Analiza działalności
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Nakle nad Notecią w 2012 r.
.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle zapewnia obsługę biblioteczną
miasta i gminy Nakło oraz powiatu nakielskiego poprzez sieć biblioteczną, na którą składają
się:
1) Wypożyczalnia książek dla dorosłych przy ul. Dąbrowskiego 20,
2) Czytelnia oraz działy merytoryczne (gromadzenia i opracowania zbiorów,
samodzielne stanowisko instrukcyjno-metodyczne, samodzielne stanowisko
informatyka, dział księgowo-gospodarczy) przy ul. Bartkowskiego 1,
3) Filia Dziecięca przy ul. Bartkowskiego 1,
4) Filia w Szpitalu,
5) Filia Ogólna na os. Łokietka 15,
6) Filia w Ślesinie,
7) Filia w Trzeciewnicy,
8) Filia w Paterku,
9) Filia w Potulicach
oraz punkt biblioteczny w Lubaszczu.
Od 2001 r. na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Miasta i Gminy Nakło
a Zarządem Powiatu Nakielskiego, a od 2009 r. pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy
Nakło a Zarządem Powiatu Nakielskiego Biblioteka realizuje zadania biblioteki powiatowej
dla Powiatu Nakielskiego.

Zatrudnienie
Zadania statutowe w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle realizuje
19 pracowników zatrudnionych na 17,75 etatu przeliczeniowego (stan na 31.12.2012 r.)
Z dotacji budżetowej gminy finansowanych jest 16,50 etatu, natomiast z dotacji powiatowej
1,25 etatu.
Wykształcenie pracowników merytorycznych:
8 osób – wykształcenie wyższe:
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w tym 2 osoby - studia podyplomowe,
6 osób – pomaturalne studium bibliotekarskie,
1 osoba – wykształcenie średnie
Kwalifikacje pracowników zgodne są z wymaganiami kwalifikacyjnymi określonymi
w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r.
w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach
stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych
z działalnością biblioteczną (Dz.U.2012 nr 0, poz. 1394)
Stan czytelnictwa
W 2012 r. biblioteki miasta i gminy Nakło zarejestrowały 5 111 czytelników, którzy
odwiedzali je 45 269 razy, Czytelnia przy ul. Bartkowskiego zanotowała 1 812 odwiedzin,
w tym wypożyczenia międzybiblioteczne – 40 osób, internet - 348 , usługi kserograficzne 175. Na zewnątrz wypożyczono 67 194 książki, 4 192 czasopisma, natomiast na miejscu
udostępniono 3 231 książek i 4 059 czasopism.
Zakupy książek
W roku 2012 r. zakupiono 4 003 woluminy na łączną kwotę 86 817,00 zł:
- z dotacji gminnej: 2 484 wolum. na kwotę 53 000,00 zł,
- z dotacji powiatowej: 457 wolum. na kwotę 11 000,00 zł,
- z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 1 034 wolum. na kwotę
22 294,00 zł,
- z Fundacji Orange: 28 wolum. na kwotę 523,00 zł
Książki pozyskane w ramach darów
W roku 2012 r. pozyskano w formie darów 267 woluminów na łączną kwotę 6 966,09 zł:
- z Instytutu Książki w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki - 99 egz. darów na wartość
2 398,29 zł,
- w ramach programu IPN „Biblioteka na to czeka” - 12 egz. publikacji historycznych
wydanych przez IPN na wartość 346,00 zł,
- od osób prywatnych i różnych instytucji - 156 egz. darów na kwotę 4 221,80 zł.
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Komputeryzacja
Łącznie PiMBP w Nakle posiada 38 komputerów, w tym 3 pozyskane w 2008 r. w ramach
programu „Ikonka bis”, 10 w ramach Programu Rozwoju Bibliotek w 2009 r. oraz 8
pozyskanych w 2012 r. w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.
Wszystkie placówki biblioteczne posiadają łącze internetowe oraz udostępniają Internet
bezpłatnie.
Dział księgowości wyposażony jest w program komputerowy SYMFONIA- 2 moduły: kadry
i płace, finanse i księgowość.
Na 12 komputerach działa biblioteczny program komputerowy SOWA 2 (licencja dotyczy
modułów: podstawowego, retrokonwersji, katalogu, opracowania inwentarza, akcesji druków
zwartych, obsługi wypożyczalni ze statystykami, skontrum, zdalnego zamawiania
i rezerwowania). W 2011 r. w program SOWA 2 wyposażone zostały wszystkie placówki
z wyjątkiem Filii w Szpitalu, która otrzymała system w grudniu 2012 r. Uzupełnianie
elektronicznego katalogu zbiorów Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle
o księgozbiory filii zakupione przed 2008 r. rozpoczęło się w styczniu 2012 r.
Również w styczniu w nakielskiej książnicy rozpoczął się kolejny etap automatyzacji
procesów bibliotecznych. W Wypożyczalni książek dla dorosłych przy ul. Dąbrowskiego 20
wprowadzono elektroniczny system rejestracji czytelników i wypożyczeń. Dzięki niemu
czytelnik ma możliwość m. in. zamawiania, rezerwowania i prolongowania książek on-line.
Po udostepnieniu adresu poczty elektronicznej czytelnik otrzymuje informację o zbliżającym
się terminie zwrotu książek.
W ramach tworzenia elektronicznej bazy księgozbioru w roku 2012 wpisano do systemu
13 967 książek. Na 31.12.2012 katalog elektroniczny zawierał 45 849 książek, co stanowiło
47,9% księgozbioru Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle oraz filii
bibliotecznych.
▪ Adres poczty elektronicznej PiMBP w Nakle: biblioteka@biblioteka-naklo.pl
▪ Adresy e-mail działów i placówek bibliotecznych - dostępne na stronie internetowej
biblioteki.
▪ Strona internetowa PiMBP w Nakle: www.biblioteka-naklo.pl
▪ Katalog elektroniczny - http://www.naklo-pimbp.sowwwa.pl.; z katalogiem można się
łączyć również poprzez link na stronie www Biblioteki. Katalog obejmuje nowości

