do placówki sprzęt komputerowy do wyposażenia 3. stanowisk 
czytelni internetowej w ramach ministerialnego programu IKONKA. 
  

 
              Na koniec grudnia w  bibliotece istniało 18 stałych stanowisk 
komputerowych i 2 stanowiska przenośne (notbook); w tym 13 stanowisk - to 
stanowiska pracownicze ( 7 stanowisk z oprogramowaniem bibliotecznym  Sowa 
TCP i  SOWA II; 2 stanowiska z oprogramowaniem biurowym, 2 stanowiska z 
innego typu oprogramowaniem, m. in. graficznym, do obsługi strony www ).  
Do dyspozycji czytelników pozostawało 5 stanowisk komputerowych: 3 terminale z 
komputerowym katalogiem bibliotecznych zbiorów książkowych oraz 2 stanowiska  
z dostępem do Internetu. Dostęp do Internetu w placówce ( łącze typu WI-FI,  
Neostrada do 2056 kb/s ) posiada łącznie  17 stanowisk komputerowych. 
             Stanowiskiem komputerowym z dostępem do Internetu ( pakiet internetowy) 
dysponuje także filia biblioteczna w Borui Kościelnej . W placówce tej rozpoczęto 
proces tworzenia komputerowego katalogu zbiorów.     
 
        Planowane na marzec 2006 ukończenie wymiany oprogramowania 
bibliotecznego systemu SOWA  na -  pozyskaną w listopadzie 2005 r. w wersji 
testowej , z zamiarem zakupu w 2006 r. – wersję SOWA TCP, o architekturze klient 
/serwer, z poszerzeniem licencji i rozbudową sieci o nowe moduły,   nie tylko 
usprawni sam proces biblioteczny, ale i stworzy użytkownikom nowe możliwości 
korzystania z usług bibliotecznych  poprzez komputer domowy użytkownika (  m. 
in. możliwość rezerwowania i zamawiania książek przez internet). 
      
 
 

           F/ Remonty i  prace modernizacyjne 
 
             W 2005 r. przeprowadzony  został remont elewacji i  dachu budynku filii 
bibliotecznej w Wytomyślu . Łączny koszt prac remontowych  wyniósł – 5 396,51 zł. 
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      Z powodu braku środków finansowych nie zrealizowano ostatniego, IV etapu 
(rozpoczętego w październiku 2002 r., a obejmującego taras, znajdujące się pod 
nim pomieszczenia gospodarcze, schody, pochylnię dla niepełnosprawnych) 
remontu, tzn. przebudowy wiatrołapu i wejścia głównego.  Kosztorys inwestorski 
opiewa na kwotę 45 238,44 zł brutto. Zadanie przesunięto na   2006 rok.   
 
 
 

II. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE GROMADZENIA I UDOSTĘPNIANIA           
     ZBIORÓW 
 

            A/  Zbiory biblioteczne 
 
              Na dzień 31 grudnia 2005 r. stan księgozbioru w placówkach bibliotecznych 
wynosił 110 102  vol.; w tym w bibliotece 63 115 vol., a w filiach 46 987 vol. 
Zmniejszenie o 6756 vol. ( w tym w bibliotece o 5596 r. vol. )stanu  księgozbioru w 
porównaniu z rokiem 2004, związane jest z przeprowadzeniem   selekcji 
księgozbioru znajdującego się w magazynach bibliotecznych i ubytkowaniem pozycji 
zniszczonych, zdezaktualizowanych i przechowywanych dotąd w wielu 
egzemplarzach. 
Na 100 mieszkańców zatem przypada: ogółem 454 książek ( w tym - w mieście 409, 
na wsiach - 534 ). 
              Struktura księgozbioru przedstawia się następująco: 

 lit. popularnonaukowa i in. niebeletrystyczna  -    45 411 vol. 

 lit. piękna dla dorosłych                                   -    31 359 vol. 

 lit. piękna dla dzieci i młodzieży                       -  32 547 vol. 

 czasopisma oprawne                                          -      785 vol. 
 

