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 Rozdział 1.  

ORGANIZACJA PRACY PLACÓWKI 

 
I. ZASIĘG DZIAŁANIA. STRUKTURA ORGANIZACYJNA.  

                   

              Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna /M i PBP/ zasięgiem działania obejmuje 
Gminę Nowy Tomyśl, którą w r. 2011 zamieszkiwało 25 036 mieszkańców; z tego w mieście  
14 892  mieszkańców, a na wsiach 9 745 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). Do 30 czerwca finansowana była także działalność  punktu 
bibliotecznego we wsi Róża, który ze względu na znikomą ilość wypożyczeni został z dniem 1 
lipca br. zlikwidowany. 
           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.   BPM i G w  Opalenicy, BPM i G w Zbąszyniu, BPM i 
G we Lwówku,   BP  Gminy Kuślin i   BP Gminy Miedzichowo. 
 

II.     BUDŻET 

 
                  A. Dotacja budżetowa: 1 258 000,00 zł 
 

 gminna (tj. dotacja organizatora)  - 1 200 000 zł 

 powiatowa (na realizację zadań ponadlokalnych) – 58 000  zł 
 

B . Pozyskane środki pozabudżetowe: 32 682, 85 zł 
 

 z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w ramach Programu  
Operacyjnego: Promocja czytelnictwa, priorytet: Rozwój księgozbiorów bibliotek – 
7 770 zł  ( zakup nowości wydawniczych) 

 z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce ( w ramach grantów Aktywna Biblioteka i 
Podaj dalej)  - 5 950 zł 

 z Fundacji ORANGE ( w ramach programu: Akademia Orange dla bibliotek) – 
10 962,85 zł (pokrycie kosztów dostępu do Internetu w placówkach bibliotecznych) 

 z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu  - 8 000zł 
(I nagroda w konkursie Biblioteka jako partner w działaniu) 

  
  C. Przychody własne (z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń, usług 
reprograficznych, sprzedaży  wydawnictw)  - 24 217, 53 zł  

 
Budżet biblioteki w roku  2011  zamknął się  kwotą 1 314 900,38 zł.  
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III.ZATRUDNIENIE. KADRA.             
 

 A. Na  dzień 31 grudnia  2011 roku  M i PB P w Nowym Tomyślu zatrudniała 21 
pracowników zatrudnionych na 17 etatach, w tym:  

 16 pracowników działalności podstawowej / bibliotekarzy /;  z tego w bibliotece -  
11  bibliotekarzy oraz na filiach -  5 pracowników zatrudnionych w wymiarze 0,5 etatu 
lub 0,75 etatu; 

 2 pracowników  administracji : księgową - w wymiarze pełnego etatu i  specjalistę 
ds. pracowniczych - w wymiarze  0,5 etatu; 

 3 pracowników obsługi technicznej:  pomocnika bibliotecznego - w wymiarze 0,5 
etatu, pracownika gospodarczego - w wymiarze 0,5 etatu i   sprzątaczkę - na pełnym 
etacie. 

 

                   

Tab.1                                PRACOWNICY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ 
wg  stanowisk służbowych i rodzajów wykształcenia 

/  stan  na 31. grudnia 2011 r./ 
 

 

STANOWISKO 

SŁUŻBOWE 

WYKSZTAŁCENIE 

 

 

 

wyższe 
wyższe 

zawodo- 
we 

licencjat 

studium 

bibliote-

karskie 

średnie 

bibliote-

karskie 

średnie 

ogólne 
ŁĄCZNIE 

bibliote-

karskie 

nie-

bibliote-

karskie 

starszy kustosz 9      9 

kustosz   2    2 

starszy bibliotekarz     2   2 

bibliotekarz 1      1 

młodszy bibliotekarz  1    1 2 

OGÓŁEM: 10 1 2 2 - 1 16 

                

 

Na wynagrodzenia osobowe pracowników M i PBP wydatkowano w roku sprawozdawczym 
kwotę 687 000, 00zł.  
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               B. Pracownicy M i PBP systematycznie  podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, 
uczestnicząc w rożnych formach zajęć:   w formach   szkolnych i pozaszkolnych.  

                      W roku akademickim 2011/2012 –   naukę z zakresu bibliotekoznawstwa i 
informacji naukowej kontynuuje   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   
pozaszkolnych wydatkowano w roku sprawozdawczym kwotę 2 850,00  zł.  