4
biblioteczne nabywane od 2008 r. oraz uzupełniany jest systematycznie o zbiory
wcześniejsze.

Programy, konkursy ofert
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle czyni starania w celu pozyskiwania
środków finansowych z zewnątrz.
- Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Biblioteki
Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do biblioteki” pozyskano 22 294 zł.
- Z Fundacji Orange w ramach Programu „Akademia Orang dla bibliotek” na pokrycie opłat
instalacyjnych, aktywacyjnych, abonamentowych oraz sprzętowych niezbędnych do
zapewnienia dostępu do Internetu biblioteka pozyskała 10 455,50 zł.
- W marcu Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna wnioskowała o dofinansowanie
projektu z budżetu Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii Akcja Lato 2012, na którego realizację
otrzymała 3 300 zł. Projektem objętych zostało 5 filii bibliotecznych gminy Nakło, a jego
realizacja przebiegała na przełomie lipca i sierpnia.
- W grudniu nakielska książnica otrzymała dotację w kwocie 19 631,81 w ramach Programu
„Kraszewski. Komputery dla Bibliotek”. Jest to nowy program dotacyjny Instytutu Książki
realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012. Jego
celem jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie ich
w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie
z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów i udostępnianie ich on-line. Program
skierowany był do wszystkich bibliotek publicznych w Polsce. Nakielska książnica otrzymała
w grudniu dotację w kwocie 19 631,81 z czego zakupiła 8 komputerów, urządzenie
wielofunkcyjne oraz tusze. Sprzęt komputerowy został udostępniony czytelnikom, posłuży też
do pracy samym bibliotekarzom.
Program zobowiązuje do skatalogowania oraz umieszczenia on-line wszystkich jednostek
inwentarzowych, będących w posiadaniu Powiatowej i Miejskiej biblioteki Publicznej
w Nakle w ciągu dwóch lat od daty zakończenia zadania, określonej w umowie – do 15
grudnia 2014 r.

Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki

Szkolenia
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▪ W dniach 31 I-2 II główna księgowa uczestniczyła w szkoleniu „XXIV Forum Księgowych
Instytucji Kultury” w Zakopanem.
▪ W dniu 3 lutego informatyk brał udział w szkoleniu bhp.
▪ W dniu 19 czerwca informatyk uczestniczył w szkoleniu „Opracowanie polityki
bezpieczeństwa informacji w jednostce organizacyjnej”.
▪ 12 lipca dyrektor PiMBP uczestniczyła w szkoleniu „Nowe zasady zatrudniania
i wynagradzania pracowników instytucji kultury.
▪ 19 lipca dyrektor PiMBP uczestniczyła w szkoleniu „Obowiązki samorządów terytorialnych
w związku ze zmianą ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”
▪ W dniach 18-19 września dyrektor PiMBP uczestniczyła w szkoleniu „Praktyczne aspekty
nowelizacji oraz sporządzanie tekstów jednolitych uchwał j.s.t.”
▪ W dniu 8 listopada instruktor ds. bibliotek powiatowych uczestniczyła w szkoleniu
zorganizowanym przez Stowarzyszenie LGR Nasza Krajna i Pałuki dla potencjalnych
wnioskodawców.
▪ W ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Biblioteka +”
realizowanego przez Instytut Książki w cyklu 10 szkoleń uczestniczyło pięciu pracowników
merytorycznych. Szkolenia obejmowały następujące tematy:
- Autoprezentacja i budowanie wizerunku bibliotekarza (3 dni).
- Cyfrowa obróbka obrazów za pomocą programu Microsoft Office Picture Menager.
Tworzenie albumów multimedialnych za pomocą Photo Story 3 (1 dzień).
- Power Point 2010 – tworzenie nowoczesnych prezentacji multimedialnych. Windows
Movie Marker – tworzenie, edycja i nagrywanie prostych filmów (1 dzień).
- Wyjazd edukacyjny do nowoczesnych bibliotek olsztyńskich (2 dni).
- Seniorzy w bibliotece (3 dni).