              W roku 2005 zaprenumerowano 104 tytuły czasopism bieżących, 
stanowiących cenne uzupełnienie księgozbiorów podręcznych, w tym w bibliotece 
80 tytułów, a w filiach 24 tytuły. Na prenumeratę, która obejmuje zarówno prasę 
centralną, regionalną, jak i lokalną, wydatkowano kwotę 14 121,40 zł. 
Tylko jedna filia biblioteczna w Sątopach nie dysponuje czasopismami bieżącymi. 
Stałą pozycją budżetową jest również prenumerata Dzienników Ustaw, Monitorów 
Polskich i biuletynów urzędowych. Na ten cel wydatkowano kwotę 1 888,29 zł. 
 
 
              Zbiory audiowizualne obejmują 4 073 szt., w tym najwięcej jest wśród nich 
kaset magnetofonowych – 1 229, dalej kaset video – 137, płyt CD – 58 oraz płyt DVD 
- 13 Na zakupy zbiorów audiowizualnych  wydatkowano w 2005 r.                      zł. 
 
  

                  B/   Źródła gromadzenia zbiorów książkowych 
            

         W roku sprawozdawczym w placówkach przybyło ogółem 3 744 vol., z tego w 
bibliotece 2 251 vol., w filiach 1  493 vol.  
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          Zakupiono 2  692  vol.  o łącznej wartości 56 414,22 zł. W tym ze środków 
Ministerstwa Kultury  ( w ramach programu : Rozwój czytelnictwa, priorytet: 
Rozwój bibliotek oraz poprawa jakości i dostępności zbiorów ) 862 vol.  na kwotę 16 
610 zł.  
         Z darów  - z wydawnictw,  fundacji,  WBP i CAK oraz od autorów i 
czytelników - pozyskano  190 vol.   
 W 2005 r. zakup nowości wydawniczych wynosił ogółem 11,1 książki w 
przeliczeniu    na 100 mieszkańców (w tym w mieście  12 vol., a   na wsiach 9,5 vol.).  
Należy podkreślić, że wskaźnik zakupu nowości książkowych w M i P B P  
przekracza  średni wojewódzki wskaźnik zakupu książek, który w r. 2004 wynosił 
6,7 vol. na 100 mieszkańców, nie osiąga jednak zalecanego krajowego wskaźnika 
zakupu, który wynosi 18 vol. na 100 mieszkańców.  

 
 

                  C/   Czytelnicy 
 
               Z biblioteki, filii i punktów bibliotecznych korzysta ogółem 7 015 
czytelników. Liczba czytelników w bibliotece wynosi 4 861, w filiach 1 888 
czytelników, a w punktach bibliotecznych – 266 czytelników. Na 100 mieszkańców 
przypada zatem: ogółem –  29 czytelników, w tym w mieście wskaźnik ten wynosi 
31,5,  a na wsiach – 24,5. 
W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił  spadek  liczby czytelników o 299 osób. 
Spadek liczby czytelników w grupach najmłodszych, zwłaszcza w grupie wiekowej 
do lat 15, jest zjawiskiem o skali ogólnej, i tłumaczyć go może nie tylko rosnąca 
popularność innych nośników wiedzy, w tym przede wszystkim Internetu, ale także 
zjawisko niżu demograficznego. 
 
              Struktura wiekowa czytelników przedstawia się następująco : 

 do lat 15            - 2363 czytelników 

 16-19 lat            - 1351 czytelników 

 20-24 lata          - 1255 czytelników  

 25-44 lata          - 1341 czytelników 

 45-60 lat            -   508  czytelników 

 powyżej 60 lat  -   197  czytelników. 
 
              Struktura społeczna czytelników: 

 uczniowie          - 5180 czytelników 

 studenci            -   296 czytelników 

 prac. umysłowi -   614 czytelników 

 robotnicy           -   451 czytelników 

 rolnicy               -     70 czytelników 

 inni zatrudnieni 
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                 D/  Udostępnianie zbiorów 
     
 
             Ogółem w roku sprawozdawczym wypożyczono 140 333 książek, w samej 
bibliotece  72 530, w filiach  66 355, a w punktach bibliotecznych 1448.               
            Na 100 mieszkańców przypada ogółem  578 wypożyczeń, w bibliotece  470,6, 
a w filiach 771.  
           Struktura wypożyczeń w placówkach bibliotecznych przedstawia się 
następująco:          - literatura dla dzieci i młodzieży   –  56 039 vol.,  
- literatura dla dorosłych                –   53 212 vol.,  
- literatura niebeletrystyczna          –  31 082 vol. 
 
