SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO – GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ORZYSZU ZA ROK 2016.
I. Sieć biblioteczna i baza materialna bibliotek w 2016 roku.
Na terenie miasta i gminy Orzysz działają:
-Biblioteka Miejsko – Gminna, w tym:
- oddział dla dorosłych
- oddział dla dzieci
- Filia Publiczno – Szkolna w Okartowie
- Filia Publiczno – Szkolna w Dąbrówce.

II. Zbiory biblioteczne: udostępnianie i upowszechnianie.
1. Stan zbiorów bibliotecznych na koniec 2016 roku osiąga wielkość
47 757 woluminów, w strukturze:
- oddział dla dorosłych
literatura piękna dla dorosłych
literatura pop. – naukowa
audiobooki

18726 wol
10640 wol
8015 wol
71 wol

- oddział dla dzieci
literatura piękna dla dzieci
literatura piękna dla dorosłych
literatura pop. – naukowa
czasopisma oprawne

11553 wol
9199 wol
512 wol
1840 wol
2 wol

- Filia Publiczno – Szkolna w Dąbrówce
literatura piękna dla dorosłych
literatura piękna dla dzieci
literatura pop. – naukowa
czasopisma oprawne

6495 wol
2716 wol
2154 wol
1622 wol
3 wol

- Filia Publiczno – Szkolna w Okartowie
literatura piękna dla dorosłych
literatura piękna dla dzieci
literatura pop. – naukowa
czasopisma oprawne

10983 wol
4444 wol
3912 wol
2584 wol
43 wol

Stan zbiorów bibliotecznych w rozbiciu na miasto i wieś:

- literatura piękna dla dzieci
- literatura piękna dla dorosłych
- literatura pop. – naukowa
- czasopisma oprawne
- audiobooki
OGÓŁEM

OGÓŁEM
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18 312
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Na jednego mieszkańca w gminie przypada – 5,10 wol
W 2016 roku przybyło 852 wol, na sumę 21330 zł.
Ze środków samorządowych zakupiono 578 wol, na kwotę 15000 zł.
Ze środków Ministerstwa Kultury zakupiono 282 wol, na łączną kwotę 6330 zł.
Struktura zaopatrzenia w nowości wydawnicze:
- oddział dla dorosłych
literatura piękna dla dorosłych
literatura pop. – naukowa
audiobooki

639 wol
509 wol
102 wol
28 wol

- oddział dla dzieci
literatura piękna dla dzieci
literatura pop. – naukowa

178 wol
170 wol,
8 wol

- Filia Publiczno – Szkolna w Okartowie 33 wol
literatura piękna dla dorosłych
18 wol
literatura piękna dla dzieci
13 wol
literatura pop. – naukowa
2 wol
- Filia Publiczno – Szkolna w Dąbrówce
literatura pop. – naukowa

2 wol
2 wol

2. Selekcja zbiorów.
W 2016 roku w Bibliotece Głównej, zubytkowano 852 woluminy na łączną kwotę 4,28zł.
Były to książki stare, zdezaktualizowane, zniszczone, nie nadające się do renowacji.
W Filii Publiczno – Szkolnej w Dąbrówce zubytkowano 76 woluminów na kwotę 3,04 zł.

Struktura ubytków przedstawia się następująco:
- oddział dla dorosłych
literatura piękna dla dorosłych
literatura pop. – naukowa

852 wol
809 wol
43 wol

- Filia Publiczno – Szkolna w Dąbrówce
literatura piękna dla dzieci
literatura piękna dla dorosłych
czasopisma oprawne

76 wol
39 wol
22 wol
15 wol

3. Czytelnictwo.
W 2016 roku, w bibliotekach miasta i gminy Orzysz, zarejestrowano 1177 czytelników,
w tym w filiach wiejskich 241.
Struktura:
- oddział dla dorosłych
- oddział dla dzieci
- Filia Publiczno – Szkolna w Dąbrówce
- Filia Publiczno – Szkolna w Okartowie

503, w tym do lat 19 - 29
433, w tym do lat 19 - 314
105, w tym do lat 19 - 88
136, w tym do lat 19 - 101

4. Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz.
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Orzyszu wraz z Filiami zanotowała 32050
wypożyczeń, w tym 27148 książek, oraz 4982 czasopisma.