Wybrane przykłady działalności upowszechnieniowej
Ferie zimowe
W okresie ferii zimowych Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle organizowała
zajęcia dla dzieci na terenie miasta i gminy, które odbywały się pięć razy w tygodniu od
poniedziałku do piątku w godz. 11:00 – 14:00.
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Z okazji Światowego Dnia Chorego dzieci spędzające ferie w Filii Dziecięcej przygotowały
laurki i pod opieką bibliotekarki z Filii w Szpitalu odwiedziły pacjentów Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego w Nakle,
Filia Ogólna gościła inspektora Dariusz Chróściński ze Straży Miejskiej w Nakle
n. Not., który przeprowadził z dziećmi pogadankę na temat zachowania bezpieczeństwa
w czasie gier i zabaw na śniegu i lodzie.
We wszystkich filiach odbyły się zajęcia mówiące o bezpiecznym korzystaniu z Internetu
i telefonów komórkowych. Dzieci obejrzały kilka kreskówek „Owce w sieci”, z których
dowiedziały się jakie zagrożenia czyhają na nie w Internecie i jak się przed nimi bronić,
a następnie w grupach wykonały plakaty.
W Filii w Trzeciewnicy podczas „Dnia zwierząt” dzieci wykonywały figurki zwierząt metodą
orgiami oraz uczestniczyły w pogadance na temat dokarmiania zwierząt zimą.
Jedną z atrakcji, dla dzieci spędzających ferie w Filii w Paterku, była wizyta fryzjerki, która
przybliżyła szczegóły pracy w tym zawodzie, pokazała narzędzia fryzjerskie, kosmetyki, jak
ratować zniszczone włosy oraz wskazała trendy mody.
Sołtys Paterka Marian Malikowski ufundował nagrody dla zwycięzców konkursów.
Oprócz wymienionych atrakcji w bibliotekach odbywały się codziennie konkursy, gry
i zabawy integracyjne, literackie, plastyczne oraz głośne czytanie. Zimowa aura pozwoliła też
w pierwszym tygodniu ferii na zabawy na śniegu i lepienie bałwanów.
Dzieci uczestniczące w zajęciach otrzymywały codziennie drożdżówkę i ciepłą herbatę.
Łącznie w przygotowanych zajęciach wzięło udział 764 dzieci.
Tydzień z Internetem
Od 26 do 30 marca w ponad 50 krajach odbywała się kampania „Tydzień z Internetem”.
Jej celem było zachęcenie jak największej liczby osób do poznania możliwości, jakie daje
Internet. W Polsce tematem przewodnim była aktywność osób starszych i solidarność
międzypokoleniowa.
Przedsięwzięciu patronuje koalicja „Dojrz@łość w sieci”, działająca na rzecz zachęcenia osób
starszych do aktywnego korzystania z Internetu.
Cztery filie biblioteczne Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej również przygotowały
cykl bardzo interesujących zajęć - realizowane były dwa scenariusze:
- „W 80 dni dookoła świata”,
- „Rozgrzewka przed Euro 2012”.
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Łącznie w jednodniowych zajęciach wzięło udział 79 osób.

Wakacje letnie
Wakacje to dobry czas, aby porozmawiać z najmłodszymi czytelnikami bibliotek
o różnego rodzaju uzależnieniach zagrażających dzieciom i młodzieży. Tego lata w filiach
bibliotecznych miasta i gminy Nakło zorganizowano tygodniowe półkolonie w ramach
programu „Akcja Lato 2012” dofinansowanego z budżetu Gminnego Programu Profilaktyki,
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii, na których
rozmawiano o profilaktyce uzależnień, m.in. o tym jak przeciwstawiać się presji rówieśniczej
w zakresie palenia papierosów, spożywania alkoholu czy zażywania narkotyków.
Przygotowywane przez samych uczestników scenki uczyły asertywności
i tolerancji, a przeprowadzone pogadanki utrwaliły kilka ważnych umiejętności życiowych,
jak odmawianie, zdolność do satysfakcjonującej zabawy bez sięgania po środki uzależniające
oraz umiejętność konstruktywnych zachowań w kontaktach z ludźmi.
Na zakończenie „tygodni profilaktycznych” Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
w Nakle zorganizowała wycieczki do zespołu pałacowo-parkowego w Ostromecku.
Zajęcia w ramach projektu prowadzone były w 5 placówkach Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Nakle i odbywały się w każdy poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach od 11:00 do 14:00. Ogółem zarejestrowano 923 obecności.

FunEnglish

▪ W październiku 2011 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nawiązała
współpracę z Przedsiębiorstwem FunEnglish.pl sp. z o.o., w ramach której udostępnia
bezpłatny roczny dostęp do kursu e-learningowego na portalu Funenglish.pl. Jest to
interaktywny kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku 6-12 lat.
W 2012 r. dzieci skorzystały z lekcji 605 razy.

Wieczory artystyczne
▪ 14 lutego w bibliotece przy ul. Bartkowskiego z okazji walentynek odbył się

„Koncert

w barwach miłości”. Goście wysłuchali pięknych romansów rosyjskich i piosenek
o miłości w interpretacji Barbary Kalinowskiej.