            Udostępnianie książek na miejscu wyniosło  32 785 vol.: w tym w bibliotece –  
15 446 vol. i na filiach –  17 339 vol.   
            
Biblioteka prowadziła również wypożyczenia międzybiblioteczne z innych bibliotek. 
I tak w 2005 r. zamówiono 124 książki, z tego zrealizowano 81 zamówień. 
Osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym książki dostarczane są bezpośrednio 
do domu. 
              Wypożyczenia czasopism wyniosły  22 220 egz., w tym na miejscu –  21 967 
egz. i na zewnątrz –   253 egz. 
 
             Łącznie – na miejscu i na zewnątrz - wypożyczono  50 pozycji ze zbiorów 
audiowizualnych. 
 
           Ogółem w placówkach bibliotecznych udzielono  23 564  informacje. 
 
           Ogólna liczba odwiedzin w placówkach bibliotecznych wyniosła w roku 
sprawozdawczym  85 931 ; w tym w filiach –  47 914. 

 
 
 
 

 
III.  DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNA 

 

              Biblioteka prowadzi szeroką działalność informacyjno-bibliograficzną. W 
oparciu o bogaty księgozbiór podręczny, 104 tytuły czasopism, kartoteki 
bibliograficzne i tekstowe, dostęp do sieci internetowej, stara się wspomagać 
wszystkich poszukujących różnorodnych informacji. 
            Z roku na rok wzrasta zainteresowanie problematyką regionalną. Biblioteka 
gromadzi, opracowuje i udostępnia książki o regionie, kartoteki tekstowe. 
Biblioteczny Ośrodek Informacji o Regionie zgromadził 260 tematycznych teczek 
dokumentów życia społecznego dotyczących poszczególnych dziedzin życia 
społecznego, odzwierciedlających wewnętrzną działalność różnego rodzaju 
organizacji, stowarzyszeń, instytucji i osób. Posiadamy bogate zbiory wspomnień, 
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fotografii, prac dyplomowych i magisterskich. Materiały te pochodzą zarówno z 
różnych instytucji, archiwów, jak i od osób prywatnych. Materiały te są 
opracowywane komputerowo w systemie SOWA I w oparciu o bibliografię 
regionalną. 
Realizując program edukacji regionalnej,  przygotowano  w lutym 2005 r. wystawę 
„Nowotomyskie pamiątki czasów wojny” prezentującą dokumenty ze zbiorów biblioteki 
i domowych archiwów nowotomyślan. Stała się ona przyczynkiem do 
zorganizowania 2. spotkań poświęconych wydarzeniom z lat 1939 – 45 w naszym 
mieście ( 11. II. – „Zginęli, bo byli Polakami”; 19. IV. – „Wysiedlenia niemieckie. Wojenne 
losy mieszkańców Nowego Tomyśla” ) 
           W ciągu całego roku sprawozdawczego opracowywana była i została 
przygotowywana do publikacji w  marcu 2006 r. Bibliografia Regionalna Powiatu 

Nowotomyskiego (przy wykorzystaniu programu komputerowego SOWA II, 
przeznaczonego do tworzenia katalogów bibliograficznych i faktograficznych).  
 
                       

 W bibliotece działa licencjonowany LOKALNY PUNKT INFORMACJI 
EUROPEJSKIEJ, do którego prowadzenia MiPBP posiada stosowny certyfikat 
Fundacji Edukacji Ekonomicznej w Warszawie  otrzymany po przeszkoleniu 
pracownika – opiekuna Lokalnego Punktu Informacji Europejskiej   
/w marcu 2003 r/.  
 
 

 
IV. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA 

 

              Kontynuując wieloletnią w tym względzie tradycję, MiPBP stara się  
wzbogacać bogatą i różnorodną    bogatą ofertę imprez czytelniczych, literackich i 
artystycznych, przede wszystkim o zasięgu lokalnym i zaspokajać w ten sposób 
potrzeby kulturalne różnego rodzaju odbiorców. 

