
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sprawozdanie z działalności 
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 

w  Nowym Tomyślu 
w 2006 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. 539 z późn. zm.), 
ustawę o organizowaniu i prowadzeniu  działalności  kulturalnej z dn. 25 
października 1991 r. ( tekst jednolity   Dz. U. z roku  2001 Nr  13  poz. 123 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. 
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Rozdział 1.  
Organizacja pracy placówki 
 

 

I. Zasięg działania. Struktura organizacyjna.  
                   

              Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna /MiPBP/ zasięgiem działania 
obejmuje Gminę Nowy Tomyśl, którą w r. 2006 zamieszkiwało 24 754 mieszkańców; 
z tego w mieście 15 617 mieszkańców, a na wsiach 9 137 mieszkańców. 
              Z budżetu finansowana jest działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Nowym Tomyślu, 5 filii bibliotecznych (we wsiach: Boruja Kościelna, 
Bukowiec, Jastrzębsko Stare, Sątopy i Wytomyśl) oraz 1 punktu bibliotecznego (w   
Róży). 
           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.   BPMiG w  Opalenicy, BPMiG w 
Zbąszyniu, BPMiG we Lwówku,   BP  Gminy Kuślin i   BP Gminy Miedzichowo. 
 
 

                   

II.     Budżet 
 

                  Dotacja budżetowa w roku 2006 wyniosła 867 200,00  zł (w tym  ze 
środków powiatowych 60.000 -  na realizację zadań powiatowych  40. 000   oraz   
 20. 000 – w związku z organizacją obchodów Jubileuszu 60.lecia biblioteki). 
Biblioteka wypracowała dochody własne w wysokości 23  537,22 zł. Środki te 
pozyskano  m. in. z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń, usług kserograficznych, 
sprzedaży  wydawnictw i nawiązek zasądzonych na rzecz biblioteki. 
  

 

III. Zatrudnienie. Kadra.             
 
 Na  dzień 31 grudnia  2006 roku  MiPB P w Nowym Tomyślu zatrudniała 
21 pracowników zatrudnionych na 17 etatach, w tym: 

- 15 pracowników działalności podstawowej / bibliotekarzy /;  z tego w 
bibliotece -  9 pracowników na pełnych etatach i 1 pracownika w wymiarze 0,5 
etatu  oraz na filiach -  5 pracowników zatrudnionych w wymiarze 0,5 etatu,  
- 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,  magazyniera - sprzątaczkę - na pełnym etacie i pracownika 
gospodarczego - w wymiarze 0,5 etatu. 

 

Tab.1                                   STAN ZATRUDNIENIA 
w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej 

wg  wymiaru zatrudnienia i rodzaju działalności   
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/ stan na 31. grudnia  2006 r./ 

 
 

 

 

L.p. 

RODZAJ 

DZIAŁALNOŚCI  

PRACOWNICY 

etatowi niepełnozatrudnieni 

0,75 etatu 0,5 etatu 

1/. Działy Udostępniania , Gromadzenia i  

Opracowania,  Ośrodek Wiedzy o 

Regionie 

/pracownicy działalności podstawowej/ 

 

9 

 

- 

 

6 

2/. Administracja 1  2 

3/. Obsługa techniczna 1 1 1 

 
ŁĄCZNIE: 12 1 9 

 

                Wśród 15 pracowników działalności podstawowej: wyższe wykształcenie 
bibliotekarskie posiada 4 pracowników, wyższe niebibliotekarskie – 1 osoba, wyższe 
zawodowe (licencjat) - 3 osoby, studium bibliotekarskie ukończyło 6 pracowników, 1 
pracownik legitymuje się średnim wykształceniem ogólnym. 
 
 

Tab.2                    PRACOWNICY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ 
wg  stanowisk służbowych i rodzajów wykształcenia 

/  stan  na 31. grudnia 2006 r./ 
 

 

STANOWISKO 

SŁUZBOWE 

WYKSZTAŁCENIE 

wyższe 
wyższe 

zawodo- 

we 

licencjat 

studium 

bibliote-

karskie 

średnie 

bibliote-

karskie 

średnie 

ogólne 

ŁĄ-

CZNIE 
bibliote-

karskie 

nie-

bibliote-

karskie 

starszy kustosz 2      2 

kustosz 1  1    2 

starszy bibliotekarz   1 6   7 

bibliotekarz 1 1 1    3 

młodszy bibliotekarz      1 1 

OGÓŁEM: 4 1 3 6 - 1 15 

 

                Na wynagrodzenia osobowe pracowników M i PBP wydatkowano w roku 
sprawozdawczym kwotę 490 000, 00zł.  

              
                 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych    



 4 4  

                      Pracownicy M i PBP systematycznie  podnoszą swoje kwalifikacje 
zawodowe, uczestnicząc w rożnych formach zajęć:   w formach   szkolnych i 
pozaszkolnych.   

      
                     W roku akademickim 2005/2006 –  naukę z zakresu bibliotekoznawstwa 
i informacji naukowej kontynuowało  5. pracowników : 
     -     3.pracowników  na poziomie studiów magisterskich  
    -      2. pracowników na poziomie studiów licencjackich. 
                     W roku akademickim 2006/2007 –  swe kwalifikacje w formie zajęć 
szkolnych podnosi 6 pracowników: 

- 3. pracowników na poziomie studiów magisterskich 
- 2. pracowników na poziomie studiów licencjackich  
- 1. pracownik  na poziomie studiów podyplomowych.  
        

                         Pracownicy biblioteki systematycznie wzbogacają swoje zawodowe 
kwalifikacje, uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach, kursach i wyjazdach 
szkoleniowych.  