Struktura wypożyczeń:
książki
7398
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2254
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Struktura wypożyczeń według gatunków literackich:

Oddział dla dzieci
Oddział dla dorosłych
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Wypożyczenia książek i czasopism na 1 czytelnika w roku 2016 wynoszą średnio 27,23 co daje w przeliczeniu na jednego mieszkańca 3,42.
Ogółem w wypożyczalniach bibliotek miasta i gminy Orzysz zanotowano 9991 odwiedzin
użytkowników wypożyczających książki i czasopisma do domu.

5. Czytelnia.
W czytelni zanotowano 5258 użytkowników, którzy skorzystali z 6524 książek oraz 15294
czasopism, z pracowni internetowych skorzystało 1002 użytkowników.
Biblioteka prenumerowała 22 tytuły czasopism, na kwotę 7778,81 zł.

6. Działalność kulturalno – oświatowa.
„Książkowy zawrót głowy” w literacką środę w Bibliotece Miejskiej.
3 lutego, w ramach ferii zimowych spotkaliśmy się w Bibliotece Miejskiej. Dla dzieci, które
odwiedziły Bibliotekę przygotowaliśmy kolorowanki Angry Birds, rebusy, swawolną
krzyżówkę szkolną, labirynty, książkowe zgadywanki. W przerwach między poszczególnymi
zadaniami dzieci zwiedzały bibliotekę, oczywiście biegiem. Na koniec zajęć
przygotowałyśmy słodki poczęstunek oraz skromne upominki dla naszych bibliotecznych
feriowiczów.
„Biblioteka Małego Człowieka” z Bodziem i Pulpetem. 10 lutego, jak w każdą środę, w
Bibliotece Miejskiej w Orzyszu odbyły się zajęcia z cyklu Biblioteka Małego Człowieka,
przeznaczone dla najmłodszych czytelników. Tym razem dzieci z uwagą wysłuchały
opowiadania Grzegorza Kasdepke „A fe, takie ferie” o Bodziu i Pulpecie, którzy całe ferie
bili rekordy w sportach zimowych, tyle że… przed komputerem. Potem dzieci miały okazję
wykazać się swą wyjątkową, bujną wyobraźnią. Podzieleni na 4 – osobowe grupy opowiadały
własne, bajkowe historie. Każda historia to inny obrazek. Jednogłośnie, I miejsce zdobyła
nowa wersja Czerwonego Kapturka, w której wilk zamiast zjeść babcię zamknął ją w szafie.
Wszystkie 6 historii było pełnych niespodzianek, dlatego też każda została nagrodzona.