 

IV. BAZA LOKALOWA. REMONTY I MODERNIZACJE. 

Ze środków gminnych sfinansowane zostały przeprowadzone w 2011 roku roboty 
inwestycyjne związane z: 

 termomodernizacją obiektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w 
zakresie: docieplenia ścian zewnętrznych budynku, wymiany stolarki okiennej i 
drzwiowej, docieplenia stropodachu, wykonania instalacji odgromowej i robót 
instalacyjnych związanych i modernizacją centralnego ogrzewania   - na kwotę 
492 027, 90 zł 

 przebudową i remontem zewnętrznych schodów wejściowych i tarasu Miejskiej i 
Powiatowej Biblioteki Publicznej – na kwotę  248 485, 27 zł 

W roku 2011 w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej i obiektach filii  
bibliotecznych przeprowadzono następujące prace remontowe i modernizacyjne: 
 

 założenie sygnalizacji antywłamaniowej – na kwotę 15 100, 24 zł 

 założenie rolet wewnętrznych w działach udostępniania i pomieszczeniach 
biurowych – na kwotę 6 894, 15 zł 

 ułożenie płyt granitowych na murkach otaczających taras biblioteki – na kwotę 
6 096, 46 zł 

 naprawa dachu w filii biblioteki w Wytomyślu – na kwotę 184, 50 zł 

Łącznie z budżetu biblioteki na prace remontowe i modernizacyjne wydatkowano kwotę 
28 275, 35 zł. 

We wrześniu 2011 roku swą siedzibę zmieniła filia biblioteczna w Borui Kościelnej, która 
przeniesiona została z budynku przy ul. Wolsztyńskiej 5 do nowo wybudowanego skrzydła 
Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12. 

V. WYPOSAŻENIE 

W roku sprawozdawczym dla biblioteki i jej filii zakupiono meble oraz sprzęt 
techniczny, i tak: 
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 meble na wyposażenie nowej siedziby filii w Borui Kościelnej ( regały na książki, 4 
stoły, 30 krzeseł i komplet meblowy dla dzieci)  - na kwotę 22 193, 12 zł 

 meble na wyposażenie gabinetu dyrektora MiPBP (stół, 6 krzeseł, szafa) – na 
kwotę 3 636, 70 zł 

 sprzęt techniczny (m. in. kosiarka, niszczarka, odkurzacz) – na kwotę  2 978 zł 

Łącznie na meble i sprzęt techniczny wydatkowano kwotę 28 807, 82 zł. 

 

VI.  KOMPUTERYZACJA 

 
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej funkcjonuje Zintegrowany System  
Zarządzania Biblioteką (wewnętrzna sieć biblioteczna) w oparciu o program biblioteczny 
SOWA2/z formatem MARC21.  

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna dysponuje: 

 23 (19 stałymi i 4 przenośnymi) stanowiskami komputerowymi ze stałym dostępem 
do sieci Internet ( 2 łącza DSL po 4 Mbit ) ; w tym 13 stanowiskami pracowniczymi 
(zawierającymi także oprogramowanie biblioteczne SOWA 2/MARC 21 i 
oprogramowanie biurowe) i 6 stanowiskami do dyspozycji czytelników , 

 10 stanowiskami czytelni internetowych w filiach bibliotecznych oraz 2 stanowiskami 
dla pracowników filii bibliotecznych 

 infrastrukturą sieci bezprzewodowej (WI-FI)   

 Wydatki związane z utrzymaniem i modernizacją sieci komputerowej  wyniosły w 2011 roku: 

 na zakup sprzętu informatycznego (  5 jednostek komputerowych, sieciowe 
urządzenie wielofunkcyjne, skaner, projektor  multimedialny,  monitor,  UPS ) – 
12 512, 20 zł  

 na zakup oprogramowania (5 licencji Microsoft Word, licencja Corell, licencja 
Photoshop) – 3 474, 35 zł 

 na usługi informatyczne związane z funkcjonowaniem i modernizacją sieci 
komputerowej –  15 063, 07 zł  

 

Rozdział 2. 

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA   

 

I.DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA 
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Podstawową sferą działalności M i PBP,  zgodną z zapisami ustawy o bibliotekach oraz z  

nadanym jej statutem, jest gromadzenie, opracowanie, udostępnianie i przechowywanie 

zbiorów bibliotecznych.        

 
1.Zbiory i ich gromadzenie   
 
      A/ zbiory biblioteczne 

 

              Na dzień 31 grudnia 2011 r. stan księgozbioru w placówkach bibliotecznych wynosił 
106 760  wol.; w tym w bibliotece 61 222 wol., a w filiach 45 538 wol.   

Na 100 mieszkańców zatem przypada: ogółem 426  książek ( w tym - w mieście 411 na 
wsiach – 448 ). 

