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DRUK NR 1/XX 
BP/64 /2016          Gryfino, dn. 14 marca 2016 r. 

 
SPRAWOZDANIE 

z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie 
31 XII 2015 r. 

 
I. Ogólna charakterystyka sieci: 
 
Zmiany w sieci bibliotecznej. 
 
Podstawowa sieć biblioteczna, w porównaniu z rokiem 2014, nie uległa zmianie. Nie 
zmieniła się ilość punktów bibliotecznych. 
I tak w skład obecnej sieci wchodzą: 
           Biblioteka Publiczna w Gryfinie, ul. Kościelna 24: 
       7 Filii Bibliotecznych: 

  2 Filie miejskie:  
      Filia Górny Taras, ul. Krasińskiego 87a 
  Filia Naukowa, ul. Niepodległości 20 

  3 Filie wiejskie: 
    Filia w Chwarstnicy - 3 punkty biblioteczne 
    Filia w Pniewie        - 3 punkty biblioteczne 
    Filia w Wełtyniu    
  2 Filie publiczno-szkolne na wsi: 
    Filia publiczno-szkolna w Gardnie 
    Filia publiczno-szkolna w Żabnicy 
     1 Wypożyczalnia dla Dorosłych – 1 punkt biblioteczny. 

  
Filie wiejskie i Wypożyczalnia dla Dorosłych organizują i prowadzą nieetatowe punkty 
biblioteczne w mniejszych miejscowościach, według ustalonej rejonizacji. Punkty 
zlokalizowane są w świetlicach.  
Aktualny wykaz  7. punktów bibliotecznych: 
 a/ Wypożyczalnia dla Dorosłych Biblioteki Publicznej w Gryfinie       
  Stare Brynki - świetlica 

b/ Filia w Chwarstnicy                                                        
 Mielenko       - świetlica 
 Sobiemyśl       - świetlica 
 Dołgie  - świetlica 

 c/ Filia w Pniewie 
 Bartkowo     - świetlica  
 Krajnik   - świetlica 
 Krzypnica  - świetlica 

II. Zbiory:  
 
 Według stanu z 31 grudnia 2015 r. księgozbiór bibliotek publicznych liczył wol. 
154.648 wol. w tym 990 wol. roczników czasopism. 

 
 W 2015 r. księgozbiór wzrósł o  3.997 woluminów na kwotę 93.025,00 zł 

z czego:  
- 1.377 wol.  pochodziło z zakupu ze środków organizatora (31.822,00 zł), 
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 - 952 wol. zakupiono z dotacji celowej z Ministerstwa Kultury 
                           i Dziedzictwa Narodowego  Priorytet 1 (25.234,00 zł), 

 -  1147 wol. pochodzi z darów od czytelników (24.465,00 zł), 
-  32 wol. pochodzą z darów od Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Koło nr 7     

w Gryfinie  (1.006,00 zł), 
- 205 wol. pochodzi z darów od Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie (5.091,00 

zł) 
- 262 wol. pochodzą z darów od innych instytucji (4.845,00 zł), 
- 22 wol. pochodzą z zamian za książki zagubione przez czytelników (562,00 zł) 

  
 Zakup książek odbywał się drogą internetową, bezpośrednio w wydawnictwach i 
hurtowniach np. w Ogólnopolskim Systemie Dystrybucji Wydawnictw „AZYMUT”, 
Wydawnictwie Literatura, Hurtowni „ESKA”, Hurtowni „Sprzedaż Dobrej Książki”,  
Wydawnictwie Prószyński Media, Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwie 
Sonia Draga, Wydawnictwie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, i in. 

Przy poszukiwaniach informacji o nowościach wydawniczych korzystamy z 
Internetu, katalogów wydawniczych poszczególnych wydawnictw, mediów, prasy, 
newsletterów od wydawnictw i hurtowni książek, wizyt w księgarniach. 

Bardzo istotne przy doborze literatury są sugestie czytelników, zgłaszających u 
nas propozycje zakupu, które w miarę możliwości są realizowane. 
W roku 2015 literatura popularnonaukowa i naukowa była, jak w latach poprzednich, 
sukcesywnie uzupełniana. Dziedziny wiedzy, które reprezentowane są przez publikacje 
gromadzone w Bibliotece, a podlegające ciągłym zmianom, to m.in.: politologia 
(bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe, terroryzm, integracja 
europejska), administracja publiczna, prawo międzynarodowe i państwowe, ekonomia 
(gospodarka, finanse, rynek pracy i jego patologie), medycyna, oświata i wychowanie, 
transport i logistyka, zarządzanie. 
         Wzbogacany jest również na bieżąco księgozbiór regionalny (region Powiatu 
Gryfi ńskiego oraz całego Pomorza Zachodniego: historia, gospodarka, społeczeństwo, 
kultura i in.). 
          Przy zakupie książek do Filii Naukowej, pełniącej funkcję jedynej filii o profilu 
pedagogicznym w powiecie, uwzględniony został dotychczasowy profil księgozbioru. 
Uzupełniano więc przede wszystkim literaturę z psychologii, pedagogiki i socjologii, 
materiały metodyczne dla nauczycieli.  