 

 
               W  zakresie upowszechniania czytelnictwa ze szczególną pieczołowitością 
traktowane są formy stale i cykliczne, które znakomicie wiążą czytelników z  
biblioteką. 
Należą do nich: 

 Poranki  w bibliotece / inspirowane lekturą zajęcia interdyscyplinarne dla 
dzieci w wieku 3-5 lat nie uczęszczających do przedszkoli oraz ich opiekunów, 
będące okazją do pierwszych twórczych spotkań dzieci z książką – odbywające 
się w  każdy wtorek w godz. 10.00 – 11.00/, 

 Bractwo Włóczykija  /czytelnicza drużyna zuchowa; prowadzona we 
współpracy z ZHP forma działalności obejmująca dzieci w wieku 7 – 9 lat, 
pozwalająca – zdobywając kolejne sprawności – rozwijać zainteresowania 
czytelnicze i pogłębiać wiedzę o świecie  - zbiórki w każdą środę w godz. od 
17.00 – 18.30/. 

 Godziny dla Rodziny /wielopokoleniowe, popołudniowe  spotkania z 
udziałem dzieci, ich rodziców, dziadków lub opiekunów, uczestniczących w 
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różnych formach zajęć edukacyjnych i kulturalnych (np. spotkania autorskie, 
zajęcia warsztatowe, wykłady i prelekcje, koncerty ), popularyzujących ideę 
tzw. lektur domowych    - raz na kwartał  /. 

 Twórca i jego dzieło /spotkania autorskie dla poszczególnych grup 
wiekowych – przynajmniej raz na kwartał / 

 Czwartkowe wieczory literacko – muzyczne / jedna z najstarszych forma 
działalności kulturalnej naszej placówki, spotkania ze sztuką – widowiska 
słowno-muzyczne, biesiady literackie, koncerty i recitale, małe formy sceniczne 
-  najczęściej  w ostatni czwartek miesiąca/    
  

 Poezja i muzyka /  poetycko-muzyczne poranki w bibliotece, cykliczna forma 
obcowania ze sztuką, adresowana  p/w do młodzieży gimnazjalnej i ze szkół 
ponadgimnazjalnych; kameralne spotkania z poetą i towarzyszącym mu 
muzykiem, pozwalające na bliższe i pełniejsze poznanie uprawianych przez 
nich dziedzin sztuki  – raz na kwartał /. 

 
W roku 2005  biblioteka wzbogaciła swą ofertę kulturalno-edukacyjną o dwie 
nowe formy :   
 

  Spotkania niebanalne /  spotkania z ciekawymi ludźmi, wykonującymi 
nietuzinkowe zawody, mającymi nietypowe zainteresowania i hobby lub 
niezwykłe doświadczenia, reprezentującymi różnorodne środowiska, 
posiadającymi barwną in twórczą osobowość oraz potrafiącymi żyć z pasją 
– raz w miesiącu / 

 KLUB MIŁOŚNIKÓW PODRÓŻY „ Przez kontynenty” / będące okazją do 

poznania fascynujących zakątków świata spotkania z podróżnikami, 
podczas których autorskie relacje z podróży ilustrowane są pokazami 
slajdów podróżniczych oraz urozmaicane etniczną muzyką instrumentalną  
- raz na kwartał /. 

 
         Począwszy od 2003 r. MiPBP włącza się aktywnie do ogólnopolskiej akcji Cała 
Polska czyta dzieciom.  W ramach tej kampanii, w 2005 r. w bibliotece i filiach 
bibliotecznych, odbyło się  kilkadziesiąt imprez czytelniczych popularyzujących ideę 
głośnego czytania  . 
Za  przeprowadzenie  IV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom ( na przełomie 
maja i czerwca 2005 r.) oraz jego kontynuację poprzez różne formy zajęć 
czytelniczych ( w ciągu całego roku ), MiPBP – już po raz drugi - otrzymała 
Wyróżnienie Specjalne – Medal Fundacji ABCXXI wręczony podczas gali finałowej 
w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w grudniu 2005 r. 
 