   

Wykres I.                      STRUKTURA KSIĘGOZBIORU M i PBP w 2011 r.  /w %/ 

 

40,80%

28,70%

29,80%

0,70%

lit. niebeletrystyczna lit. piekna dla dorosłych

lit.piekna dla dzieci i młodzieży czasopisma oprawne

 

 
                        Zbiory „książki mówionej”  (audiobooki) liczą 306 tytułów; w 2011 r.  
zakupiono 66 tytułów „książek mówionych” za łączną kwotę 1 599,93 zł  

                         Zbiory audiowizualne  liczą 4 418 jednostek, w tym najwięcej jest wśród nich 
kaset magnetofonowych – 1 229 oraz płyt analogowych.  W 2011 zakupiono 71 jednostek 
audiowizualnych na kwotę 2 706 zł. 
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                        Zbiory specjalne  obejmują: 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 2011 w   przybyło ogółem 2 984 wol. książek, z tego w bibliotece 1 515 wol., w filiach 
1 469 wol.  

Zakupiono ogółem 2 849 wol. o łącznej wartości 63 070,13 zł. W tym ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w ramach Programu Operacyjnego: 
Promocja Czytelnictwa, priorytet: Rozwój księgozbiorów bibliotek) 498 wol. na kwotę 7 770 
zł.  

Z darów - od czytelników, autorów, z wydawnictw, innych bibliotek i instytucji - pozyskano 
135 wol. o łącznej wartości 2 129,93 zł. 

Tab. 2                                       RODZAJE NABYTKÓW KSIĄŻKOWYCH 
 w 2011 r.  / w woluminach/ 

 

Rodzaj nabytku MiPBP w tym 

w bibliotece w filiach 

 

Zakupy 

ze środków budżetowych 

 

2351 1289 1062 

ze środków  M K i D N 498 126 372 

razem 2849 1415 1434 

Dary od czytelników i od 
autorów, z wydawnictw, 
od innych bibliotek i 
instytucji 

135 100 35 

ogółem  2984 1515 1469 

Tab. 3                               PRZYDZIAŁY NABYTKÓW KSIĄŻKOWYCH  
                                                     w 2011 r. / w woluminach/ 
 

   MiPBP ogółem  2984 

 Biblioteka   1515 

F Filie biblioteczne   1469 

   1. Filia w Borui Kościelnej   287 
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   2. Filia w Bukowcu   283 

   3. Filia w Jastrzębsku Starym   315  

   4. Filia w Sątopach   271 

   5. Filia w Wytomyślu   313 

W 2011 r. wskaźnik zakupu nowości wydawniczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 
wynosił ogółem 11,3 wol. ; w tym w mieście 9,5 vol., a na wsiach 14,1 wol.  

W roku 2011 biblioteka dysponowała 56 tytułami czasopism bieżących (w tym jedno 
obcojęzyczne), obejmującymi zarówno prasę centralną, regionalną, jak i lokalną, 
stanowiącymi cenne uzupełnienie księgozbiorów podręcznych; w tym  7 tytułami czasopism 
dla dzieci i młodzieży.   Tylko jedna filia biblioteczna w Sątopach nie dysponuje czasopismami 
bieżącymi. 
Na zakup czasopism wydatkowano kwotę 14 114, 63 zł. 

 2. Udostępnianie zbiorów A. czytelnicy 

Z biblioteki i filii  w 2011 r.  korzystało ogółem 22 906 użytkowników; w tym 5 907 
zarejestrowanych  czytelników – 4230 w siedzibie biblioteki i 1677 w filiach bibliotecznych 
na wsiach. Na 100 mieszkańców przypada zatem: ogółem – 23,59 czytelników, w tym w 
mieście wskaźnik ten wynosi 28,4, a na wsiach – 16,53. W porównaniu z rokiem ubiegłym 
nastąpił spadek liczby czytelników o 47 osób. 

Wykres 2                      STRUKTURA SPOŁECZNA CZYTELNIKÓW M i PBP  
                                                  /wg stanu na 31.XII.2011 r./ 

391
73

797

3225

600

324

497

robotnicy rolnicy

pracownicy umysłowni nie pracująca młodzież

studenci inni zatrudnieni

nie zatrudnieni
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Wykres 3                          STRUKTURA WIEKOWA CZYTELNIKÓW M i PBP 
                                                                /wg stanu na 31.XII.2011/  

 

1963

927

1375

565
275

802

do lat 15 16-19 lat 20-24 lata 25-44 lata 45-60 lat pow.60 lat
 

 

          B. wypożyczenia 

Ogółem w roku sprawozdawczym wypożyczono na zewnątrz 104 646 woluminów 
książek i zbiorów audiowizualnych oraz czasopism oprawnych, w samej bibliotece 53  413, w 
filiach 51 233,   w punkcie bibliotecznym 220. Na 100 mieszkańców przypada ogółem 417,98 
wypożyczeń , w bibliotece 358,66 , a w filiach 505, 05. W porównaniu z rokiem ubiegłym 
zanotowano spadek o 962 wypożyczenia. 