                         Na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w formach 
szkolnych i pozaszkolnych wydatkowano w roku sprawozdawczym kwotę 5 190  zł.  

                        Na podstawie umów ze Starostą Powiatowym, reprezentowanym 
przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy , w bibliotece odbywało staże    4 
bezrobotnych absolwentów ( staże  2 osób finansowane były z Europejskiego 
Funduszu Społecznego).  

                               
   
IV. Baza lokalowa. Remonty i modernizacje. 
 

                                    W roku 2006 zrealizowano   ostatni, IV etap (rozpoczętego w październiku 
2002 r., a obejmującego taras, znajdujące się pod nim pomieszczenia gospodarcze, 
schody, pochylnię dla niepełnosprawnych) remontu, tzn. przebudowę wiatrołapu i 
wejścia głównego do biblioteki. Koszt inwestycji wyniósł   58 125,62 zł  i został 
pokryty ze środków finansowych Urzędu Miejskiego. 
 

 
V. Wyposażenie. 
 

W roku sprawozdawczym dla biblioteki i jej filii zakupiono sprzęt 
techniczny,  m. in.  szafę teleinformatyczną, kserokopiarkę, drukarkę, elektryczną 
maszynę do pisania, radio, odtwarzacz na łączną kwotę 4 519, 46 zł oraz krzesła w 
kwocie 2 105, 73 zł. 

 
 
 

VI. Komputeryzacja. 
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   W roku 2006 kontynuowana była kompleksowa  modernizacja sieci 

komputerowej w placówce.  
            Wymieniona została dotychczas funkcjonująca w placówce wersja plikowa 

oprogramowania bibliotecznego SOWA na spełniającą standardy nowoczesnego 
oprogramowania wersję wykonaną w architekturze klient/serwer (SOWA TCP).W 
ten sposób  M i PBP dysponuje  Zintegrowanym Systemem Zarządzania Biblioteką 
obejmującym moduły: 

- podstawowy 
- opracowania inwentarza 
- obsługi wypożyczalni 
- statystyk pracy wypożyczalni 
- retrokonwersji katalogu 
- serwer aplikacji 
- udostępniania katalogu w sieci Internet 
- zdalnego zamawiania i rezerwowania. 

            System ten umożliwia dziś zautomatyzowanie niemal wszystkich procesów 
bibliotecznych: katalogowanie materiałów bibliotecznych, pobieranie opisów 
katalogowych z innych baz i udostępnianie własnych rekordów, ewidencjonowanie 
posiadanych zbiorów, udostępnianie zbiorów –tj. ich wypożyczanie, rezerwowanie i 
zamawianie, a także sporządzanie własnych katalogów bibliograficznych i 
faktograficznych (w oparciu o program informacyjno-wyszukiwawczy SOWA – 2). 

  W przypadku MiPBP w Nowym Tomyślu można więc mówić o niemal pełnej 
automatyzacji procesów bibliotecznych.  

            Do pamięci komputera wprowadzony został cały księgozbiór. Sprawnie działa 
komputerowy system udostępniania, zapewniający czytelnikowi łatwiejszy dostęp 
do zbiorów, możliwość zamawiania i rezerwowania interesujących pozycji.  

 
  Po kompleksowej modernizacji i rozbudowie sieci komputerowej dokonanej 

w latach 2004 – 2005 placówka dysponuje: 
- 20   stanowiskami komputerowymi ze stałym dostępem do sieci Internet  ( 
w 2006 r. zwiększona została    przepustowość sieci dzięki instalacji łącza 
internetowego DSL 4 Mbit ) ; w tym 14 stanowiskami pracowniczymi 
(zawierającymi także oprogramowanie biblioteczne lub biurowe) i  6 
stanowiskami do dyspozycji czytelników (w tym 3 to stanowiska Czytelni 
Internetowej IKONKA), 
- serwerownią – zawierającą m. in.  : bazy danych, centrum zarządzania 
siecią,  wewnętrzny serwer plików, system automatycznej codziennej 
archiwizacji danych, 
- infrastrukturą sieci bezprzewodowej (WI-FI) z bazą umożliwiającą w 
najbliższej przyszłości wprowadzenie usług HOT-SPOT (publiczny dostęp do 
zasobów bibliotecznych oraz dostęp do  Internetu dla czytelników z własnymi 
komputerami). 
 

                         Podjęte zostały  starania o dostosowanie infrastruktury sieciowej i 
zabezpieczeń do wymogów GIODO, w związku z bezwzględną koniecznością 
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rejestracji na początku 2007 roku bazy danych osobowych czytelników Miejskiej i 
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu. 
W tym celu przede wszystkim zabezpieczony został - poprzez zakup szafy 
teleinformatycznej - dostęp osób trzecich do bibliotecznych serwerów. 
 

    Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników w zakresie 
dostępu do nowych technologii informacyjnych i ogromnemu zapotrzebowaniu na 
wszelkiego rodzaju informacje prawne, w listopadzie 2006 roku zakupiliśmy licencję  
Serwisu Prawniczego Lexis Nexis – Lex Polonica w wersji sieciowej. Jest on dostępny 
na  3 stanowiskach czytelniczych i  3 stanowiskach pracowniczych. Gwarantuje 
szybki  i łatwy dostęp do  wszelkich przepisów prawnych (publikowanych m. in. w 
Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim), opatrzonych komentarzami i wzbogaconych 
praktycznymi objaśnieniami. 
 
 Wydatki związane z modernizacją sieci komputerowej w placówce wyniosły 
w 2006 roku: 

o na zakup sprzętu komputerowego (jednostek komputerowych) – 1 317,60 zł 
o na zakup oprogramowania – program SOWA TCP,  program Lex Polonica, 3 
systemy operacyjne MS Windows XP – 16 061,59 zł 
o na usługi informatyczne związane z modernizacją i funkcjonowaniem sieci 
komputerowej – 14 150, 47 zł. 