        Biblioteczna oferta różnorodnych działań podejmowanych z myślą o czytelniku 
dziecięcym i młodzieżowym znalazła także uznanie  Kapituły Nagrody Prezydenta 
RP „Sztuka Młodym”.  W 2005 r.  MiPBP znalazła się w gronie 10  nominowanych 

do Nagrody Prezydenta „Sztuka Młodym” przyznawanej twórcom i animatorom 
kultury dla dzieci i młodzieży. 
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       Już po raz drugi    MiPBP podjęła    inicjatywę Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, organizując  we własnych placówkach i 
koordynując organizację imprez w placówkach na terenie powiatu, w dniach 8 – 15 
maja TYDZIEŃ BIBLIOTEK, tym razem pod hasłem  „ Biblioteka otwarta dla Ciebie”.  
Udział w Ogólnopolskim Konkursie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na 

Najlepszy Program Działań w Tygodniu Bibliotek  zaowocował zajęciem 1. miejsca. 
Szczegółowy program Tygodnia Bibliotek zawiera zamieszczone w zał. nr 2  zestawienie ważniejszych 
imprez czytelniczych, literackich i artystycznych w MiPBP. 
 

  Do szczególnie ważnych i podejmowanych ze szczególną 
pieczołowitością należą działania promocyjne, zwłaszcza  promujące dokonania 
twórców reprezentujących nasze środowisko lokalne. 
W 2004 r. podjęliśmy m. in. następujące działania promocyjne: 

 wystawę grafik Ryszarda Pozdrowicza „ Zabytki drewnianej architektury 
sakralnej w Polsce” -  maj 

 wystawy czasowe akwarel i grafik Zdzicha Połącarza w stałej bibliotecznej 
Galerii”Zdzich”. 

 wystawę   fotografii Magdaleny Gibczyńskiej  pt.”Podejdź” 
 
 
Na działalność kulturalno-edukacyjną wydatkowano kwotę  17 536 zł.            
W bibliotece i jej filiach zorganizowano w 2004 r. m. in. 11 spotkań autorskich,  74 
prelekcje i odczyty, 15 wieczorów literackich, 30 spotkań klubowych, 14 wystaw i 113 
innego typu imprez czytelniczych. Przeprowadzono 34 konkursy lokalne. 
 
Ważniejsze imprezy czytelnicze, literackie, artystyczne w Miejskiej i Powiatowej 
Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu w  roku 2004 przedstawia Załącznik nr 2 
  
 
 VI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 
 
             Przygotowana w 2003 r. przez   Ośrodek Wiedzy o Regionie, we współpracy 
z regionalistami – filokartystami, i ciesząca się ogromnym zainteresowaniem 
czytelników i w ogóle  mieszkańców miasta,  wystawa „Miasta powiatu 
nowotomyskiego na starej pocztówce”, zaowocowała     w  2004 r. cenną inicjatywą 
wydawniczą, zainicjowaniem wydawnictwa „Nowotomyskie przechadzki śladami 
dawnych pocztówek”. 
Największym osiągnięciem wydawniczym roku 2005  było wydanie w nakładzie 500 
egz.,  we współpracy z kolekcjonerami i regionalistami, pod patronatem i 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, 
Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu  i Burmistrza Nowego Tomyśla, 
albumu „ Nowy Tomyśl na dawnej pocztówce”  będącego cz.2, zamierzonej na lata  2004 
– 2008,  serii albumowej „Nowotomyskie przechadzki śladami dawnych pocztówek”. 
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               Od 2004 r. MiPBP ma też własną biblioteczną  gazetę, informator 
biblioteczno-kulturalny pt. „ SUPLEMENT”. W minionym roku ukazały  się 4 nry 
pisma redagowanego przez pracowników i współpracowników MiPBP, a 
wydawanego w oparciu o własne możliwości poligraficzne, przy współpracy z jedną 
z miejscowych drukarń. 
   