Struktura wypożyczeń w placówkach bibliotecznych przedstawia się następująco:  
- literatura dla dorosłych              – 44 434 wol.  
- literatura dla dzieci i młodzieży – 37 191 wol.  
- literatura niebeletrystyczna       – 19 224 wol.  
- czasopisma oprawne                   -   3 256 wol. 
-zbiory audiowizualne                   -      541 jedn. 
 

Biblioteka prowadziła również wypożyczenia międzybiblioteczne z innych bibliotek. I tak w 
2011 r. zamówiono w ten sposób 141 książek, z tego zrealizowano 112 zamówień. 

Udostępnianie książek na miejscu wyniosło 22 541 wol.: w tym w bibliotece – 6 979 vol. i na 
filiach – 15 562 vol.   
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Wypożyczenia czasopism   na miejscu (nr bieżące) wyniosły ogółem 16 914 egz., w tym w 
bibliotece 11 869 egz., w filiach – 5 045 egz.   Wypożyczenia czasopism  bieżących na 
zewnątrz (nry archiwalne)  wyniosły ogółem 3 256 egz.; w tym w bibliotece 800 egz., w 
filiach 2456 egz.   

Odnotowano ogółem 79 582 odwiedzin placówek bibliotecznych; w tym w filiach 
bibliotecznych na wsiach 47 616. 

 

 

3.   Działalność informacyjno-bibliograficzna 
 

  Funkcję bibliotecznego informatorium spełnia Czytelnia Ogólna, w której 
zlokalizowane zostały  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.  

  Biblioteczny Ośrodek Informacji o Regionie zgromadził 290 tematycznych 
teczek dokumentów życia społecznego, dotyczących poszczególnych dziedzin życia 
społecznego, odzwierciedlających wewnętrzną działalność różnego rodzaju 
organizacji, stowarzyszeń, instytucji i osób. Materiały te są opracowywane 
komputerowo w systemie SOWA 2/MARC 21 w oparciu o bibliografię regionalną.  

      W ciągu całego roku sprawozdawczego opracowywana była i została 
przygotowywana do publikacji  Bibliografia Regionalna Powiatu Nowotomyskiego 
za rok 2011 (przy wykorzystaniu programu komputerowego SOWA 2/MARC21       , 
przeznaczonego do tworzenia katalogów bibliograficznych i faktograficznych).                        

   LOKALNY PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ posiada stosowny certyfikat 
Fundacji Edukacji Ekonomicznej w Warszawie otrzymany po przeszkoleniu 
pracownika – opiekuna Lokalnego Punktu Informacji Europejskiej .  
 

4.   Działalność wydawnicza 
 
             W roku 2011 nakładem bibliotecznej oficyny wydawniczej  ukazały  się   (w nakładzie 

po 400 egzemplarzy)  cztery kolejne numery bibliotecznego kwartalnika, informatora 

biblioteczno-kulturalnego pt. „SUPLEMENT”, redagowanego przez pracowników i 

współpracowników MiPBP, wydawanego   przy współpracy z jedną z miejscowych drukarń.  
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5.   Działalność kulturalno-edukacyjna 
 

             Kontynuując wieloletnią w tym względzie tradycję, M i PBP w 2011 roku 
systematycznie  wzbogacała   ofertę imprez czytelniczych, literackich i artystycznych, przede 
wszystkim o zasięgu lokalnym (miejskim, gminnym i powiatowym), służącą p/w 
upowszechnianiu czytelnictwa oraz promocji książki i zaspokającą potrzeby kulturalne 
różnego rodzaju odbiorców.    
           Wśród form działań kulturalno - edukacyjnych ze szczególną pieczołowitością 
traktowano formy stale i cykliczne, które znakomicie wiążą czytelników z  biblioteką. 
Znajdują się wśród nich formy mające swą wieloletnia tradycję oraz formy nowe – 
zaproponowane czytelnikom w minionym roku. 

  

                           A. dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej           

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/  

Klub Małego Odkrywcy / spotkania wzbogacające wiadomości przedszkolaków z różnych 
dziedzin wiedzy/ - od 2011 r. 

Klub Molików Książkowych / dyskusyjny klub książkowy dla uczniów starszych klas szkól 
podstawowych/ - od 2011 r. 

Spotkania o zmierzchu / czytelnicze spotkania dla gimnazjalistów/ - od 2011 r. 

Pisarz nas gości w świecie swojej twórczości /spotkania z twórcami literatury dla dzieci i 
młodzieży/ 

Galeria na Płocie /biblioteczna galeria prac utalentowanych plastycznie dzieci i 
młodzieży/ 

Godziny dla Rodziny /zajęcia np. z zakresu edukacji czytelniczej i pedagogiki zabawy,  
prowadzone równolegle dla dzieci i rodziców/ 

 

B. dla  młodzieży  i dorosłych    

Twórca i jego dzieło /spotkania autorskie  z poetami, pisarzami, dziennikarzami / 

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 / 

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

Galeria biblioteczna /miejsce prezentacji dokonań artystycznych mieszkańców powiatu 
nowotomyskiego oraz artystów spoza naszego regionu, a także kolekcjonerskich 
zbiorów i ekspozycji regionalnych/   

W świecie czarnych płyt /   spotkania miłośników płyt gramofonowych/ - od 2011 r.  