  
  

 

Rozdział 2. 
Działalność merytoryczna   
 

I. Działalność podstawowa 
          

 Podstawową sferą działalności MiPBP,  zgodną z zapisami ustawy o bibliotekach 
 oraz z posiadanym statutem, jest gromadzenie, opracowanie, udostępnianie i 
przechowywanie zbiorów bibliotecznych. 
        

1. Zbiory i ich gromadzenie   
 
      A/ zbiory biblioteczne 
 

              Na dzień 31 grudnia 2006 r. stan księgozbioru w placówkach bibliotecznych 
wynosił 110 412  vol.; w tym w bibliotece 62 917 vol., a w filiach 47 495 vol.   
Na 100 mieszkańców zatem przypada: ogółem 446 książek ( w tym - w mieście 402, na wsiach 
- 519 ). 
              Struktura księgozbioru przedstawia się następująco: 
I. lit.   niebeletrystyczna                                       -     45 612 vol. 
II. lit. piękna dla dorosłych                                   -     31 281 vol. 
III. lit. piękna dla dzieci i młodzieży                       -   32 734 vol. 
IV. czasopisma oprawne                                          -     785 vol. 
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Wykres I.  

 
STRUKTURA KSIĘGOZBIORU MiPBP w 2006 r. /w %/ 

 
 
             Zbiory audiowizualne obejmują 4 083 szt., w tym najwięcej jest wśród nich 
kaset magnetofonowych – 1 229, dalej kaset video – 137, płyt CD – 58 oraz płyt DVD 
– 23.   
 
            Zbiory specjalne obejmują: gazety dokumenty życia społecznego (dżs-y) – 
tzn. wszelkiego rodzaju dokumenty i druki ulotne dotyczące historycznych i 
bieżących wydarzeń z życia społecznego, politycznego, gospodarczego i 
kulturalnego Nowego Tomyśla i powiatu nowotomyskiego, gromadzone  przez 
biblioteczny Ośrodek Wiedzy o Regionie oraz zbiory ikonograficzne (tj. kolekcje 
dzieł sztuki) – kolekcja 70 medali z brązu artystów poznańskich Katarzyny i Józefa 
Stasińskich i kolekcja 150 obrazów różnych twórców, dokumentująca architekturę 
naszego miasta, zanikające budownictwo podnowotomyskich wsi i piękno 
nowotomyskiego krajobrazu. 
              
                       B/ źródła gromadzenia zbiorów  
            

 W roku  2006 w placówkach bibliotecznych  przybyło ogółem 3 905 vol. 
(tj. o 131 vol. więcej w porównaniu do r. 2005), z tego w bibliotece 2 475 
vol., w filiach 1  430 vol.  

          Zakupiono 3 645 vol. o łącznej wartości 69 517, 00 zł  ( w r. 2005 odpowiednio - 
2  692  vol.  o łącznej wartości 56 414,22 zł ). W tym ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego (w ramach Programu  Operacyjnego: Promocja 
Czytelnictwa, priorytet: Rozwój księgozbiorów bibliotek) 959 vol. na kwotę 19 500 zł ( w r. 
2005 -  862 vol.  na kwotę 16 610 zł).  

literatura 

niebeletrystyczna

41%

literatura dla 

dzieci i młodzieży  

30%

literatura piękna 

dla dorosłych

28%

czasopisma 

oprawne

1%

literatura niebeletrystyczna literatura dla dzieci i młodzieży  

literatura piękna dla dorosły ch czasopisma oprawne
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         Z darów  - z czytelników, autorów, z innych bibliotek i instytucji  - pozyskano  
260 vol. ( w r. 2005 - 190 vol) o wartości 3 101,85 zł.   
 
 
Tab. 3                               RODZAJE NABYTKÓW KSIĄŻKOWYCH  

w Miejskiej i  Powiatowej Bibliotece Publicznej  
w 2006 r. 

 / w voluminach./ 
 

  
Rodzaj nabytku 

 
MiPBP 

W tym 

w bibliotece w filiach   
 

Zakupy 
ze środków 
budżetowych 
 

 
2686 

 
1890 

 
796 

ze środków 
M K i D N 

 
959 

 
381 

 
578 

razem 3645 2271 1374 

Dary  - od autorów 
- od czytelników 
- z WBP i CAK 

 
260 

 
204 

 
56 

ogółem  3905 2475 1430 
 
 
Tab. 4                                   PRZYDZIAŁY    NABYTKÓW  KSIĄŻKOWYCH  

w  M i P B P i filiach bibliotecznych  
w 2006 r. 

 / w voluminach./ 
 

  M i PBP ogółem 3905 

Biblioteka  2475 

  Filie biblioteczne 1430 

 1. Filia w Borui Kościelnej 236 

 2.   Filia w Bukowcu 272 

 3. Filia w Jastrzębsku Starym 361 

 4. Filia w Sątopach 305 

 5.  Filia w Wytomyślu 256 

  
 Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w roku 2006 został 
ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na dostawę książek do 
biblioteki. W rezultacie przeprowadzonego postępowania przetargowego dostawcą 
książek do biblioteki został Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw 
AZYMUT w Warszawie. 
 W 2006 r. wskaźnik zakupu nowości wydawniczych w przeliczeniu    na 

100 mieszkańców wynosił ogółem 14,7 książki  ( w r. 2005 - 11,1 książki); w tym w 
mieście 14,5 vol. (w r. 2005 -  12 vol.), a   na wsiach  15 vol. (w r. 2005 - 9,5 vol.).  
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Należy podkreślić, że wskaźnik zakupu nowości książkowych w M i P B P  
przekracza  średni wojewódzki wskaźnik zakupu książek, który w r. 2005 wynosił 
8,7 vol. na 100 mieszkańców, nie osiąga jednak zalecanego krajowego wskaźnika 
zakupu, który wynosi 18 vol. na 100 mieszkańców. 