Biblioteka oferuje swoim czytelnikom szeroki wachlarz czasopism i dzienników. 
Liczba prenumerowanych tytułów czasopism przez bibliotekę wynosi 148 tytułów. Lista 
tytułów czasopism jest co roku konfrontowana z potrzebami czytelników. Tytuły nieczytane 
są zastępowane przez inne.  

Zbiory Czytelni uzupełnia od wielu lat bogaty wybór czasopism i prasy codziennej. 
W ofercie tytułów prasowych znajdują się czasopisma lokalne ( N7DG, Gazeta Gryfińska, 
Gazeta Chojeńska, Rocznik Chojeński), dzienniki regionalne (Głos Szczeciński, Kurier 
Szczeciński), dzienniki ogólnopolskie (Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta 
Prawna). Oprócz w/w gatunków prasowych, Czytelnia proponuje czasopisma edukacyjne 
(Cogito, Focus), komputerowe (Chip), tygodniki, miesięczniki i kwartalniki  społeczno-
polityczne, społ.-kulturalne, gospodarczo-polityczne, ekologiczne (Polityka, Wprost, 
Newsweek, Do Rzeczy, Forum, Kino, Sprawy Międzynarodowe, Tygodnik Powszechny, 
Nowe Książki, Aura, i in.), czasopisma bibliotekarskie, pomorzoznawcze oraz prasę 
motoryzacyjno-sportową (Motor, Przegląd Sportowy) i kobiecą (Twój Styl, Poradnik 
Domowy, Zwierciadło) i in.                                                                                                                  
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     W  Czytelni archiwizowane są tytuły prasy lokalnej, regionalnej (miesięczniki, 
kwartalniki, roczniki), czasopisma literackie, filmowe oraz przechowywane są przez pewien 
okres pozostałe tytuły prasowe. Publikowane w nich artykuły oraz dodatki tematyczne, 
posiadające dużą wartość poznawczą dla uczniów i studentów, sukcesywnie są 
archiwizowane. Czynności te powodowane są przede wszystkim koniecznością szybkiego 
dostępu do tekstu danego źródła informacji, szczególnie przez uczniów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. 
    W Czytelni zgromadzone zostały reprinty map i  planów publikowane po 2000 r. przez  
dzienniki regionalne, atlasy geograficzne i historyczne.       
    Zbiory Czytelni w znaczący sposób wzbogacane są darami czytelników i instytucji 
jeżeli chodzi o czasopisma znajdujące się poza prenumeratą (np. Gazeta Chojeńska, Nowe 7 
Dni Gryfina, Gazeta Polska codziennie, Fakt, Zabezpieczenia, Polska Zbrojna, Bibliotekarz 
Zachodniopomorski, Sukces, Gazeta Sołecka, Kronika Sejmowa, Komputer Świat, Nowa 
Technika Wojskowa, Rocznik Chojeński, Przegląd Uniwersytecki, Gwiazdy, Raport, Żołnierz 
Polski, Przegląd Sił Zbrojnych i inne).    
    W 2015 r. również księgozbiór Czytelni, podobnie jak w roku poprzednim, znacząco 
wzbogacił  się dzięki darom od instytucji jak i indywidualnych czytelników.                       
    W Czytelni gromadzone są od lat (po 2003 r.) prace licencjackie, magisterskie i 
podyplomowe dotyczące ziemi gryfińskiej.  
    W Czytelni znajdują się na płytach DVD ekranizacje wybitnych dzieł literackich 
(np. cykl  telewizji brytyjskiej BBC dokumentujący  inscenizacje teatralne dzieł W. Szekspira 
oraz zbiór płyt zawierających ekranizacje lektur szkolnych). 
     Zgodnie, z jednym z najważniejszych działań Czytelni, sukcesywnie gromadzi się 
materiały o ziemi gryfińskiej (gmina i powiat), poprzez opracowywanie na bazie wycinków 
artykułów  prasowych, publikowanych w Głosie Szczecińskim, Kurierze Szczecińskim, 
Gazecie Wyborczej/Szczecin KRONIKI  REGIONALNEJ.  
 W Czytelni gromadzone są: 
 - foldery, broszury,  mapki dotyczące powiatu gryfińskiego 
 -  okolicznościowe zaproszenia wystosowywane na ręce dyrekcji i pracowników Biblioteki   
    przez różne lokalne i regionalne instytucje, stowarzyszenia i organizacje  
 -  kalendarze promujące ziemię gryfińską i region Pomorza Zachodniego 
    oraz w miarę możliwości 
  - widokówki 
  - wizytówki 
  - ulotki reklamowe  i in. 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom przede wszystkim ze strony osób 
niepełnosprawnych, w tym przypadku niewidomych, niedowidzących i mających 
problemy ze skupieniem uwagi, kontynuujemy zakup audiobooków. W roku 2015 
Biblioteka wzbogaciła się o 38 audiobooków na kwotę 548,00 zł. Zakupiono również 30 
woluminów książek z dużą czcionką na kwotę 1191 zł. 