Dzieci otrzymały 4 klasyczne baśnie, które od dziś zamieszkają w klasie pierwszej i
czekoladki na deser.
„Dinozaury jak żywe!!!!”
Ogon, tułów, szyja, głowa…
Postać prawie jest gotowa.
Jeszcze tylko cztery nogi
I wychodzi potwór srogi.
Taki duży wśród zarośli,
Pewnie byśmy za nim poszli.
Lecz to było wieki temu
Teraz już go nie znajdziemy.
A dlaczego? Bo wymarły. Mam na myśli – ………… DINOZAURY!
Od rozwiązania tej tajemniczej zagadki, rozpoczęliśmy kolejne zajęcia z cyklu „Biblioteka
Małego Człowieka”, które odbyły się 2 marca w Bibliotece Miejskiej w Orzyszu. Tym razem
postanowiliśmy zaprzyjaźnić się i poznać bliżej te tajemnicze zwierzęta, które w odległych,
prehistorycznych czasach buszowały po lasach. Korzystając z książeczek dostępnych w
bibliotece dowiedzieliśmy się kim były WELOCYRAPTORY, czym charakteryzował się
BRACHIOZAUR, co na śniadanie jadał TRICERATOPS. W jednej z książek wyczytaliśmy,
że „TYRANOZAUR, postrach zwierząt, królem dinozaurów był. Uciekały co sił w nogach,
kiedy szczerzył swoje kły”. I aby o tym nie zapomnieć, każde z dzieci otrzymało zadanie
plastyczne do wykonania, a mianowicie szablon tyranozaura do własnoręcznego wycięcia,
posklejania i pomalowania. Po zakończeniu zajęć rozwiązaliśmy test sprawdzający naszą
wiedzę o dinozaurach. Odpowiedzieliśmy na 10 pytań, m.in. jak nazywał się największy
dinozaur, kim byli badacze dinozaurów, który z dinozaurów przypominał nosorożca. Za
pierwszym razem nie poszło nam najlepiej… dostaliśmy trójkę z plusem… A wszystko
dlatego, że jeden złośliwy mól książkowy potajemnie klikał nam w złe odpowiedzi.
Biblioteka Małego Człowieka, 16 marca.
„Dinozaury nie wymarły.
Gdzie nie pójdę, gdzie nie zajrzę
dinozaur na dinozaurze.
Od Sopotu aż do Lądka
mnożą się dinozaurzątka.
W telewizji, w internecie
wszędzie pełno ich znajdziecie.
Takie bestie mają wzięcie,
że nie w głowie im ginięcie.
Grają w filmach, kłapią kłami
zamiast wymrzeć są gwiazdami.”
To tylko jeden z wielu wierszy o dinozaurach, które można było 16 marca usłyszeć na
zajęciach z cyklu Biblioteka Małego Człowieka w naszej Bibliotece. Dziecięca poezja
powstała po ostatnim spotkaniu, którego głównymi bohaterami były dinozaury. I od recytacji
radosnej twórczości poetyckiej rozpoczęło się nasze spotkanie w Bibliotece. A po występach
scenicznych zmieniliśmy temat. Rozmawialiśmy o zbliżających się Świętach Wielkanocnych.
O tradycjach, o obyczajach, o Wielkanocy naszych dziadków i o tym, jak świętujemy dzisiaj
w naszych domach. Potem w „Wielkiej księdze Świerszczyka” przeczytaliśmy opowiadanie o
wielkanocnych zagubionych pisklakach, które odnalazły się przy malowaniu pisanek. Na
koniec naszego spotkania rozwiązaliśmy wielgachną krzyżówkę z zającem, w której
odgadliśmy 20 haseł związanych z Wielkanocą.