 

 W roku 2006 biblioteka dysponowała   100  tytułami czasopism 

bieżących ( w r. 2005 – 104 tytułami), obejmującymi zarówno prasę centralną, 
regionalną, jak i lokalną, stanowiącymi cenne uzupełnienie księgozbiorów 
podręcznych; w tym w bibliotece 80 tytułami, a w filiach 20 tytułami. Czasopisma   
były w części objęte  prenumeratą, niektóre nabywane bezpośrednio u wydawców 
lub w kiosku (niedostępne w prenumeracie) oraz otrzymywane w darze od 
czytelnika ( 2 tytuły). Na zakup czasopism   wydatkowano kwotę  13 521, 85 zł (w r. 
2005 -   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 i 
866,31 zł (w r. 2005 -  1 888,29 zł). 
 

 Na zakupy zbiorów audiowizualnych  wydatkowano w 2005 r.                      
2 525 zł. 

 
 
2. Udostępnianie zbiorów 

                
A. Czytelnicy 

 
                           Z biblioteki, filii i punktów bibliotecznych w 2006 roku korzystało 
ogółem 6 276 czytelników. Liczba czytelników w bibliotece wynosi 4 297,  w filiach  
1 927 czytelników, a w punktach bibliotecznych – 52 czytelników. Na 100 
mieszkańców przypada zatem: ogółem –  25,4 czytelników, w tym w mieście 
wskaźnik ten wynosi 27,5,  a na wsiach – 21,7. 
W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił  spadek  liczby czytelników o 739 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. 
Odnotować należy wszakże fakt pojawienie się nowej kategorii użytkowników 
biblioteki, tj.   osób korzystających z Internetu, zbiorów regionalnych i  
korzystających z oferty kulturalno-edukacyjnej placówki, których do tej pory nie 
obejmują komputerowe statystyki biblioteczne. 
 
 
 
 
 
 
   



 10 1

0 
 

Wykres 2 

 
STRUKTURA WIEKOWA CZYTELNIKÓW MiPBP  /wg stanu na 31.XII.2006 r./ 

 

 
 

 

 
Wykres 3 

 

 

STRUKTURA SPOŁECZNA CZYTELNIKOW MIPBP / wg stanu na 31.XII.2006 r./ 

 

 
 

 
 
 

uczniowie

65%

studenci

5%

prac.umy sł.

10%

robotnicy

7%

rolnicy

1%

inni zatrudnieni

4%
inni

8%

uczniowie studenci prac.umy sł. robotnicy rolnicy inni zatrudnieni inni

do lat 15

36%

16-19 lat

19%

20-24 lat

16%

25-44 lat

19%

45-60 lat

7%

powyżej  60 lat

3%

do lat 15 16-19 lat 20-24 lat 25-44 lat 45-60 lat powyżej  60 lat
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1 
 

B. Wypożyczenia 
 

                         Ogółem w roku sprawozdawczym wypożyczono 130 465 książki, w 
samej bibliotece  59 485, w filiach  70 559, a w punktach bibliotecznych 421.               
            Na 100 mieszkańców przypada ogółem  527   wypożyczeń ( w roku ubiegłym 
– 578), w bibliotece  380,9 , a w filiach 776,8.  
           Struktura wypożyczeń w placówkach bibliotecznych przedstawia się 
następująco:      
     -   literatura dla dzieci i młodzieży   –   42 946 vol., ( w r. 2005 – 56 039) 
      -  literatura dla dorosłych                –     61 239 vol.  ( w r. 2005 -  53 212) 
      -  literatura niebeletrystyczna          –    26 280  vol.  ( w r. 2005 - 31 082) 
 
            Udostępnianie książek na miejscu wyniosło   25 182 vol.: w tym w bibliotece –  
13 056 vol. i na filiach –  12 126 vol.   
            
Biblioteka prowadziła również wypożyczenia międzybiblioteczne z innych bibliotek. 
I tak w 2006 r. zamówiono 163 książki, z tego zrealizowano 88 zamówień. 
Osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym książki dostarczane są bezpośrednio 
do domu. 
              Wypożyczenia czasopism wyniosły  19 450 egz., w tym na miejscu (nry 
bieżące) –  18 358 egz. i na zewnątrz (nry archiwalne) –   1 092 egz. 
 
             Łącznie – na miejscu i na zewnątrz - wypożyczono   152 jednostki ze zbiorów 
audiowizualnych. 
 
           Ogółem w placówkach bibliotecznych udzielono  22 807   informacji 
biblioteczno-bibliograficznych.. 
 
  
 
 

II. Działalność informacyjno-bibliograficzna 
 

 Biblioteka prowadzi szeroką działalność informacyjno-bibliograficzną. 
W oparciu o bogaty księgozbiór podręczny, 100 tytułów czasopism, kartoteki 
bibliograficzne i tekstowe, dostęp do sieci internetowej, stara się wspomagać 
wszystkich poszukujących różnorodnych informacji. Funkcję bibliotecznego 
informatorium spełnia Czytelnia Ogólna, w której zlokalizowane zostały na 
początku stycznia 2006 r.  stanowiska Czytelni Internetowej IKONKA. W każdym z 
działów biblioteki (także w Wypożyczalni dla Dorosłych i Oddziale dla Dzieci) 
znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do bibliotecznych baz danych 
(katalogi on-line obejmujące zbiory książkowe, dokumenty życia społecznego i 
wycinki prasowe) i Internetu. Dostęp do Internetu jest dla czytelników bezpłatny.  