Zainteresowanie książką mówioną oraz książką z dużą czcionką jest duże. Popularne 
są lektury szkolne i bestsellery literatury dziecięcej i młodzieżowej, powieści. Osoby starsze 
chętnie sięgają po klasykę. Czytelnicy słuchają książek w czasie jazdy samochodem, 
wykonywania codziennych obowiązków. W trakcie doboru literatury w tej formie czytelnicy 
zwracają uwagę, poza treścią, również na nazwisko lektora.  

Biblioteka zakupuje również tzw. dokumenty elektroniczne, czyli programy 
edukacyjne pomocne np. przy zwalczaniu różnego typu schorzeń związanych z nauką 
pisania i liczenia, m.in. dysleksji, dysortografii, dyskalkulii, ćwiczenia logopedyczne na 
płytach DVD, słuchowiska w formacie mp3, audio, lektury na płytach DVD, klasykę 
filmografii dzieci ęcej, piosenki wykonywane przez sławnych aktorów dla dzieci i in. 



 

4 
 

Zbiory są wypożyczane bezpłatnie czytelnikom do domu. W roku 2015  Biblioteka 
wzbogaciła się o 101 dokumentów elektronicznych i innych materiałów audiowizualnych 
na kwotę 1871,00 zł. 

Biblioteka oprócz tradycyjnych zbiorów (książek, prasy), gromadzi płyty analogowe, 
regionalia (cymelia, widokówki, fotografie z widokami Gryfina, mapy Pomorza), dokumenty 
pozostałe po dawnych mieszkańcach Gryfina, dokumenty z okresu stanu wojennego, 
wydawnictwa tzw. drugiego obiegu, wizytówki, ulotki, kalendarze itp. 
 
Ilość książek w poszczególnych bibliotekach wg stanu na dzień 31 XII 2015 r.: 

 
Biblioteka Publiczna                         - 69.490 wol. + 990 rocz. czasopism 
Filia Górny Taras   - 23.908 wol. 
Filia Naukowa   - 12.998 wol. 
Filia Chwarstnica   - 10.973 wol. 
Filia Pniewo               - 10.043 wol. 
Filia Wełtyń    - 10.354 wol. 
Filia Gardno                                    -   8.280  wol. 
Filia Żabnica                                     -   7.612  wol. 
 
W roku 2015  księgozbiór był systematycznie przeglądany, naprawiany  

i meliorowany. Wycofywane z księgozbiorów są wyłącznie książki nienadające się do oprawy 
introligatorskiej, zniszczone i o nieaktualnych treściach.  
 
 E-usługi bibliotek 

 Biblioteka Publiczna w Gryfinie udostępnia i uzupełnia na bieżąco katalog on-line. 
Tworzona jest także elektroniczna kartoteka zagadnieniowa, regionalna. Zakupujemy e-
wydanie "Gazety Prawnej" (w 2015 r. skorzystało z niej 257 osób). Biblioteka prowadzi 
własną stronę internetową www.biblioteka.gryfino.pl. Biblioteka uczestniczy w 
Internetowym Portalu e-Usług Bibliotecznych W.BIBLIOTECE.PL. Jesteśmy również na 
Facebooku.  
 Odbiorcami e-usług są grupy użytkowników, które przeglądają portale internetowe 
oferujące  pracę w kraju i za granicą, portale informacyjne, portale randkowe i in., 
korzystają z poczty elektronicznej,  Facebooka i innych serwisów społecznościowych, 
gier  logicznych (np. pasjanse, szachy on-line), gier on-line. W 2015 r. odbiorcami e-usług 
w Czytelni byli użytkownicy Biblioteki w przedziale wiekowym od 10. roku życia do 
powyżej 60. roku życia. Dominującymi kategoriami odbiorców e-usług w 2015 r. byli 
studenci, uczniowie oraz osoby niepracujące. Odsetek użytkowników e-usług wśród osób 
powyżej 50. lat stopniowo zwiększał się w związku z prowadzonymi w 2015 r. w 
Czytelni, bezpłatnymi szkoleniami komputerowymi. Kursy prowadzone są w Czytelni dla 
Dorosłych, w Filii Górny Taras. 