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 /     

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI -  spotkania grupy czytelniczek , które łączy pasja czytania i 
poznawania nowych książek oraz chęć rozmowy o nich i o własnych zainteresowaniach 
czytelniczych  

          KLUB FILMOWY „SZESNASTKA” – zrzeszający miłośników wysublimowanej  sztuki     
          Filmowej 
 

 
                   Tradycyjnie od kilku lat organizowane są imprezy  coroczne:     

  Po raz  ósmy,   w dniach 8 – 15 maja , obchodzony był TYDZIEŃ BIBLIOTEK , tym razem 
pod hasłem  Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – wchodzę; w jego ramach  odbyły 
się m. in. tradycyjne imprezy majowe : Majówka z książką  i VIII – już -  POWIATOWE 
FORUM BIBLIOTEKARZY – doroczne spotkanie środowiska bibliotekarskiego z terenu 
powiatu nowotomyskiego (zarówno pracowników bibliotek publicznych, jak i bibliotek 
szkolnych, parafialnych i pedagogicznej), połączone z panelem wykładowo-dyskusyjnym 
z udziałem specjalisty z zakresu współczesnego bibliotekoznawstwa. 

 Po raz kolejny (poczynając  od 2003 r.) M i PBP włączyła się aktywnie do Ogólnopolskiej 
Akcji Cała Polska czyta dzieciom.  W ramach tej kampanii,   w 2011 r. przebiegała pod 
hasłem  odbyło się  kilkadziesiąt imprez czytelniczych popularyzujących ideę głośnego 
czytania dzieciom. Tradycyjnie na przełomie maja i czerwca zorganizowano także    
Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, w tym roku pod hasłem Czytanie łączy Europę. 

               

          W roku 2011 bibliotekarki – we współpracy z członkami istniejącej od roku w 
bibliotece Gminnej Koalicji na rzecz Rozwoju Biblioteki, popularnie nazywanymi 
Biblioentuzjastami – zrealizowały szereg kulturalno-edukacyjnych projektów np.: 

 Ludzie. Języki. Literatura – wspólnie z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w 
Starym Tomyślu 

 Akademia nad Szarką – wspólnie z Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego i 
Nowotomyskim Towarzystwem Kulturalnym 

  Małe tajemnice naszego miasta – wspólnie z Wydziałem Rozwoju i Promocji Urzędu 
Miejskiego i Redakcją Tygodnika Nasz Dzień po Dniu 
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 Poznaj teorię – potwierdź praktyką – wspólnie ze Stowarzyszeniem Fotograficznym 
Pozytywni 

 Pomyszkuj w bibliotece – wspólnie z Domem Dziennego Pobytu  

 Dzieci w sieci – wspólnie z Wydziałem Prewencji Komendy Powiatowej Policji 

           
   Największym przedsięwzięciem organizacyjnym była organizacja imprezy   

plenerowej – pikniku rodzinnego o charakterze Wielodziedzinowego Konkursu Wiedzy i 

Umiejętności, czyli Przystanku: Biblioteka!, który odbył się wokół biblioteki 10 września, 

a w którego organizację zaangażowało się grono 58 pracowników biblioteki i 

koalicjantów.       

       Na działalność kulturalno-edukacyjną w 2011 roku  wydatkowano kwotę 35 398,99 zł.   

         

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 2011  roku  58 000 zł; w tym 
8 000zł z przeznaczeniem na przygotowanie  publikacji „Zbąszyń na dawnej pocztówce” 
(t.4 serii albumowej „Nowotomyskie przechadzki śladami dawnych pocztówek”), której 
publikacja planowana jest na rok 2012. 
 

           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 w 2009 roku dotyczyła głównie komputeryzacji  
Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Zbąszyniu, 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. narady połączone z zawodową wymianą doświadczeń oraz warsztaty 
szkoleniowe    
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 21 stycznia -     Opracowywanie scenariuszy imprez bibliotecznych    -  warsztaty 
szkoleniowe przeprowadzone przez  Marię Giemza – Żurawską – instruktora WBPiCAK w 
Poznaniu 
oraz cykl 4 szkoleń w ramach dofinansowania z mikrograntu otrzymanego z AKADEMII 
ROZWOJU FILANTROPII w POLSCE na projekt edukacyjny pn. Podaj dalej: 

  14 września  - Biblioteka w centrum społeczności lokalnej – szkolenie przeprowadzone 
przez Martę Annę Czubak, bibliotekarza z Łodzi), trenera ze Stowarzyszenia Trenerów 
STOP 