        Z roku na rok wzrasta zainteresowanie problematyką regionalną. 
Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia książki o regionie, kartoteki tekstowe. 
Biblioteczny Ośrodek Informacji o Regionie zgromadził 290 tematycznych teczek 
dokumentów życia społecznego, dotyczących poszczególnych dziedzin życia 
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społecznego, odzwierciedlających wewnętrzną działalność różnego rodzaju 
organizacji, stowarzyszeń, instytucji i osób. Materiały te są opracowywane 
komputerowo w systemie SOWA TCP w oparciu o bibliografię regionalną.  

      W ciągu całego roku sprawozdawczego opracowywana była i została 
przygotowywana do publikacji w  marcu 2007 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 .  

   
 

III. Działalność wydawnicza 
 
 W   2006 roku biblioteczna oficyna wydała dwie pozycje wydawnicze: 
 

 „Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza 
Hołogi w Nowym Tomyślu” – monografia wydana wspólnie z 
ZSZiL z okazji nadania szkole im. dra Kazimierza Hołogi 

 

 „Miejsce tętniące życiem… W sześćdziesięciolecie Miejskiej i 
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu„ – 
monografia wydana z okazji Jubileuszu 60.lecia M i P B P  

 
            Przygotowano do druku, we współpracy z regionalistami i kolekcjonerami, 
pod patronatem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w 
Poznaniu, Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu i Burmistrza Lwówka, album 
„Lwówek na dawnej pocztówce”, będący cz.3 serii albumowej „Nowotomyskie 
przechadzki śladami dawnych pocztówek”, którego promocja przewidziana jest w maju 
2007 roku. 
 
 Ukazały się także (w nakładzie po 400 egzemplarzy)  cztery kolejne numery 
bibliotecznego kwartalnika, informatora biblioteczno-kulturalnego pt. 
„SUPLEMENT”, redagowanego przez pracowników i współpracowników MiPBP, 
wydawanego w oparciu o własne możliwości poligraficzne, przy współpracy z jedną 
z miejscowych drukarń.  
 
 
 

IV. Działalność z zakresu upowszechniania czytelnictwa oraz promocji 
książki i kultury 
 

             Kontynuując wieloletnią w tym względzie tradycję, MiPBP starała się  w 2006 
roku wzbogacać   ofertę imprez czytelniczych, literackich i artystycznych, przede 
wszystkim o zasięgu lokalnym (miejskim, gminnym i powiatowym) i zaspokajać w 
ten sposób potrzeby kulturalne różnego rodzaju odbiorców.    
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           Wśród form działań kulturalno-edukacyjnych ze szczególną pieczołowitością 
traktowano formy stale i cykliczne, które znakomicie wiążą czytelników z  biblioteką. 
Należały 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/. 

              Majówka z książką  /impreza plenerowa dla najmłodszych czytelników w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym, organizowana raz do roku (w pierwszym tygodniu maja), mająca 
charakter kiermaszu książek i festynu, podczas którego mali czytelnicy mogą spotkać się z ludźmi 
książki – autorami, ilustratorami i wydawcami, obejrzeć przygotowane dla nich spektakle teatralne i 
uczestniczyć w konkursach czytelniczych/. 

              Godziny dla Rodziny /wielopokoleniowe, popołudniowe  spotkania z udziałem dzieci, 

ich rodziców, dziadków lub opiekunów, uczestniczących w różnych formach zajęć edukacyjnych i 
kulturalnych (np. spotkania autorskie, zajęcia warsztatowe, wykłady i prelekcje, koncerty ), 

popularyzujących ideę tzw. lektur domowych    - odbywające się  raz na kwartał  /. 
              Twórca i jego dzieło /spotkania autorskie dla poszczególnych grup wiekowych –  

najczęściej raz w miesiącu / 

              Czwartkowe wieczory literacko – muzyczne / jedna z najstarszych form 

działalności kulturalnej naszej placówki (sięgająca swą tradycją lat 50 –ych, kiedy to ze względu na 
trudne wówczas warunki lokalowe odbywały się one w miejscowej kawiarni) , 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   przede wszystkim  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  – odbywające się raz   na 
kwartał/.  

               Spotkania niebanalne /  spotkania z ciekawymi ludźmi, wykonującymi nietuzinkowe 

zawody, mającymi nietypowe zainteresowania i hobby lub niezwykłe doświadczenia, reprezentującymi 
różnorodne środowiska, posiadającymi barwną  i twórczą osobowość oraz potrafiącymi żyć z pasją – 
odbywające się  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  -  odbywające się raz na  dwa miesiące /. Formuła spotkań klubowych znalazła 
wdzięczny odbiór wśród nowotomyślan w wieku od 7 do 87 lat. Biblioteczny klub podróżniczy liczy 
dziś 84 stałych członków, a w poszczególnych spotkaniach uczestniczy także grono sympatyków 
zainteresowanych konkretnymi tematami. 
 