 

III. Czytelnicy  
  
 W 2015 r. zarejestrowanych było 6.193. czytelników, z czego 4.486. w bibliotece  
macierzystej i jej dwóch miejskich filiach.    

Biorąc pod uwagę wiek czytelników, najwyższy odsetek tworzą osoby  
do 15 roku życia – 30,79%, drugą grupę stanowią osoby od 25 do 44 roku życia - 
25,58%. 

Wśród grup zawodowych najliczniejszą grupę czytelników stanowią uczniowie – 
48,65% oraz osoby pracujące – 30,77%. 
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Ilość czytelników w poszczególnych bibliotekach: 
 
Biblioteka Publiczna 

Ogółem                2.831 czytelników 
do lat 5 -      67  “ 
6-12 lat   -    433           “ 
13-15 lat            -    212    “   
16-19 lat             -    286  “ 
20-24 lata           -    333  “ 
25-44 lata            -    809  “ 
45-60 lata                -    415  “ 

 powyżej 60 lat     -    276  “    
 
 
 
Filia miejska Górny Taras 

Ogółem      1.297 czytelników 
do lat 5 -       11  “ 
6-12 lat   -     210           “ 
13-15 lat            -     107   “ 
16-19 lat                  -     135  “ 
20-24 lata                -       71  “ 
25-44 lata                -     315  “ 
45-60 lat                  -     226  “ 
powyżej 60 lat         -     222         “ 

 
Filia miejska Naukowa 
 Ogółem          358  czytelników 
 
 16-19 lat  -         10  “ 
 20-24 lata  -         65  “ 
 25-44 lata  -       209  “ 
 45-60 lat  -         55    “ 
 powyżej 60 lat  -         19  “ 
 
 
Filia wiejska Chwarstnica 

Ogółem                         548 czytelników 
do lat 5                    -       15               “ 
6-12 lat                   -      189              “ 
13-15 lat                 -        87  “ 
16-19 lat                 -        65  “ 
20-24 lata               -        49  “ 
25-44 lata               -        69  “ 
45-60 lat                 -        47  “  
powyżej 60 lat        -        27  “ 

 
Filia wiejska Pniewo 

Ogółem     415     czytelników 
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do lat 5                    -       27              “ 
6-12 lat                    -       48              “ 
13-15 lat                  -       67    “ 
16-19 lat                -       70  “ 
20-24 lata                 -       50  “ 
25-44 lata               -       77  “ 
45-60 lat             -       36  “ 
powyżej 60 lat         -       40  “ 

      
 
Filia wiejska Wełtyń 

Ogółem               228   czytelników 
do lat 5 -       21            “ 
6-12 lat   -       44            “ 
13-15 lat            -       18  “ 
16-19 lat               -       18  “ 
20-24 lata          -       30 “ 
25-44 lata            -       47 “ 
45-60 lat        -       31 “ 
powyżej 60 lat             -       19 “ 

 
 
Filia  wiejska Gardno 

Ogółem               381  czytelników 
  
  6-12 lat   -     150           “ 
13-15 lat           -       90 “ 
16-19 lat                      -        36 “ 
20-24 lata         -        13 “ 
25-44 lata                    -        53 “ 
45-60 lat       -        28 “ 

 powyżej 60 lat            -        11 “ 
 
Filia wiejska Żabnica 

Ogółem            135   czytelników 
        

6-12 lat   -    107            “ 
13-15 lat            -       4         “ 
16-19 lat              -       1            “ 
20-24 lata            -       5  “ 
25-44 lata           -       5  “ 
45-60 lat                     -       8  “ 
powyżej 60 lat             -       5            “ 

 
Podział czytelników wg wieku z wszystkich placówek łącznie: 
  

do lat 5 -    141 osób  
6-12 lat   -  1181 osób           
13-15 lat           -    585 osób  
16-19 lat  -     621 osób 
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20-24 lata  -     616 osób 
25-44 lata  -   1584 osób 
45-60 lat  -     846 osób 
powyżej 60 lat  -     619 osób 
                            ------------------- 
      razem:   6.193 osoby 

 
Odwiedziny w działach otwartych Biblioteki 

       
Czytelnicy odwiedzili wszystkie nasze agendy 84.697  razy: 

 
Biblioteka Publiczna  -   31.827 odwiedzin 
Filia Górny Taras             -   16.204 odwiedziny 
Filia Naukowa  -     3.327 odwiedzin 
Filia Chwarstnica  -   13.580 odwiedzin 
Filia Pniewo   -     3.892 odwiedzin 
Filia Wełtyń   -     5.471 odwiedzin 
Filia Gardno                         -    6.977 odwiedzin 
Filia Żabnica                         -    3.419 odwiedzin 

 
    

Liczba wypożyczeń księgozbioru, czasopism i zbiorów specjalnych do domu wyniosła 
–120.721 wol.; średnia wypożyczeń –19 egz. /1 czytelnika. 
 