Wiosna, wiosna, wiosna…. To był główny temat spotkania w Bibliotece Małego Człowieka,
które odbyło się 13 kwietnia 2016r. Na kolejnej, z cyklu, lekcji dowiedzieliśmy się mnóstwa
ciekawostek o słonku, pogodzie, sasankach, pierwiosnkach i wszystkich innych pierwszych
oznakach wiosny. W „Świerszczyku” przeczytaliśmy opowiadanie Melanii Kapelusz pt. „Jak
Słońce Księżyc”, które również opowiadało o wiośnie, ale tu ciekawostka, za pomocą
przysłów. I już wiemy co oznacza „kwiecień plecień wciąż przeplata, trochę zimy, trochę
lata” i w „marcu, jak w garncu”. Dzisiejsza aura idealnie pasuje do obydwu przysłów…
Ostatnim punktem naszego dzisiejszego spotkania były zajęcia plastyczne. Malowaliśmy
pierwsze oznaki wiosny, wszystko to co udało nam się dojrzeć na wiosennych spacerach.
„Święto Mamy dzisiaj mamy,
Sto buziaków Mamom damy,
Sto uśmiechów, sto serduszek,
Sto uścisków i kwiatuszek.”
Wszystko to było w Bibliotece Miejskiej na muzycznych obchodach Dnia Matki. Program
artystyczny przygotowany przez dzieci z klasy I pod czujnym okiem Pani Elżbiety
Kaniowskiej – Hawryłyszyn i wzruszył, i rozbawił Mamy do łez. Były występy, było wspólne
śpiewanie, było karaoke w wykonaniu Mam… było słodko i radośnie…
2 czerwca 2016r. o godz. 17.00. w Bibliotece Miejskiej w Orzyszu odbyło się uroczyste
wręczenie nagród i dyplomów laureatom i wszystkim uczestnikom V edycji konkursu
literackiego „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ BAŚNIOMISTRZEM!”.
Komisja oceniła prace i postanowiła przyznać następujące nagrody:
I miejsce – Alicja Witkiewicz za baśń bez tytułu, Julia Jankowska za baśń „Szmaciany
przyjaciel”;
II miejsce – Aleksandra Sulewska za baśń „Magiczna różdżka”;
III miejsce – Monika Tomala za baśń „Cudowne źródło”.
Ponadto komisja postanowiła przyznać wyróżnienia dla Karoliny Kurko za baśń „Srebrny
zegarek”, Antoniego Kalusa za baśń „Teo” oraz Adriana Olszewskiego za baśń
„Czarodziejski piesek”.
Wszystkim uczestnikom konkursu wręczono nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. Po
części oficjalnej była chwila na słodki poczęstunek i rozmowy w kuluarach.
Spotkanie przedszkolaków z jeżykiem Cyprianem w Bibliotece Miejskiej.
W poniedziałek, 17 października, wizytę w Bibliotece w ramach zajęć Biblioteka Małego
Człowieka, złożyła grupa pięciolatków z zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Orzyszu. Była
to wizyta zapoznawcza, wprowadzająca dzieci w tajniki pracy Biblioteki. W trakcie tego
przemiłego spotkania porozmawialiśmy o urokach polskiej jesieni, przeczytaliśmy
opowiadanie ”Jeżyk Cyprian i pierwszy dzień jesieni”, recytowaliśmy wierszyki i
śpiewaliśmy piosenki o tej pięknej porze roku. Były nawet elementy choreografii.
Piernikowe szaleństwa w Bibliotece Małego Człowieka.
21 października, motywem przewodnim zajęć z cyklu Biblioteka Małego Człowieka były
toruńskie pierniki. Na początek przeczytaliśmy legendę o mistrzu Bartłomieju i piekarczyku
Bogumile, z której dowiedzieliśmy się kto pierwszy wpadł na pomysł, aby do ciasta
piernikowego dodawać miód… Wiemy także, jak powstały pierniki zwane „Katarzynkami” i