  5 października –  Bajkoterapia, czyli jak tworzyć bajki terapeutyczne, jak je dobierać do 
odpowiednich problemów, jak pomagać dziecku redukować lęki… - warsztaty 
przeprowadzone przez Annę Kaczmarską – psychologa i psychoterapeutę z firmy 
szkoleniowej AJAK. Szkolenia Pedagogiczne 

 17 października – Bibliotekarze przewodnikami poświecie informacji cyfrowej – 
szkolenie skypowe przeprowadzone przez Joannę Wcisło – bibliotekarza z Człuchowa, 
trenera ze Stowarzyszenia Trenerów STOP 

  26 października – Promocja małych bibliotek – szkolenie przeprowadzone przez 
Justynę Belter – bibliotekarza z Chodzieży, trenera ze Stowarzyszenia Trenerów STOP 
           
           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. 16 maja, w ramach Tygodnia Bibliotek, VIII 
POWIATOWE FORUM BIBLIOTEKARZY, którego gościem w tym roku była   Agnieszka 
Wolny - Hamkało  – krytyk literacki, poetka i publicystka. Temat jej prezentacji brzmiał 
Ping-pong, balony i naleśniki; czyli jak prowadzić spotkania autorskie 

    

  MiPBP służyła bibliotekom samorządowym pomocą organizacyjną i finansową 
w realizacji własnych  programów kulturalno – edukacyjnych.  Ze środków powiatowych  
sfinansowano  lub współfinansowano odbywające się   w bibliotekach publicznych na terenie 
powiatu  spotkania   autorskie  z autorami książek dla dzieci i młodzieży:    Urszulą Kozłowską 
(w GBP w Kuślinie),   Krystyną Śmigielską (w BPMiG w Zbąszyniu) i Łukaszem Wierzbickim  ( w 
GBP w Miedzichowie).   

  

Rozdział 4. Współpraca ze środowiskiem. Współpracownicy i  
                    partnerzy. 

 

           M i PBP ściśle współpracowała w 2011 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. 



Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu 
Sprawozdanie roczne  z działalności 2011 r. 

14 

 

Od lat w  gmachu biblioteki mają  swą siedzibę: 

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

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

nowotomyskie Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. 
 

              W bibliotece odbywały się też spotkania   Koła Emerytów „Chemos-u” (raz w 
miesiącu).  Z pomieszczenia   świetlicowego w przyziemiu biblioteki korzysta nowotomyski  
Klub „Amazonek” ( Stowarzyszenia Kobiet po Mastektomii). Z  pomieszczeń M i PBP – na 
organizację szkoleń, prelekcji, zebrań i narad - korzystały też: Polski Związek Działkowców, 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, nowotomyskie Koło Diabetyków. 

 Rok 2011 był rokiem ogromnej aktywności członków  - zawiązanej we wrześniu w 

ramach udziału biblioteki w Programie Rozwoju Bibliotek  – Gminnej Koalicji na rzecz 

Rozwoju Biblioteki.  Zaproszenie do udziału w  Koalicji przyjęli  m. in. samorządowcy, 

dyrektorzy nowotomyskich instytucji, szefowie działających w mieście stowarzyszeń i firm, 

przedstawiciele samorządu lokalnego, służb mundurowych, klubów sportowych oraz 

miejscowi artyści, nauczyciele, regionaliści, podróżnicy i pasjonaci różnorakich dziedzin 

ludzkiej aktywności. Grono koalicjantów, zwanych    Biblioentuzjastami liczy aktualnie 62 

osoby. Przy ich udziale ,  często z ich inicjatywy , przy wykorzystaniu ich kompetencji i 

zainteresowań  zostały zaplanowanie i zrealizowane  różnorodne działania kulturalno-

edukacyjne, sytuujące się w kilku blokach tematycznych t.j.: 

 popularyzacja książki: 

 tegoroczną edycję Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pod  

hasłem: Czytanie łączy Europę pomogli przeprowadzić: Wydział Rozwoju 

i Promocji (na placu przy fontannie czytali samorządowcy), Państwowa 

Szkoła Muzyczna (jej uczniowie swoją grą ubarwili spotkanie „Czytamy 

koncertowo”), LKS „Budowlani” (którego szef marketingu zaprosił dzieci 

do sali treningowej na czytanie i pokaz podnoszenia ciężarów), oraz 

koalicjanci czytający dzieciom w bibliotece: Grażyna Matuszak, Adam 

Polański i Aleksandra Tabaczyńska; 

 Aleksandra Tabaczyńska przyjęła na siebie  rolę prowadzącej nie tylko 

spotkania klubowe w Dyskusyjnym Klubie Książki, ale także spotkania z 

autorami np. poznańskim pisarzem – Jana Grzegorczyka. 