Czytelnia prowadzi  wypożyczenia  międzybiblioteczne. Forma wypożyczeń tego typu     
stosowana  jest w przypadku braku w bibliotece poszukiwanych przez Czytelników tytułów. 
             Prawo do wypożyczeń międzybibliotecznych posiadają: uczniowie, studenci  i 
pozostali czytelnicy.  Czytelnia d/Dorosłych, udostępniła w 2015 r. swoim użytkownikom –  
145 książek sprowadzonych głównie, podobnie jak w latach ubiegłych, z Książnicy 
Pomorskiej.  
           

Odwiedziny i udostępnianie zbiorów w czytelniach 
              odwiedziny                    udostępniane zbiory 

 
Biblioteka Publiczna 13.793 osoby      21.328 egz. 

 Filia Górny Taras   6.861 osób                              5.741 egz. 
 Filia Naukowa    osób                    6.478 egz.  

Filia Chwarstnica         8.635 osób                           10.390 egz. 
 Filia Pniewo    1.742 osoby                    3.460 egz. 
 Filia Wełtyń               3.154 osoby                   2.735 egz. 
 Filia Gardno                  osoby                    5.132 egz. 
 Filia Żabnica                2466 osób                                  3.391 egz. 
  razem: ------------------------------------------------------------------ 

              osób                    58.655 egz. 
  
Powyższe dane świadczą o potrzebie zaspakajania potrzeb czytelniczych osób, 

które licznymi odwiedzinami i wypożyczeniami świadczą o sensie istnienia bibliotek. 
Liczną grupę użytkowników biblioteki stanowią osoby korzystające z innych form jej 
działalności, z których w 2015 roku skorzystało: 

- z 216. lekcji bibliotecznych i wycieczek dla użytkowników bibliotek - 3.373 osoby, 
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- z 836. imprez zorganizowanych przez biblioteki w gminie skorzystało - 13.258 osób 
(na tę liczbę składają się różne imprezy m.in. literackie, edukacyjne, wystawy). 

- w czasie 393. godzin przeprowadzono szkolenia i inne zajęcia edukacyjne dla grupy 
3565. użytkowników biblioteki (były to m.in. szkolenia z obsługi komputera i Internetu dla 
Seniorów, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książek, warsztaty językowe (język niemiecki dla 
najmłodszych) i plastyczne, szkolenia i warsztaty z biblioterapii dla nauczycieli, rodziców 
bibliotekarzy). 

Zadaniem bibliotek publicznych jest ciągłe poszerzanie oferty skierowanej do 
czytelników, szczególnie do uczniów, studentów, środowiska czytelników z terenów 
wiejskich, czytelników niepełnosprawnych. Z dofinansowania z Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego Biblioteka w roku 2013 utworzyła dwa stanowiska dla osób 
niewidomych i niedowidzących. W 2015 roku zostały wykonane oznakowania schodów 
ułatwiaj ące poruszanie się osobom słabo-widzącym.  

W celu jak najlepszego zaspokojenia potrzeb wszystkich grup czytelników 
zbieramy sugestie od nich dotyczące doboru księgozbioru w wyznaczonych miejscach 
(działach otwartych biblioteki), organizujemy różne imprezy. Poprzez pocztę 
internetową oraz telefon w działach otwartych biblioteki można złożyć zamówienie na 
dostępne książki. Biblioteka posiada zakładki na facebooku, rezerwacji zbiorów można 
dokonać poprzez Internet. Czytelnicy poprzez stronę internetową Biblioteki, mają 
dostęp do newslettera informującego poprzez emaila o aktualnych wydarzeniach w 
bibliotece oraz formularza zapytań do bibliotekarza, poprzez który mogą uzyskać 
informacje o dostępności zbiorów.  
 