dlaczego są takie pyszne.
Po wspólnym czytaniu, dla rozprężenia zaśpiewaliśmy i zatańczyliśmy piosenkę o dżungli, a
potem przystąpiliśmy do kolorowania piernikowych ilustracji do naszych legend. Jak zawsze
było wesoło i kolorowo. Następne spotkanie już niebawem.
O mocy pomagania, „efekcie domina” i dzieciach z całego świata w Bibliotece Małego
Człowieka. 4 listopada, spotkanie w Bibliotece Małego Człowieka było oparte na książce
Dominiki Kulczyk pt. „Efekt domina”. Książka, w której znajdują się opowieści o dzieciach z
całego świata to nie bajka. To prawdziwe życie, prawdziwe historie prawdziwych dzieci.
Dzisiaj zaprzyjaźniliśmy się z Santą Akter, 8-letnią dziewczynką z Bangladeszu, która marzy
o tym żeby zostać nauczycielką. Niestety zamiast chodzić do szkoły musi pracować w
szwalni w bardzo trudnych warunkach. Po poznaniu historii Santy rozmawialiśmy o
różnicach między życiem dzieci z Polski a dzieci z Bangladeszu, o tym co jest w życiu ważne,
o sile dobrych uczynków. Ułożyliśmy klocki domina, by przekonać się, że jeden ruch ciągnie
za sobą następny. Już wiemy, że „Efektu Domina" nie da się powstrzymać. Jeden dobry
uczynek pociąga za sobą następny. Nawet drobna pomoc może uruchomić serię pozytywnych
zmian w życiu całych społeczności.
„Efekt Domina działa. Wszystko, co dobrego robimy dla innych, wraca do nas. Pomagając
innym, kształtujemy pozytywną przestrzeń wokół nas, lepszy świat dla naszych dzieci” mówi Dominika Kulczyk.
"Kto Ty jesteś? Polak mały.
Jaki znak Twój? Orzeł biały."
7 listopada, w związku ze zbliżającym się Dniem Niepodległości, w Bibliotece Małego
Człowieka odbyła się lekcja patriotyzmu dla grupy 5-latków z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Orzyszu. W trakcie zajęć obejrzeliśmy film o symbolach narodowych,
własnoręcznie zrobiliśmy flagi, które w Święto Niepodległości zawisną w oknach dziecięcych
pokoi oraz nauczyliśmy się "Katechizmu polskiego dziecka" Władysława Bełzy. Po zajęciach
dzieci otrzymały białe i czerwone baloniki, i w kolorach flagi pomaszerowały do przedszkola.
„Poznaję świat i kropka! O żarówce, która świeci, lustrze i pajęczej sieci”.
Dzisiaj w Bibliotece Małego Człowieka zapoznaliśmy się z bohaterką książki Rafała
Klimczaka, Niebieską Kropką oraz jej przyjaciółmi: Misiem, Kucykiem z regału, Świnką
Skarbonką Pelagią oraz Sową, która zna odpowiedzi na wszystkie pytania. Dzięki Kropce
będziemy poznawać świat i różne zjawiska. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, jak powstaje szkło,
czym żywią się komary i dlaczego tylko komarzyce gryzą ludzi. Za wzorowe zachowanie
wszyscy otrzymali po pudełeczku Kropek – czekoladowych groszków.
Mikołajkowa Biblioteka Małego Człowieka.
6 grudnia, w Mikołajki, w Bibliotece Miejskiej odbyło się niecodzienne spotkanie. Tuż po
przeczytaniu opowiadania „Wiktor i świąteczny prezent” i rozmowie o tradycjach Świąt
Bożego Narodzenia, dzieciom wizytę złożył Święty Mikołaj, który wszystkim wręczył drobne
upominki. Było mnóstwo śmiechu, radości i dobrych życzeń.
Pastorałkowo i świątecznie w Bibliotece.
13 grudnia w Bibliotece spotkały się dwa pokolenia: Zespół Śpiewaczy Orzyszanki i grupa
pięcioletnich Krasnoludków z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Orzyszu. Wśród
ogólnego śmiechu i artystycznego bałaganu Panie Orzyszanki pokazały maluchom, jakie
ozdoby wisiały na choinkach w ich domach oraz, jak własnoręcznie je wykonać. ”Ciut starsze
pokolenie” raczyło opowieściami o tradycjach Bożego Narodzenia i dźwiękami tradycyjnych

pastorałek. Krasnoludki pochwaliły się doskonałą znajomością świątecznej piosenki o Bosym
Pastuszku. Na koniec tego radosnego przedpołudnia wszyscy, starsi i młodsi, otrzymali
słodkie upominki świąteczne.
O Wigiliach Świata w Bibliotece Miejskiej.
Szwedzkim opowiadaniem „O Świętym Mikołaju i jego czeladce” według opowiadania
Armina Renkera rozpoczęliśmy nasze świąteczne spotkanie z uczniami klasy II z Zespołu
Szkół w Orzyszu i ich wychowawczynią Anną Żuber. Po przeczytaniu tej historii
dyskutowaliśmy o obyczajach świątecznych w różnych krajach i w naszych domach. Potem
przy dźwiękach kolędy „Przybieżeli do Betlejem” śpiewanej przez dzieci kolorowaliśmy
rysunki – bohaterów naszego opowiadania. Na zakończenie, po ciężkiej pracy, przyszedł czas
na coś słodkiego. Każdy otrzymał słodkiego wafelka ufundowanego przez tajemniczego
Mikołaja.