               Biblioteczna galeria  jest miejscem prezentacji prac profesjonalnych 
artystów i plastyków amatorów. Oprócz stałych kolekcji (sztuki medalierskiej 
Katarzyny i Józefa Stasińskich; ok. 140 obrazów prezentujących uroki miasta i ziemi 
nowotomyskiej oraz akwarel i grafik nowotomyskiego artysty Zdzicha Połącarza – 
prezentowanych w znajdującej się w bibliotecznym holu GALERII „ZDZICH”) co 
roku  organizowanych jest kilka wystaw czasowych. 
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             W maju roku 2006 rozpoczęła swą działalność AKADEMIA NAD SZARKĄ – 

Studium Edukacji Regionalnej dla Gimnazjalistów  . 
Realizując jedno ze swoich statutowych zadań, jakim jest edukacja regionalna lokalnej 

społeczności, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu wraz z partnerami 
projektu: Nowotomyskim Towarzystwem Kulturalnym, Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego i 

Gimnazjum w Borui Kościelnej, w okresie od maja 2006 do maja 2007 realizuje 1. edycję studium 
edukacji regionalnej pod nazwą AKADEMIA NAD SZARKĄ. Jest to projekt adresowany do 
młodzieży gimnazjalnej, a swój udział w nim zadeklarowało 62 uczniów z klas I i II z obu 
funkcjonujących w naszej gminie gimnazjów. 
Projekt ten obejmuje następujące działania edukacyjne:  

 Nowotomyskie a…b…c… -  cykl 10 wykładów dotyczących historii i tradycji naszego regionu 
oraz dnia dzisiejszego i perspektyw rozwoju miasta i gminy, 

 Nowotomyślanie znani i mniej znani oraz Nowotomyskie powroty – cykle spotkań z niepospolitymi 
mieszkańcami naszego miasta  oraz byłymi mieszkańcami miasta i regionu mogącymi 
podzielić się swoimi bogatymi doświadczeniami i interesującym dorobkiem życiowym i 
zawodowym, 

  Portret mojego miasta – cykl warsztatów (plecionkarskich, dziennikarskich, literackich, 
fotograficznych) pozwalających poznać tradycyjne zajęcia nowotomyślan i przygotować 
młodzież do dokumentowania swojej wiedzy na temat regionu, 

 Cudze chwalicie, swego nie znacie –  wycieczki (piesze, rowerowe i autokarowe) pozwalające 

poznać walory turystyczno-rekreacyjne miasta i gminy oraz gmin sąsiednich. 
 
  

            W   2006 roku  już po raz trzeci MiPBP podjęła    inicjatywę Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, organizując , w dniach 8 – 15 maja 
TYDZIEŃ BIBLIOTEK - we własnych placówkach i koordynując organizację imprez 
w placówkach na terenie powiatu, tym razem pod hasłem „Nie wiesz ? – zapytaj w 
bibliotece.   

  
         Począwszy od 2003 r. MiPBP włącza się aktywnie do ogólnopolskiej akcji Cała 
Polska czyta dzieciom.  W ramach tej kampanii w 2006 r  odbyło się  kilkadziesiąt 
imprez czytelniczych popularyzujących ideę głośnego czytania dzieciom . 
  

      W 2006 roku w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu 
zorganizowano i przeprowadzono m. in.  : 85 prelekcji, odczytów i pogadanek, 67 
lekcji bibliotecznych, 40 spotkań czytelniczych w ramach akcji „Cała Polska czyta 
dzieciom”, 19 spotkań autorskich, 12 koncertów, ,10 wieczorów literackich. 
 
 

V. Działalność promocyjna 
 

Stosując konsekwentnie strategię   promocji,  MiPBP zabiega o to, by  docierać  
do jak najszerszego grona osób (nie tylko użytkowników biblioteki, ale także do tej 
części społeczeństwa, która aktualnie z biblioteki nie korzysta).    Poprzez promocję   
stara się informować aktualnych i potencjalnych użytkowników o swojej ofercie, 
przekonać  do niej i skłonić do korzystania z niej. 
   
 Jako narzędzia strategii marketingowej stosowaliśmy z dobrymi efektami: 

 rekomendacyjne zawiadomienia (m. in.  afisze i plakaty informujące o 
różnych przejawach życia biblioteki ,  tablice ogłoszeń  -przed budynkiem 
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biblioteki, na jej terenie,   ale także poza terenem biblioteki – w miejscach 
ogólnodostępnych, zaproszenia indywidualne; powiadomienia 
rekomendacyjne   emitowane   przez Osiedlową Telewizję Kablową S-pni 
Mieszkaniowej, 

 reklamę prasową /medialną  ( p/w na łamach prasy lokalnej – 
tygodników „Nasz Dzień po Dniu”, „Dzień Nowotomysko-Grodziski” i 
„Kwartalnika Nowotomyskiego” oraz prasy regionalnej  - „Głos 
Wielkopolski”) - zamieszczane     ze stosownym wyprzedzeniem tzw. 
zwiastuny imprez bibliotecznych, a później artykuły omawiające ich 
przebieg i zawierające ocenę;     

 stronę internetową biblioteki  www.bibliotekant.pl zawierającą zarówno 
najważniejsze informacje o bibliotece   i jej działalności , jak i  zaproszenia 
do skorzystania z jej oferty ;  zapowiedzi wydarzeń kulturalnych w 
bibliotece  i ich omówienia  w     bibliotece podawane są także na stronach 
internetowych: Urzędu Miejskiego (www.nowytomysl.pl) i Starostwa 
Powiatowego (www.nowytomysl.com.pl) ; na nich również zamieszczone 
zostały linki do strony internetowej biblioteki;  

 materiały promocyjne -   zawierające ogólnobiblioteczne informacje 
(pełna nazwa placówki, aktualny adres, numery telefonów i faksu, adres 
strony internetowej i poczty elektronicznej, godziny otwarcia biblioteki i 
jej filii),   zaopatrzone w logo (znak firmowy) placówki,  stosujące 
określony krój pisma i stałą kolorystykę . 

