Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienku za 2019
rok
Gminna Biblioteka Publiczna w Sicienku jest samorządową instytucją kultury, powołaną w celu
gromadzenia, opracowywania i upowszechniania zbiorów bibliotecznych. W jej skład wchodzi filia
w Kruszynie. W bibliotece zatrudnione są 4 osoby, łącznie na 2,75 etatu, w tym 1,5 to etaty
merytoryczne, 1,25 administracja. Budżet biblioteki wyniósł w 2019 roku 221.810,79 złotych.

W

roku 2019 w Gminnej Bibliotece Publicznej zorganizowano:


Przygotowania do Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy- losy na loterię fantową
i prowadzenie kawiarenki



Imprezę środowiskową z okazji Dnia Babci i Dziadka obchodzoną wspólnie ze
Stowarzyszeniem Miłośników Sicienka



Dzień Bezpiecznego Internetu – spotkanie dla uczniów ze szkoły podstawowej w Sicienku



Akcję „Bezpieczne ferie”- organizacja czasu wolnego dla najmłodszych mieszkańców gminy:
zajęcia literacko-plastyczne, udział w warsztatach czekoladowych



Lekcje biblioteczne dla uczniów klasy I, II i III z Sicienka



Gminne Dyktando ortograficzne z okazji Światowego Dnia języka ojczystego dla klas VII,
VIII szkół podstawowych



Wieczór poezji z okazji Światowego Dnia Poezji – dorośli mieszkańcy czytali swoje ulubione
wiersze



Święto kobiet – wspólne czytanie wierszy o kobietach i dla kobiet



Spotkanie autorskie z Dorotą Schrammek oraz warsztaty pisarskie dla uczniów klas IV-VIII
ze szkoły w Sicienku



Wystawa fotografii Stefana Szydłowskiego w Filii kruszyńskiej



Ogólnopolski Tydzień Bibliotek „# Biblioteka” a w nim Konkurs recytatorski o Pióro Wójta
Gminy Sicienko oraz Konkurs recytatorski dla przedszkolaków.



Spotkanie z okazji Dnia Matki z członkiniami Stowarzyszenia Miłośników Sicienka



Bookcrossing – międzynarodowa akcja uwalniania książek



Udział w

IV Ogólnopolskiej Nocy bibliotek organizowanej przez Stowarzyszenie

Bibliotekarzy Polskich: Sicienko – dla dorosłych koncert pieśni Stanisława Moniuszki w
ramach obchodów Roku Moniuszkowskiego


Wakacje w bibliotece – zajęcia rękodzielnicze, kulinarne, piesze i rowerowe wędrówki po
okolicy oraz realizowanie planu wakacyjnego wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Sicienku



Urodziny Kubusia Puchatka – impreza urodzinowa połączona z czytaniem i konkursami dla
dzieci,



Realizacja projektu – e-Mocni-cyfrowe umiejętności – realne korzyści. Bezpłatne, stacjonarne
szkolenia komputerowe dla mieszkańców gminy oraz 15 osób szkolenia online



Spotkanie z okazji kolejnej edycji

ogólnopolskiej akcji Narodowe czytanie, tym razem

czytaliśmy nowelę Elizy Orzeszkowej „Dobra Pani”


11 listopada- okolicznościowa impreza z okazji rocznicy odzyskania niepodległości oraz
Biesiada patriotyczna dla mieszkańców Sicienka z parafią pw. św. Andrzeja Boboli.



Światowy Dzień pluszowego misia – przedszkolaki z wizytą w bibliotece ze swoimi
maskotkami



Wieczór poezji, którego tematem była 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, muzycznie
wieczór urozmaicił duet Sławomir Chmielewski i Romuald Wiśniewski.



Jarmark Adwentowy, na którym można było kupić prace rękodzielniczek z naszej gminy na
niebanalne prezenty gwiazdkowe. Nawiązaniem do świątecznej atmosfery był

barszcz

z pasztecikami


Rozpoczęcie cyklu spotkań „Biblioteka na obcasach” prezentującego różnorodne dziedziny
życia. Pierwsze, w listopadzie, poświęcone było rehabilitacji najmłodszych, które prowadziła
Anna Demyda, grudniowe poświęciliśmy pielęgnacji twarzy oraz prezentacji makijażu
wieczorowego. Spotkanie poprowadziła Monika Pokrzywka.



Koncert pastorałek w wykonaniu Danuty Sudak i Romualda Wiśniewskiego



Wystawa ozdób bożonarodzeniowych wspólnie z GOK



Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki



Spotkania Klubu Kodera dla najmłodszych użytkowników biblioteki – zajęcia z robotyki
w ramach projektu Kodowanie w Bibliotece – 3 Roboty Photon, 3 tablety Huawei, 3 gry
Scottie Go, mata edukacyjna o wartości 2740,92 zł.



Zajęcia z wykorzystaniem klocków Lego Mindstroms w ramach projektu GO_PRO.



Rozpoczęliśmy akcję „Mała książka -wielki człowiek”, której celem jest zachęcenie dzieci
w wieku od 3 do 6 lat do korzystania z zasobów bibliotecznych. Dodatkowym argumentem
jest możliwość zbierania naklejek przy każdej wizycie w bibliotece oraz nagroda książkowa
za zebranie kompletu znaczków.



Wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji „Przerwa na wspólne czytanie”. Razem z naszymi
czytelnikami głosowaliśmy na Bibliotekę i znaleźliśmy się w 300 szczęśliwców, którzy
otrzymali pufy do siedzenia i książki za 300 zł.



Dla dzieci i młodzieży organizowane były wesołe piątki w bibliotece – zajęcia rękodzielnicze
i warsztaty

Ważnym elementem projektów realizowanych w bibliotece jest brak wkładu finansowego,
projektodawcy wymagają udziału w formie wolontariatu lub udostępnień pomieszczeń

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na kwotę 6358,00 złotych, za które
zakupiliśmy 323 pozycje oraz ze Starostwa Powiatowego 1000 zł (43 woluminy). Razem z zakupami
książek z naszego budżetu daje wskaźnik 9,1 zakupionych książek na 100 mieszkańców.
Gminna Biblioteka Publiczna w 2019 roku miała 1116 czytelników, co daje wskaźnik 11,3
czytelników na 100 mieszkańców, tendencja wzrostowa. Księgozbiór biblioteki na dzień 31 grudnia
2019 roku wynosił 18886 pozycji. Jesteśmy w trakcie wprowadzania programu bibliotecznego, który
ma umożliwić mieszkańcom wypożyczanie książek on-line. Na dzień 31.12.2018 roku Sicienko
i Kruszyn ma wprowadzone 100% swojego księgozbioru, trwa opracowywanie zbioru czytelników, co
jest niestety utrudnione z tej przyczyny, że każdy czytelnik musi fizycznie podpisać swoją deklaracje
(najtrudniej z niepełnoletnimi). Już dziś za pośrednictwem Instytutu Książki, w zakładce szukam
książki można prześledzić nasz księgozbiór biblioteczny.