8
▪ 1 marca w bibliotece przy ul. Bartkowskiego 1 odbył się wieczór poetycki dedykowany
pamięci Wisławy Szymborskiej pt. „Ten nasz świat”. Na program, w którym wystąpili
Wanda Dolman-Rzyska i Eugeniusz Rzyski, złożyły się wiersze noblistki.
▪ 28 września odbył się koncert Romy Warmus „Poetyckie Drogowskazy, w którym
artystka śpiewała utwory skomponowane do wierszy m.in. K.K. Baczyńskiego,
K.I. Gałczyńskiego, J. Tuwima, B. Okudżawy i R.M. Rilkego.
▪ 12 października w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle odbył się recital
Jana Jakuba Należytego. Można było posłuchać piosenek autorskich oraz Charles'a
Aznavour'a, Georges'a Brassensa, Gilbert'a Becaud'a, Jacques'a Brela oraz Bułata Okudżawy.
▪ 14 grudnia w nakielskiej książnicy odbył się spektakl „Nim pierwsza gwiazda zaświeci”.
Program zaprezentowany przez bydgoskich artystów Wandę, Aleksandrę i Eugeniusza
Rzyskich został bardzo ciepło przyjęty przez zgromadzoną w bibliotece publiczność.
Były kolędy i pastorałki śpiewane "na głosy", przeplatane piękną, wzruszającą poezją,
ludycznymi opowiastkami i wstawkami kabaretowymi.