 Aleksandra Antoniewicz – Kaszczyńska, podczas zajęć w Wyższej Szkole 

Pedagogiki i Administracji  przygotowała wystawę przestrzennych form 

książek, które złożyły się na wystawę Książka niejedno ma imię 

prezentowaną w oddziale dziecięcym 2 kwietnia, z okazji 

Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci 
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 edukacja:  

 W projekcie Ludzie Języki Literatura bibliotece partnerowało 

Nauczycielskie Kolegium Językowe, którego działania koordynowała 

koalicjantka - Danuta Beyga. Przedsięwzięcie miało celu wzbogacenie 

wiedzy  młodzieży ponadgimnazjalnej, z dziedziny językoznawstwa, 

literatury obcej, realioznawstwa i psychologii, a także uświadomienie 

młodzieży konieczności nauki języków obcych, jako niezbędnego 

narzędzia komunikacji we współczesnym świecie. Ośmiu wykładów (na 

przestrzeni stycznia i maja) z wyżej wymienionych dziedzin wysłuchali 

uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych, Zespołu Szkół 

nr 2 im. Stanisława Staszica i Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. 

dra Kazimierza Hołogi.  

  z inicjatywy Stowarzyszenia Fotograficznego „Pozytywni” zorganizowany 

został  cykl warsztatów Poznaj teorię, potwierdź praktyką, w działaniach 

tych wzięło udział ponad 70 osób w różnym wieku 

  w ramach europejskiego Tygodnia z Internetem 2011, projekt Pomyszkuj 

w bibliotece, skierowany został do odbiorców starszych, gdyż to im 

najczęściej trudno przychodzi oswojenie się z nowinkami technicznymi – 

komputerem i tytułową myszką;  spotkania warsztatowe odbyły się  z 

udziałem podopiecznych Domu Dziennego Pobytu, a także w   filiach w 

Wytomyślu, Jastrzębsku Starym, Borui Kościelnej i Bukowcu 

 do najmłodszych skierowany był kolejny projekt - Dzieci w sieci  z 

pomocą funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji  

 przy współpracy z  Magdaleną Kędzi ą– Kluj, dyrektorem  Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej  przez 4 tygodnie odbywały się   Godziny 

dla Rodziny.    Zajęcia poświęcone były m.in. dziecięcym emocjom i 

umiejętnościom, jakimi maluchy muszą się wykazać w codziennym życiu. 

Proponowane zabawy sprzyjały wyzwalaniu kreatywności najmłodszych, 

a także kształtowaniu ich umiejętności współdziałania w grupie.   

 przybliżanie wiedzy o regionie:  

 najbardziej komplementarną z regionopoznawczych akcji była Akademia 

nad Szarką. Studium Edukacji Regionalnej dla Gimnazjalistów a 

partnerami biblioteki w tym projekcie Gimnazjum im. Feliksa 

Szołdrskiego, Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne i Wydział Rozwoju i 

Promocji UM; w realizację projektu zaangażowali się również 

indywidualnie Biblioentuzjaści  

 dzięki  staraniom regionalistów Grażyny Matuszak i Przemysława 

Mierzejewskiego powstała ekspozycja Bukowiec. Spotkania z naszą 

przeszłością,  na której - obok zdjęć dokumentujących przeszłość wsi  
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zaprezentowano dawne przedmioty codziennego użytku i instrumenty 

należące do   kapeli dudziarskiej 

 wystawa Otwórzcie się na Nowy Tomyśl zrealizowana  przy współpracy z 

Wydziałem Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego była  jednym z 

elementów akcji, której pomysłodawcą jest Przemysław Mierzejewski, 

mającej w kolejnym etapie zmierzać do wyremontowania starych drzwi 

kamienic, a przynajmniej ustrzec je przed wymianą na nowsze, 

plastikowe modele. 

 Konkurs fotograficzny Małe tajemnice naszego miasta udało się 

przeprowadzić przy współpracy   Tygodnikiem Nasz Dzień po Dniu, na 

łamach którego przez kilka tygodni  zamieszczane były fotografie Nowego 

Tomyśla – zwykle zmyślne zbliżenia detali, a zadaniem uczestników było 

odgadnięcie miejsca, w jakim zostały wykonane; Konkurs cieszył się dużą 

popularnością, choć fotografie eksponujące szczegóły architektoniczne 

zabudowy miejskiej często myliły nowotomyślan 

 Zorganizowanie sesji naukowej   Krajobraz i architektura poolęderska,   

zaproponował koalicjant - dr. hab. Piotr Szwiec; a jej 

współorganizatorami byli : Urząd Miejski w Nowym Tomyślu i Starostwo 

Powiatowe, a wydarzenie swym patronatem objęli: Uniwersytet 

Artystyczny w Poznaniu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu i 

Uniwersytet Zielonogórski 

 promowanie lokalnych twórców : 

 w Bibliotecznej Galerii swe prace w minionym roku zaprezentowali 
koalicjanci Edwarda Kupiec (Drugie życie metalu, luty br.), Ryszard 

                      Pozdrowicz  (Malarstwo – Grafika – Rzeźba, czerwiec 2010) oraz Adam  

                     Polański (5 minut, wrzesień  br.) 