 
VII.  WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM 

 

              MiPBP ściśle współpracuje z samorządem gminnym i powiatowym, 
instytucjami i organizacjami, a także w zakresie popularyzacji książki i 
przysposobienia czytelniczego, ze szkołami i przedszkolami znajdującymi się na 
terenie miasta i gminy. Dzieci i młodzież licznie i aktywnie uczestniczą w 
organizowanych przez bibliotekę, zarówno w jej siedzibie, jak i w szkołach, różnego 
rodzaju spotkaniach, a także konkursach, koncertach i wystawach. 
Miarą ścisłej współpracy ze szkołami mogą być chociażby: 

  81 lekcji bibliotecznych przeprowadzonych przez pracowników biblioteki, 
m. in. przygotowujących do samodzielnego korzystania z usług biblioteki i 
dostępnych w bibliotece źródeł 

 popularność - wśród uczniów nowotomyskich szkół - konkursów 
organizowanych przez bibliotekę, 

 liczny udział dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wraz z  
nauczycielami i rodzicami oraz przedstawicieli nowotomyskiego 
społeczeństwa,  w imprezach czytelniczych z cyklu Cała Polska czyta dzieciom., 

 zaangażowanie nauczycieli szkół podstawowych w przygotowanie cyklu 
imprez w ramach przypadającego w roku 2005 „Roku Andersena”, 

 wprowadzenie do kalendarza stałych  imprez czytelniczych uroczystego 
pasowania 1.klasistów na czytelników ( uroczystość organizowana po 
1.semestrze nauki). 

 
 

 W gmachu biblioteki mają swą siedzibę: reaktywowane we wrześniu 2003 r., 
po 10 latach przerwy, Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne oraz nowotomyskie 
Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.  
We współpracy z NTK zorganizowano spotkanie z cyklu ”Nowotomyskie powroty”- nt. 
” Stany Zjednoczone – hegemon, hipermocarstwo czy imperium ?” , którego gościem był 
prof. dr hab. Andrzej Gałganek ( kwiecień ) . 
Wraz z Kołem TPPW przygotowano – dla członków Koła oraz młodzieży szkolnej - 
uroczyste spotkanie z okazji 86. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego ( 
styczeń ). 
 
              W bibliotece odbywają się też spotkania Klubów Seniora Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów (dwa razy w miesiącu) oraz Koła Emerytów 
„Chemos-u” (raz w miesiącu). 
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 MiPBP utrzymuje ścisły kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 
W sali wystawowej odbywają się seminaria i szkolenia dla pracowników służb 
socjalnych i rodzin zastępczych  . 
 Od 22 lutego do 4 marca  w sali wystawowej biblioteki miała miejsce zorganizowana 
przez PCPR  -  IV Powiatowa Wystawa Prac Dzieci  i Młodzieży Niepełnosprawnej. 
 
                 Z pomieszczenia   świetlicowego w przyziemiu biblioteki korzysta 
nowotomyski  Klub Amazonek.  
 
         W dniach 14- 21 listopada w sali wystawowej biblioteki miała miejsce wystawa 
zbiorów filatelistycznych przygotowana z okazji 50.lecia nowotomyskiego Koła 
Polskiego Związku Filatelistów. 
 
  

VII.  DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ BIBLIOTEK SAMORZĄDOWYCH  
          W POWIECIE NOWOTOMYSKIM.  
          REALIZACJA TZW. ZADAŃ POWIATOWYCH    
 

           W ramach zadań powiatowych M i P B P sprawuje opiekę merytoryczną i 
metodyczną, a także wspomaga działalność 5 publicznych bibliotek gminnych i 
miejsko-gminnych w powiecie nowotomyskim, tj. w Opalenicy, Zbąszyniu, 
Lwówku, Kuślinie i Miedzichowie. 
Zaplanowana na realizację zadań powiatowych w 2003 r. dotacja w wysokości 40 000 zł 
została  wypłacona w całości. W ramach dotacji celowej,    pozyskano dodatkowo ze środków 
powiatowych  3 500 zł – z przeznaczeniem  na publikację albumu „ Nowy Tomyśl  na dawnej 
pocztówce”. 
 
     MiPBP nie zatrudnia pracownika na stanowisku instruktora powiatowego. Realizacja tzw. 
zadań powiatowych rozdzielona jest pomiędzy 4. pracowników, otrzymujących z tytułu 
realizacji tzw. zadań powiatowych, dodatki do uposażeń. 
 Pracownicy MiPBP odbywali wyjazdy instruktażowe do bibliotek na terenie powiatu, 
pośredniczyli  w przekazywaniu informacji  z narad instruktorów powiatowych w WBP i 
CAK  w Poznaniu, prowadzili kwartalną i roczną sprawozdawczość  statystyczną  dotyczącą  
bibliotek publicznych  na terenie  powiatu. 
 