Spotkania autorskie i inne
▪ 12 stycznia odbył się „Wieczór Kolęd i Pastorałek”. Pan dr Andrzej Nyderek, opowiadał o
historii świąt Bożego Narodzenia, symbolice oraz tradycjach i zwyczajach, które są
nieodłącznymi elementami obrzędowości bożonarodzeniowej. Opowieści przeplatane były
słuchaniem kolęd w wykonaniu znanych polskich piosenkarzy.
▪ W ramach działalności kulturalno - edukacyjnej biblioteka zorganizowała cykl spotkań
„Sztuka polska po 1945 r.” składający się z trzech wykładów poświęconych dziejom
i dorobkowi polskiej sztuki ostatnich sześćdziesięciu sześciu lat, opisywanych
i komentowanych przez krytykę artystyczną. Spotkania poprowadził wybitny znawca
tematu Jerzy Brukwicki, szef warszawskiej Galerii Krytyków Pokaz,
Terminy oraz tematy spotkań:
- 27 stycznia - „ Istota i magia sztuki współczesnej. Motywy, nurty, wydarzenia sztuki
polskiej w latach 1945-1968”.
- 23 lutego - „Motywy, Nurty, Wydarzenia sztuki polskiej w latach 1968-2011”
- 22 marca – „ Sztuka polska po 1945 roku. Mistrzowie i ich dzieła.”.
▪ W I kwartale w bibliotece przy ul. Bartkowskiego 1 odbyły się trzy spotkanie z cyklu
„Historia nieznana”:
- 19 stycznia - „Kto i dlaczego wywołuje wielkie rewolucje?”
- 16 lutego – „Komunizm i faszyzm – o czym się nie mówi”
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- 15 marca – „Czy istnieje naród wybrany?”
- 12 kwietnia – „Wrogowie chrześcijaństwa”.
▪ 7 lutego wielbiciele talentu Marka Grechuty mogli posłuchać wspomnień o artyście
i porozmawiać z jego żoną Danutą. Jest ona współautorką książki „Marek. Marek
Grechuta we wspomnieniach żony Danuty”.
Spotkanie zorganizowano w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki
realizowanego we współpracy z Instytutem Książki.
▪ W dniu Święta Kobiet 8 marca w bibliotece przy ul. Bartkowskiego o modzie i urodzie
z czytelniczkami rozmawiała stylistka i wizażystka Monika Madaj.
▪ 19 kwietnia w bibliotece przy ul. Bartkowskiego 1 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu
„Niepospolici ludzie powiatu nakielskiego”. Gośćmi spotkania byli dr Romuald Rosiński,
autor tomików poetyckich „Wołanie przez wiatr” i „Mam tak mało czasu” oraz pracy pt.:
„Dzieje polskiej kultury literackiej na Krajnie w XIX i XX wieku” i Paweł Szydeł poeta,
prozaik, redaktor, dziennikarz, autor książek poetyckich „Niebo nie dla nieobecnego”,
"Złorzeczę prawu ciążenia” oraz „Niewielki wybór”.
▪ 26 kwietnia w bibliotece ponownie gościł Jerzy Brukwicki. Tym razem zaprezentował
wykład p.t. „Magiczna i industrialna” poświęcony współczesnej biżuterii artystycznej.
▪ 10 maja, w ramach cyklu „Niepospolici ludzie powiatu nakielskiego”, biblioteka gościła
„niepospolitego” bibliotekarza, dyrektora Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie
Mirosława Rzeszowskiego, autora tomiku poetyckiego „Wyrwane z ciała” i bajek
terapeutycznych dla dzieci „Sześć sekretów”.
▪ 17 i 24 maja odbyły się kolejne spotkania z cyklu „Muzyczny Czwartek”. Pan Andrzej
Nyderek, przygotował i zaprezentował podróż muzyczną do wielu zakątków Bliskiego
Wschodu.
▪ 14 czerwca miało miejsce jubileuszowe trzydzieste spotkanie dra Andrzeja Nyderka
z nakielskimi melomanami. Zainaugurowane 13 listopada 2008 r. „Muzyczne Czwartki”
zyskały stałe grono miłośników muzyki, którzy chętnie uczestniczą w spotkaniach
organizowanych przez naszą bibliotekę. Tematem ostatniego przed wakacyjną przerwą
spotkania była piękna muzyka, piękne głosy. Zebrani mogli posłuchać o twórcach
operetek m.in. o : Paulu Abrahamie, Fredzie Reymondzie czy Karlu Zellerze.
▪ 12 września gościem biblioteki była autorka powieści obyczajowych Hanna Cygler, która
opowiedziała m. in. o początkach swej przygody z literaturą oraz o perypetiach
wydawniczych i trudnościach, które napotykała podczas próby wydania pierwszych powieści.
W 2012 roku ukazały się „Bratnie dusze”, trzynasta książka Hanny Cygler.
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Tę i inne książki autorki można było również kupić podczas spotkania w bibliotece.
▪ 10 października Tomasz Sekielski, dziennikarz, znany głównie z telewizji TVN,
rozmawiał z przybyłymi na spotkanie o tabloidyzacji mediów. Gość biblioteki mówił również
o swych planach zawodowych i programie telewizyjnym, który realizować będzie
w telewizji publicznej.
▪ 18 października na zaproszenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej zawitał do
Nakła znany i bardzo lubiany autor książek dla dzieci, Grzegorz Kasdepke. Z uwagi na
ograniczone warunki lokalowe Filii Dziecięcej pisarz spotkał się z dziećmi w Szkole
Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia.
▪ 25 października z czytelnikami biblioteki spotkał się ks. prof. Bogdan Czyżewski, który
wygłosił wykład o pisarzach starochrześcijańskich. Spotkanie z ks. prof. Czyżewskim
zorganizowane w ramach cyklu „Niepospolici mieszkańcy powiatu nakielskiego” było też
okazją do miłych wspomnień z czasów szkolnych, bowiem ks. Profesor jest absolwentem
nakielskiego liceum.
▪ 8 listopada odbyły się „Literackie zaduszki” z Joanną Siedlecką Pisarka snuła interesującą
opowieść o autorach, których poezja zachwyca czytelników na całym świecie. Były więc
wspomnienia o Czesławie Miłoszu, o ostatnich latach życia, chorobie i odchodzeniu
Zbigniewa Herberta. Gość spotkania przywołała też postacie znanych poetek. Pojawiła się
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, zmarła w wieku zaledwie 32 lat Halina Poświatowska
i sekretarka Marszałka Piłsudskiego Kazimiera Iłłakowiczówna. Literackie zaduszki
ilustrowane były nagranymi głosami poetów. Zebrani mogli posłuchać wierszy czytanych
m.in. przez samego Herberta czy Poświatowską.
▪ 9 listopada odbyły się dwa spotkania z Edytą i Robertem Zarębskimi.
Edyta Zarębska jest pisarką i ilustratorką książek dla dzieci, laureatką konkursu literackiego
im. Astrid Lindgren, Rober Zarębski to muzyk, kompozytor i wokalista.
Spotkania odbyły się w Sali WDK Ślesin oraz w Filii Dziecięcej w Nakle.
▪ 12 listopada z czytelnikami Filii Dziecięcej spotkał się Zbigniew Sczepański.
Autor książek dla dzieci, posługujący się pseudonimem artystycznym Jan Motyla, przeniósł
dzieci w bajkowy świat przyrody, ryb oraz innych wodnych stworzeń.
Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie LGR „Nasza Krajna i Pałuki” we współpracy
z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Nakle nad Notecią. Spotkanie było częścią
realizowanego przez Lokalną Grupę Rybacką projektu pt. „Organizacja i przeprowadzenie
cyklu imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych”. Projekt był finansowany z LEADER- osi
4 PROW na lata 2007-2013 i realizowany jest w okresie wrzesień 2012 - sierpień 2013.
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▪ 22 listopada sympatycy gawęd Andrzeja Nyderka mogli posłuchać opowieści o słynnym
tercecie operowym. Bohaterami „Muzycznego czwartku” byli Trzej Tenorzy: Placido
Domingo, Jose Carreras oraz Luciano Pavarotti, którzy w latach 90-tych występowali
wspólnie na wielkich koncertach i wydali cieszące się dużą popularnością płyty.
▪ 6 grudnia w ramach cyklu „Muzyczny czwartek” dr Andrzej Nyderek przybliżył
słuchaczom postać Marii Wodzińskiej, córki właściciela majątku Służewo na Kujawach,
muzy J. Słowackiego i Fr. Chopina. Opowieści o romantycznych miłościach przeplatane były
fragmentami wierszy J. Słowackiego oraz walcami i mazurkami Fr. Chopina