 

 z inicjatywy Aleksandry Antoniewicz - Kaszczyńskiej cyklicznie odbywają 
się wystawy gimnazjalnych talentów w ramach Galerii  na płocie; w 2011 
r. swe prace zaprezentowali  Dagna Dembiecka, Katarzyna Meyer i Agata 
Lipska 

 animowanie działalności kulturalnej:   

 od drugiego roku działalności Dyskusyjnego Klubu Filmowego „16” o 

kształcie spotkań i rodzaju oglądanego kina decydują nie tylko 

bibliotekarki, ale i koalicjanci (m.in. Rafał Putz, Maciej Czyżewski oraz 

Szymon Konieczny), którzy  są także moderatorami klubowych spotkań 

 z tradycji Czwartków literacko- muzycznych, od lat obecnych w 

kalendarzu imprez kulturalnych biblioteki   wyrosła nowa grupa muzyczna 

Karawana Eskimosów , która na jednym z koncertów promowała swoją 

pierwszą płytę 
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Największym wspólnym, jednoczącym inwencję i poczynania Biblioentuzjastów, dokonaniem 

był PRZYSTANEK: BIBLIOTEKA!  , impreza plenerowa  (10 września) o charakterze 

Wielodziedzinowego Konkursu Wiedzy i Umiejętności z udziałem całych rodzin. Autorem 

pomysłu na takie wydarzenie, mające początkowo nosić nazwę Dnia Koalicjanta był szef 

marketingu LKS Budowlani Robert Salwowski, a nad programem i przebiegiem  pracował  

sztab główny złożony z 58  bibliotekarek i Biblioentuzjastów . Naszymi partnerami zostały 

także organizacje, z którymi Biblioentuzjaści na co dzień są związani: Towarzystwo Działań 

Historycznych im. Feliksa Pięty, Klub Turystyki Rowerowej Szarka, Ludowy Klub Sportowy 

Budowlani,  Niezależne Forum Nowego Tomyśla, Biuro Podróży Bonsai Travel, 

Stowarzyszenie Fotograficzne Pozytywni, zespoły muzyczne -  Bukowiecka Grupa Bluesowa i 

Karawana Eskimosów, Drukarnia Kazimierz, która nieodpłatnie wydrukowała plakaty 

promujące imprezę oraz Portal Regionalny Echa Okolic, który wraz z Tygodnikiem Nasz Dzień 

po Dniu objął patronat medialny nad imprezą. 

   

Rozdział 5. 

Inne ważne wydarzenia. Osiągnięcia.  

  

 Rok 2011 był kolejnym roku udziału MiPBP   w charakterze biblioteki wiodącej – wraz 

z trzema bibliotekami partnerskimi z terenu powiatu; tj. BPM i G w Opalenicy; BPG w Kuślinie 

i GBP w Miedzichowie –  w  Programu Rozwoju Bibliotek, kierowanym przez - powołaną do 

jego prowadzenia Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - dysponującą 

funduszami amerykańskiego koncernu Microsoft Billa i Melindy Gatesów. Upłynął pod 

znakiem podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych bibliotekarzy, 

przygotowujących ich do realizacji nowych zadań oraz planowania strategicznego 

działalności biblioteki na najbliższe lata. Podjęte przez pracowników MiPBP – w jego ramach 

– działania zakończyły się sukcesem. MiPBP otrzymała: 

 Wyróżnienie Specjalne – prowadzącego szkolenia wśród bibliotekarzy – 

Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL za pracę i 

zaangażowanie w edukacyjny proces planowania strategicznego BIBLIOTEKA – 

MIEJSCE AKTYWNE 

 I nagrodę w konkursie dobrych praktyk koalicji na rzecz rozwoju biblioteki; tj. XI 

edycji Konkursu na Najlepszą Bibliotekę Publiczną w Wielkopolsce pod hasłem 

BIBLIOTEKA JAKO PARTNER W DZIAŁANIU, którego organizatorem jest Wojewódzka 

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu pod patronatem 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

  MiPBP otrzymała też Statuetkę ZŁOTEGO ŻAKA  , przyznawaną przez studentów 
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Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu osobom i instytucjom szczególnie im 
życzliwym. Nagroda wręczona została podczas uroczystości absolutoryjnych Wydziału 
Zamiejscowego WSPiA w Nowym Tomyślu w dn. 17 czerwca 2011 r.  
  

 Nowy Tomyśl, 22 lutego 2012 r. 