       Działalność instrukcyjno-metodyczna dotyczyła głównie komputeryzacji placówek, 
organizacji i zarządzania bibliotekami, działalności informacyjno-bibliograficznej, 
gromadzenia i gospodarki zbiorami, działalności marketingowej, kulturalno-oświatowej i 
prowadzenia dokumentacji bibliotecznej. 
 
    W ramach działalności szkoleniowej zorganizowano m. in.  2 wyjazdowe narady 
pracowników powiatowej sieci bibliotek publicznych: 

 7 kwietnia    - w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Opalenicy  - nt. „Specyfika 
marketingu bibliotecznego. Zasadność i celowość stosowania strategii 
marketingowych w bibliotekach”       

 16 listopada – w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Zbąszyniu -  nt. „Rola 
biblioteki w dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy o regionie”. 

W obu naradach szkoleniowych uczestniczyli przedstawiciele samorządu powiatowego i 
samorządów miejsko- gminnych. 
 



 13 

Ważnym wydarzeniem środowiskowym ( z udziałem bibliotekarzy różnych sieci: publicznej, 
szkolnej, pedagogicznej, parafialnej), służącym p/w podnoszeniu poziomu wiedzy zawodowej  
było, zorganizowane w ramach Tygodnia Bibliotek, II POWIATOWE FORUM 
BIBLIOTEKARZY. Na  część wykładową złożyły się wystąpienia  :  

 Wojciecha Spaleniaka , dyrektora Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu – nt. „ Jak 
budować pozytywny wizerunek współczesnej biblioteki” 

  Elżbiety Olszewskiej, dyrektora programowego Fundacji ABCXXI w Warszawie – 
nt. „Nikt nie rodzi się czytelnikiem , czytelnika trzeba wychować’ 

 Witolda Machury, redaktora naczelnego Kwartalnika Nowotomyskiego – nt. 
„Dokumentowanie życia społecznego regionu w prasie lokalnej” 

  
 
   
  Bibliotekarze z terenu powiatu nowotomyskiego uczestniczyli w  trzech   seminariach 
wyjazdowych, połączonych z wymianą zawodowych doświadczeń : 

 2 marca – w MiPBP w Nowym Tomyślu - z udziałem 20.osobowego grona 
bibliotekarzy z powiatu śremskiego 

 18 maja – w  Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gostyniu  –  dokąd 
udała się 36.osobowa grupa bibliotekarzy z powiatu nowotomyskiego 

 22 czerwca – w MiPBP w Nowym Tomyślu – z udziałem 29.osobowego grona 
bibliotekarzy z powiatu międzychodzkiego 

  
  MiPBP służyła bibliotekom samorządowym pomocą organizacyjną i finansową 
w realizacji własnych  programów kulturalno – edukacyjnych.  Sfinansowano m.in.   
spotkania  autorskie w bibliotekach publicznych w  Kuślinie, Lwówku, Miedzichowie, 
Opalenicy i Zbąszyniu.  
  
 W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej odbyła się, 9 sierpnia, poplenerowa 
wystawa prac artystów uczestniczących w II Międzynarodowym Plenerze Malarskim „Piękno 
Ziemi Powiatu Nowotomyskiego” zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe, pod 
patronatem Wicemarszałka Sejmu RP Józefa Zycha, obecnego podczas zakończenia pleneru. 
 
 Popularyzacji wiedzy o regionie służył także wydany przez MiPBP, album „ Nowy 
Tomyśl  na dawnej pocztówce”, stanowiący cz.2 , zamierzonej na lata 2004 – 2013,  serii 
wydawniczej „Nowotomyskie przechadzki śladami dawnych pocztówek”.       
 Została opracowana i przygotowana do druku „Bibliografia Regionalna Powiatu 

Nowotomyskiego za rok 2005”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nowy Tomyśl, 28   lutego  2006 r.      
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