Noc w Bibliotece
W ramach Tygodnia Bibliotek od 2011 r. nasza biblioteka przygotowała dla młodych
czytelników niespodziankę.
Z 11/12 maja w Filii Dziecięcej odbyła się II NOC W BIBLIOTECE.
"Noc Bibliotek" to, podobnie jak "Noc Muzeów", obfitująca w liczne atrakcje nocna impreza,
podczas której biblioteki mogą pokazać swoje zbiory i ofertę kulturalną w atrakcyjny i
niestandardowy sposób.
Dla uczestników „Nocy…” przygotowano liczne zabawy i konkursy. Jdną z największych
atrakcji dla młodych czytelników była możliwość spędzenia nocy poza domem, w śpiworach
pomiędzy regałami pełnymi książek.
Dzięki „Nocy w Bibliotece”, która trwała 11 godzin, od godz. 20.00 do 7.00 rano, młodzi
czytelnicy odkryli swoją bibliotekę na nowo i przeżyli ciekawe przygody.
Dyskusyjny Klub Książki
W roku 2012 kontynuowane były spotkania w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki
w bibliotece przy ul. Dąbrowskiego 20 oraz w Filii w Ślesinie cyklicznie raz w miesiącu.
Klub „Zręczne Ręce”
W 2012 r. w Wypożyczalni dla Dorosłych kontynuowane były, zainaugurowane w lutym
2011 r., spotkania Klubu „Zręczne Ręce”, który zrzesza osoby posiadających różnorodne
uzdolnienia. Celem tych spotkań jest między innymi uwrażliwienie na bogactwo
różnorodnych bodźców zmysłowych i rozwijanie własnych zainteresowań i pasji. Spotkania
są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.
W 2012 r. członkinie Klubu „Zręczne Ręce” spotkały się 11 razy i m.in.:
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- szkoliły się w wykonywaniu biżuterii metodą Poverpol,
- wykonywały filcowanie na szalu.
- rozmawiały o technice filcowania i technice quilingu i o wykorzystaniu tykwy,
- wykonywały stroiki bożonarodzeniowe i wieńce na bazie winorośli.
Praca z czytelnikiem niepełnosprawnym
▪ Książka na telefon
Wypożyczalnia książek dla dorosłych realizuje formę udostępniania zbiorów ph.: „Książka na
telefon” adresowaną do niepełnosprawnych i chorych mieszkańców Nakła. Na telefoniczne
życzenie czytelnika bibliotekarz dostarcza literaturę do domu.
W 2012 r. formę tę realizowano 336 razy.
▪ Biblioterapia
Zadania w zakresie upowszechniania książki wśród osób chorych i niepełnosprawnych
wypełnia filia biblioteczna w szpitalu w Nakle.
Książki i czasopisma dostarczane są pacjentom oddziałów chirurgicznego i wewnętrznego,
a chorym w Zakładzie Opieki Leczniczej bibliotekarz codziennie czyta fragmenty powieści,
które wspomagają komunikację w wielu sytuacjach pielęgnacji i opieki, pobudzają do
rozmowy, ułatwiają otwarte dyskutowanie o problemach, a także odprężają, uspokajają,
odwracają uwagę od czynników wywołujących stres. Biblioteka prowadzi formę
muzykoterapii, w której wykorzystuje się muzykę relaksująca zawierającą elementy
instrumentalne o zwalniającym tempie, rozpoznawalnej melodii, miękkim brzmieniu, małej
dynamice, m.in. muzyka poważna, rozrywkowa, elektroniczna.
Biblioteka włącza się również w działalność oświatowo-zdrowotną propagującą racjonalne
odżywianie.