IV. Działalność informacyjna Bibliotek  

 
Działalność informacyjna polega na świadczeniu usług bibliotecznych 

indywidualnemu Czytelnikowi. Jednym z najczęstszych działań pracowników biblioteki na 
rzecz użytkownika jest wybór materiałów ze zbiorów bibliotecznych, opracowywanie 
zestawień bibliograficznych na  kierowane przez czytelników zapytania. W ciągu 2015 r. 
udzielono w Bibliotece Publicznej w Gryfinie wraz z filiami 35.942. informacje, z tego 
15.913 to informacje bibliograficzne, 7.843 osoby skorzystały z Internetu i Dziennik e-Gazety 
Prawnej, opracowano wiele  kwerend dla  uczniów klas maturalnych i studentów. W swojej 
działalności informacyjnej sięgamy do katalogów innych bibliotek: Biblioteki Narodowej, 
Książnicy Pomorskiej, Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, Centralnej Biblioteki Wojskowej, 
Instytutu Badań Literackich PAN (np. Polska Bibliografia Literacka), OSW, PISM , uczelni 
wyższych i wielu innych instytucji. 

Czytelnik, w razie braku książki, może uzyskać informację, w której z najbliższych   
bibliotek znajduje się poszukiwana przez niego publikacja lub skorzystać z wypożyczeń 
międzybibliotecznych.    
         Na bieżąco udzielane są odpowiedzi na zapytania internetowe Czytelników. 

Biblioteka w swojej działalności informacyjnej używa formularza e-mailowego 
„zapytaj bibliotekarza”, jak również Facebooka  (do informowania o sprawach bieżących 
Biblioteki). Jednym z głównych jej zadań jest promocja zbiorów Zachodniopomorskiej 
Biblioteki Cyfrowej. 
 W Bibliotece w roku 2014 zapoczątkowano proces tworzenia elektronicznej 
Bibliografii Regionalnej dotyczącej powiatu gryfińskiego, opracowywanej w Czytelni 
d/Dorosłych na bazie bieżącej  prasy lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej. Do wprowadzenia 
są archiwalne zbiory wycinków artykułów, opracowywane i gromadzone w Czytelni w 
postaci corocznych Kronik, foldery, biuletyny i inne źródła informacji o regionie. W dalszej 
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perspektywie czasowej planowane jest skatalogowanie artykułów publikowanych na łamach, 
ukazującej się po 1989 r., lokalnej prasy archiwizowanej w Czytelni d/Dorosłych.  
Czytelnicy interesujący się historią regionu, czy poszukujący materiałów do wypracowań 
szkolnych, prac licencjackich, magisterskich korzystali ze zbiorów gromadzonych w Czytelni, 
Dziale Zbiorów Specjalnych. W Czytelni dla potrzeb użytkowników Biblioteki, 
poszukujących źródeł informacji o regionie, przeglądane były i nadal są także katalogi 
polskich bibliotek publicznych, instytucji państwowych, uczelni, oferty wydawnicze szkół 
wyższych.  
 Czytelnia Oddziału Dziecięcego sporządza kartotekę osobową, kartotekę materiałów 
okolicznościowych i kartotekę form pracy z czytelnikiem. Filia Naukowa, zgodnie ze swoim 
profilem, od roku 1980 sporządza kartoteki zagadnień pedagogicznych, do których 
wykorzystuje materiały zawarte we wszystkich prenumerowanych czasopismach i 
posiadanych książkach. Sporządza też kartotekę literacką.  

W 2015 r. na łamach  regionalnego czasopisma „Nowe 7 Dni Gryfina” w ramach 
cyklu „Biblioteka poleca”  kontynuowana była przez pracowników biblioteki promocja 
ważnych lub ciekawych książek, znajdujących się w jej zbiorach.  

           V. Kadra – 30 osób 
 

Dyrektor       1 osoba 
Zastępca dyrektora     1 osoba 

 Główny Księgowy                1 osoba (½ etatu)  
 Obsługa administracyjna                                           2 osoby  

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów  2 osoby                                                                                                    
 Oddział Dziecięcy     2 osoby 
 Wypożyczalnia dla Dorosłych   2 osoby 
 Czytelnia dla Dorosłych    2 osoby 
 Dział Zbiorów Specjalnych    2 osoby  

Introligatornia      3 osoby   
 Filia Górny Taras     2 osoby 
 Filia Naukowa      2 osoby 
 Filie wiejskie      5 osób (1 os. ¼ et. i 1 os. ½ et.)
 Obsługa gospodarcza                3 osoby (1 os. na ¾ et. 1 os. ¼ et.) 

 
Pracownicy wg wykształcenia: 

  
Wyższe ogólne          10 osób (w tym 1 osoba na ½ etatu 1 osoba na ¼et.)  