 
      Pakiet materiałów promocyjnych M i PBP,  utrwalających w sposób graficzny 
      symboliczny wizerunek zewnętrzny placówki, przygotowany został w związku  
     z przypadającym w listopadzie 2006 roku Jubileuszem 60.lecia placówki.   
      Zawierał:  :teczki formatu A4, listowniki i koperty, zaproszenia, wizytówki, 
      zakładki do książek, folder biblioteczny, prezentację multimedialną  
    „Zwykła… niezwykła… Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym  
     Tomyślu”, opracowanie monograficzne „ Miejsce tętniące życiem. W 60.lecie  
     Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu”, jubileuszowy  

      numer „SUPLEMENTU” – kwartalnika M i P B P. 
 
 
             

Rozdział 3. 
Realizacja zadań biblioteki powiatowej 
 

           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. 
 

  Dotacja   na realizację zadań powiatowych  wyniosła        w 2006 roku  60 000 
zł. Została zwiększona o 20 000 zł w stosunku do lat poprzednich w związku  z 
przypadającymi w roku 2006 obchodami 60.lecia biblioteki. 

http://www.bibliotekant.pl/
http://www.nowytomysl.pl/
http://www.nowytomysl.com.pl/
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           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. 
 
       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. 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  półroczną  i roczną sprawozdawczość  statystyczną  dotyczącą  
bibliotek publicznych  na terenie  powiatu. 
 
 
     W ramach działalności szkoleniowej i doskonalenia zawodowego 

bibliotekarzy zorganizowano m.in. 2  narady połączone z zawodową wymianą 

doświadczeń,   odbywające się począwszy od  2005 roku   każdorazowo w innej 
bibliotece miejsko-gminnej lub gminnej na terenie powiatu : 

 5 kwietnia    - w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Lwówku  - nt.  Form 
pracy bibliotek publicznych z dziećmi i młodzieżą 

 25 października – w Gminnej Bibliotece Publicznej    w Kuślinie -  nt. 
„Pozyskiwania środków pozabudżetowych na realizację zadań bibliotek”. 

                  W obu naradach szkoleniowych uczestniczyli i samorządów miejsko- 
gminnych.  Uczestnikami narad – oprócz bibliotekarzy i zaproszonych prelegentów -  
byli także przedstawiciele samorządu powiatowego oraz włodarze  oraz miast i 
gmin, mający okazję zapoznać się bliżej z problemami środowiska bibliotekarskiego 
na naszym terenie, ale także  specyfiką pracy placówek bibliotecznych, ich 
osiągnięciami i sukcesami. 
           Ważnym wydarzeniem środowiskowym (z udziałem bibliotekarzy bibliotek 
publicznych, szkolnych, parafialnych i pedagogicznej  z terenu powiatu 
nowotomyskiego)     służącym  podnoszeniu poziomu wiedzy zawodowej i integracji 
środowiska bibliotekarskiego było, zorganizowane w dn. 10 maja, w ramach 
Tygodnia Bibliotek, III POWIATOWE FORUM BIBLIOTEKARZY.   Na  część 
wykładową złożyły się  wystąpienia: 

 Sergiusza Sterny-Wachowiaka , kierownika literackiego Teatru Nowego w 
Poznaniu   – nt. „Polskich nagród literackich” 

 Andrzeja Jazdona,  kierownika Działu Zbiorów Specjalnych  Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Poznaniu   – nt. „Idei narodowego zasobu bibliotecznego”  

 Krystyny Dzikowskiej, nauczyciela-doradcy metodycznego z Leszna – nt.  
„Leszczyńskich przykładów współpracy bibliotek szkolnych i publicznych 
nad kształtowaniem postaw czytelniczych dzieci i młodzieży”. 

   
  Bibliotekarze z terenu powiatu nowotomyskiego uczestniczyli w także w     
dn. 14 czerwca, w  seminarium  wyjazdowym, połączonych z wymianą zawodowych 
doświadczeń, do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie. Bibliotekarze odwiedzili 
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także Gminną Bibliotekę Publiczną w Pyzdrach i zwiedzili Dział Literatury 

Masońskiej Biblioteki Uniwersyteckiej znajdujący się w Ciążeniu. 

  
  MiPBP służyła bibliotekom samorządowym pomocą organizacyjną i 
finansową w realizacji własnych  programów kulturalno – edukacyjnych.  Ze 
środków powiatowych  sfinansowano m.in.   spotkania   autorskie  w bibliotekach 
publicznych na terenie powiatu: z dziennikarzem, podróżnikiem i fotografikiem -  
Markiem Tomalikiem (w  Kuślinie i  Lwówku), z autorką wierszy i książek 
edukacyjnych dla dzieci – Małgorzatą Strzałkowską (w Miedzichowie i Opalenicy) i  
autorem książek dla najmłodszych czytelników – Mariuszem Niemyckim( w  
Zbąszyniu).  
 Pracownicy MiPBP koordynowali również przebieg ogólnopolskich akcji – 
Cała Polska czyta dzieciom i TYDZIEŃ BIBLIOTEK – w placówkach bibliotecznych na 
terenie powiatu. 

 
      
Rozdział 4. Współpraca ze środowiskiem. Współpracownicy  
                     i partnerzy. 
 
           MiPBP ściśle współpracowała w 2006 r.  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, gminy i powiatu. Dzieci i młodzież licznie i aktywnie uczestniczyły w 
organizowanych przez bibliotekę, zarówno w jej siedzibie, jak i w szkołach, różnego 
rodzaju spotkaniach, a także konkursach, koncertach i wystawach. 
 
W 2006 r.  gmachu biblioteki miały swą siedzibę: 

 reaktywowane we wrześniu 2003 r., po 10 latach przerwy, Nowotomyskie 
Towarzystwo Kulturalne  

 redakcja KWARTALNIKA NOWOTOMYSKIEGO – pisma społeczno-
kulturalnego, ukazującego się pod patronatem Nowotomyskiego 
Towarzystwa Kulturalnego 

 nowotomyskie Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. 