Działalność upowszechnieniowa w 2012 r. w statystyce
ilość

frekwencja

Imprezy artystyczne

23

805

Spotkania autorskie, inne

13

557

Cykl „Muzyczne Czwartki”

6

133

Cykl „Sztuka polska po 1945 r.”

3

57
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Cykl „Historia nieznana”

4

58

Akcja „Tydzień z Internetem”

4

79

Spotkania weteranów harcerstwa
„Ocalić od zapomnienia”

8

41

Spotkania Klubu „Zręczne Ręce”

11

97

Dyskusyjny Klub Książki

22

181

Zajęcia, konkursy literackie

96

1 054

Zajęcia, konkursy plastyczne

82

764

Zajęcia komputerowe

20

162

Pogadanki, odczyty

66

966

Głośne czytanie

416

2 494

Lekcje biblioteczne i wycieczki

290

1 109

Gry stolikowe, zabawy ruchowe,
inne

143

1 720

Pokazy filmów

3

33

Wystawy

47

-

Ogółem

1 257

10 310

Inne zadania zrealizowane w 2012 r.:
- remont bieżący pomieszczeń magazynowych oraz modernizacja oświetlenia w bibliotece
przy ul. Dąbrowskiego 20,
- zakup 18 regałów, 2 stolików komputerowych, 4 krzeseł do stolików komputerowych oraz
biurka do działu gromadzenia,
- zakup 3 zestawów komputerowych (F. Dziecięca, księgowość, biblioteka przy ul.
Dąbrowskiego),
- zakup sprzętu nagłaśniającego umożliwiającego organizację imprez oraz zakup centrali
telefonicznej,
- zakup szafy dla Filii w Paterku oraz stolika i odkurzacza dla Filii Ogólnej.
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