  Wyższe bibliotekarskie         10 osób (w tym 1 osoba na ¼ etatu)                                                                         
 Średnie bibliotekarskie           7 osób (w tym 1 osoba na ½ etatu) 
 Średnie ogólne            1 osoba 
 Zasadnicze             2 osoby (w tym 1 osoba na ¾ etatu) 
 

W roku 2015 pracownicy Biblioteki brali udział w merytorycznych kursach, 
konferencjach i szkoleniach z zakresu bibliotekoznawstwa, prawa pracy, informatyki  
1 osoba studiowała zaocznie (Pedagogikę). Biblioteka organizowała również szkolenia 
dla nauczycieli, bibliotekarzy z powiatu. 
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VI. Działalność edukacyjna, kulturalno – oświatowa, promocja czytelnictwa 
 

Rok 2015 w gryfińskiej bibliotece obfitował w wiele wydarzeń o charakterze 
edukacyjnym, kulturalno–oświatowym i promocyjnym. 
 
DZIAŁ ZBIORÓW SPECJALNYCH  
• Z okazji 70-lecia osadnictwa polskiego na ziemi gryfińskiej rozpoczęliśmy cykl 
prezentacji składających się z krótkich tekstów, map i fotografii obrazujących fakty z historii 
Gryfina w roku 1945. Prezentacje zmieniające się zgodnie z kalendarium wydarzeń 
historycznych umieszczone były na tablicy informacyjnej, na stronie internetowej biblioteki, 
w mediach społecznościowych oraz lokalnych serwisach internetowych. W bibliotecznej 
galerii ”Mansarda” oglądać można było pamiątki z dawnego Gryfina. W większości były to 
oryginalne fotografie, ale również przedmioty użytkowe, monety, banknoty, medale oraz 
rocznik urzędowego czasopisma z roku 1875 – „Greifenhagener Kreisblatt”. Ciekawostką 
były oryginalne fotografie z początku XX stulecia, autorstwa gryfińskiego fotografa i 
wydawcy Maxa Politzky’ego. Ich wysoka jakość wskazuje na profesjonalizm autora i 
możliwości techniczne sprzętu fotograficznego w tamtych czasach. Fotografie powojenne 
prezentowane na wystawie, to w większości zdjęcia gryfińskiego kościoła z lat 1954-56, 
autorstwa Włodzimierza Wojtkiewicza ze Szczecina.  Z monet znajdujących się w zbiorach 
specjalnych pokazano gryfińskie monety zastępcze z lat dwudziestych XX wieku 
o nominałach 10 i 50 fenigów, oraz szwedzką monetę 1 ore z roku 1627, znalezioną niedaleko 
Gryfina. Ta ostatnia jest niemym świadkiem tragicznych dla Gryfina wydarzeń XVII stulecia.  

Z obchodami 70-lecia osadnictwa związana była wystawa okolicznościowa 
zatytułowana „Nasze Gryfino”. Wystawa prezentowana była we wrześniu w budynku 
Tawerny na gryfińskim nabrzeżu. Na dziesięciu antyramach, umieściliśmy niespełna 
sześćdziesiąt fotografii, które przedstawiają miasto zmieniające się na przestrzeni 
powojennych lat. W Tawernie wyeksponowany został także obraz satyryczny Henryka Sawki, 
specjalnie wykonany i podarowany Gminie Gryfino z okazji 70-lecia osadnictwa polskiego na 
ziemi gryfińskiej. Dla wszystkich tych, którzy nie zdążyli się zapoznać z wystawą była ona 
wystawiona do końca roku w galerii ”Mansarda”, na ostatnim piętrze gryfińskiej biblioteki.  
• Cyklicznie, przez cały rok, były wystawiane obrazy w galerii ”Mansarda” pod 
wspólnym tytułem ,,Malarze polscy”. Jako pierwszy prezentowany był Tadeusz Ajdukiewicz 
– autor portretów, scen batalistycznych i rodzajowych. Następnie prace Józefa 
Chełmońskiego. W lutym z okazji 130 rocznicy urodzin niezwykłego pisarza, malarza 
Stanisława Ignacego Witkiewicza prezentowaliśmy wystawę prezentującą kilkanaście kopii 
jego obrazów i krótki biogram. 
• „Żołnierze Wyklęci” 
W pierwszej połowie roku biblioteka współorganizowała dwa spotkania historyczne związane 
z tematyką „Żołnierzy Wyklętych”. Gośćmi tych spotkań byli: historyk Leszek Żebrowski 
oraz pisarz młodego pokolenia Kajetan Rajski, który to promował swoją najnowszą książką 
pt. "Wilczęta 2. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych". W ramach spotkania Kajetan 
Rajski wygłosił również wykład pt. "Represje wobec dzieci Żołnierzy Wyklętych w PRL". 
 
• 02.02. Wystawa fotografii ze Zwierzyńca 

Zwierzyniec to małe, urokliwe miasteczko w powiecie zamojskim. Położone jest nad 
Wieprzem, przy Roztoczańskim Parku Narodowym. Wystawa powstała z inicjatywy 
gryfinianina pochodzącego ze Zwierzyńca, Pana Grzegorza Węgrzyna. 
 