 
              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).  Z pomieszczenia   świetlicowego w przyziemiu 
biblioteki korzysta nowotomyski  Klub „Amazonek” ( Stowarzyszenia Kobiet po 
Mastektomii).  
 

 MiPBP była w  2006 miejscem  kilku wydarzeń kulturalnych i działań 

edukacyjnych zorganizowanych we współpracy  z różnymi podmiotami 
działającymi    w naszym lokalnym środowisku, a także poza nim: 

 we współpracy z Nowotomyskim Towarzystwem Kulturalnym i 
Komitetem Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego -  rozstrzygnięcia II 
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO „O wiklinowy 
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laur” (1. IX.) i II Przeglądu Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej z 
okazji Święta Niepodległości   (9. XI.) 

 we współpracy z Zespołem Szkół nr 2 im. S. Staszica – sesji 
popularnonaukowej dla młodzieży szkól ponadgimnazjalnych „Słowa 
między ludźmi” z udziałem pracowników naukowych Instytutu Filologii 
Polskiej UAM w P-niu , przygotowanej z okazji ROKU JĘZYKA 
OJCZYSTEGO (24. V. ) i wystawy  Fundacji Krzyżowa dla 
Porozumienia Europejskiego - „Odrzucając kłamstwo. Z historii oporu i 
opozycji antytotalitarnej„ (2-18. XI.) 

 we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – VI 
POWIATOWEJ WYSTAWY PRAC PLASTYCZNYCH DZIECI I 
MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (marzec)  

 we współpracy ze Świetlicą Socjoterapeutyczną -  dwukrotnie   
kiermaszu ozdób świątecznych wykonanych przez wychowanków 
Świetlicy Socjoterapeutycznej w Nowym Tomyślu i ich opiekunów  

      (4. IV. – z przeznaczeniem na wsparcie Fundacji „AKOGO?”; 12. XII. –  
      łącznie z koncertem kolęd w wyk. Zespołu „Kwartet Osobny”)  ;      

 we współpracy ze Związkiem Literatów Polskich w Poznaniu oraz 
miejscowymi szkołami  - l-ekcje poetyckie w szkołach Nowego 
Tomyśla w ramach XXIX Międzynarodowego Listopada Poetyckiego – 

(9. XI.) 
 

Ponadto w bibliotece odbyły się m. in.  : 
 

  koncert uczniów i pedagogów Państwowej Szkoły Muzycznej im W. 
Lutosławskiego w Nowym Tomyślu (13. X.) 

 zorganizowane przez PCPR szkolenia: partnerów Powiatowego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy (12. VI.) oraz szkolenie dla 
przedstawicieli organizacji pozarządowych na temat możliwości 
pozyskiwania dotacji na ich działalność  - ( 12.X.) 

 spotkanie Zarządu PCK z opiekunami szkolnych kół PCK (11. X.) 

 Powiatowa Olimpiada Wiedzy dla szkół ponadgimnazjalnych „O 
zakażeniach wirusem HIV  i chorobie AIDS” –  organizowana przez PCK i 
Sanepid  (I etap – 30. X. ; II etap – 20. XI.)  

 zebranie sprawozdawczo-wyborcze Komendy Hufca ZHP (16. III. ) 

 spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenckich 
zorganizowane przez Nowotomyską Izbę Gospodarczą (5. IV.) 

 
 
 
Rozdział 5. 
Inne ważne wydarzenia. Osiągnięcia.  
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Drugie półrocze 2006 roku upłynęło  pod znakiem obchodów 60.lecia istnienia   
biblioteki. Jubileusz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu 
obchodziliśmy uroczyście w II połowie listopada 2006 roku.  
Szczegółowy program obchodów Jubileuszu 60.lecia MiPBP przedstawiono na Załączniku nr 4 do 

niniejszego sprawozdania. 
 Patronat Honorowy nad obchodami Jubileuszu 60.lecia objęli: Starosta 

Nowotomyski – Joel Matuszek, Burmistrz Nowego Tomyśla – Henryk Helwing i 
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu – dr Marian Król. 

 Ważnym wydarzeniem towarzyszącym Jubileuszowi MiPBP było odsłonięcie 
umieszczonej  przy wejściu do biblioteki, ufundowanej przez Prezydenta  
Towarzystwa Hipolita Cegielskiego w Poznaniu,  zaprojektowanej i wykonanej 
przez absolwenta poznańskiej ASP prof.  Krzysztofa Jakubika, tablicy 
upamiętniającej postać Czesława Krolka „zasłużonego dla nowoczesnego 
bibliotekarstwa wieloletniego dyrektora nowotomyskiej książnicy, regionalisty, społecznika, 
animatora kultury i lidera pracy organicznej”, odsłoniętej w obecności jego żony, Marii. 
    Z tej to okazji nowotomyskiej książnicy  przyznano – Certyfikat 
Konsumenckiego Konkursu Usług „Najlepsze w Polsce” za wysokiej jakości 
usługi biblioteczne wraz ze  Statuetką „Hipolita”.  

             Jubileusz był także okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień 
bibliotekarzom: st. bibliotekarzowi - Annie Stacheckiej – Medalu „Labor Omnia 

Vincit” ; dyrektor Lucynie Kończal-Gnap -  Honorowego Odznaczenia „Zasłużony 

dla województwa wielkopolskiego”, st. bibliotekarzowi Małgorzacie Śnieguła i st. 
bibliotekarzowi  Elżbiecie Zalewskiej -  Honorowych Odznaczeń „Zasłużony dla 

miasta i gminy”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nowy Tomyśl, 1 lutego 2007 r. 