• 17.03. Spotkanie przybliżające postać Jana Maziakowskiego– szczecińskiego antykwariusza  
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Na zaproszenie gryfińskiej biblioteki ks. dr Jan Marcin Mazur, podczas prezentacji 
multimedialnej przedstawił zebranym sylwetkę Jana Maziakowskiego. Wspomniany Jan 
Maziakowski to postać arcyciekawa i jak się okazało, znana wielu gryfinianom. Był 
wieloletnim kierownikiem księgarni-antykwariatu, jedynej w czasach PRL-u w Szczecinie.  
 
• 24.04. Pokaz reżyserski filmu o katastrofie smoleńskiej pt. "Anatomia upadku" 

Po projekcji współtwórca filmu, Rafał Dzięciołowski, opowiedział o kulisach jego 
powstania. Rafał Dzięciołowski - jest dziennikarzem "Gazety Polskiej", komentatorem 
Telewizji Republika, znawcą procesów demokratycznych na Ukrainie oraz innych 
państwach postsowieckich. 
 

• 12.05. Spotkanie z poezją Zbigniewa Smoczka. Do prezentacji poezji Pana Zbigniewa 
włączył się Teatr "Eliksir". 
 

• 22.05. VI Gryfińskie Dyktando 
W piątkowe popołudnie, 22 maja 2015 r., spotkaliśmy się w sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, aby po raz szósty zmierzyć się z 
zawiłościami ortograficznymi języka polskiego. W dyktandzie, które 
współorganizowała Biblioteka Publiczna, Urząd Miasta i Gminy oraz Uniwersytet 
Szczeciński, wzięło udział dziewiętnastu uczestników.  
 

• Maj 2015 Konkurs na Exlibris 
Biblioteka Publiczna w Gryfinie przeprowadziła konkurs na Exlibris. Celem konkursu było 
zainteresowanie ludzi exlibrisem jako małą grafiką artystyczną, stworzenie graficznego znaku 
bibliotecznego oraz popularyzacja i promocja Biblioteki Publicznej w Gryfinie. 
  
• 25.05. „Odjazdowi Książkożercy” to tytuł wystawy, którą można było oglądać w 
Bibliotece Publicznej w Gryfinie. Ekspozycja składała się z 19 zdjęć autorstwa Pani Renaty 
Lis. Fotografie przedstawiały ogólnopolską, rowerową akcję bibliotekarzy oraz wszystkich 
miłośników książek, jako święto bibliotek i rowerów. Wydarzenie to ma charakter otwarty i 
niekomercyjny. Znakiem rozpoznawczym jest kolor pomarańczowy, rower i książka, a celem 
jest promocja czytelnictwa, bibliotek i roweru, jako elementów aktywnego życia. „Odjazdowi 
Książkożercy” to zmieniona nazwa imprezy „Odjazdowego Bibliotekarza”. Pani Renata Lis 
starała się przedstawić na swoich zdjęciach reportaż z akcji, która miała miejsce w Szczecinie. 

 
• Gryfińskie Koncerty Organowe 
W 2015 roku odbywały się także cykliczne już Gryfińskie Koncerty Organowe. Był to XI i 
XII koncert. Wystąpili w nich Bartłomiej Pudło, a także grający na trąbce Maciej Fortuna z 
Markiem Smoczyńskim – organy oraz Pawłem Wypychem - wizualizacje.     
 
• 25.06. Noc Świętojańska  
Nad brzegiem Odry, po raz trzeci zorganizowaliśmy dla mieszkańców Noc Świętojańską. 
Impreza ta ma przybliżyć ludziom zwyczaje i obrzędy kultywowane w dawnych czasach w 
Noc Kupały. 
O ludowy klimat imprezy zadbała Kapela Ludowa „Borzymianka”, a także Teatr „Eliksir”. 
 
• 01.08. Rocznica Powstania Warszawskiego 
Wystawa  eksponatów ze zbiorów prywatnych w galerii "Mansarda”. 
• 05.09. Narodowe Czytanie  
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We wrześniu gryfińska biblioteka brała udział w czwartej edycji Narodowego Czytania. 
Wybrane fragmenty „Lalki” czytali: Sekretarz UMiG Gryfino Pani Ewa Sznajder, Dyrektor 
GDK Pani Maria Zalewska, panie z Teatru "Eliksir", a na zakończenie czterech młodych 
aktorów z Teatru UHURU.  
 
• 19.09. Spotkanie z kapitanem Waldemarem Gałuszką pod tytułem "Między swastyką a 
sierpem i młotem". Spotkanie zorganizowane wspólnie z Młodzieżą Wszechpolską Gryfino 
oraz Gryfińskim Ruchem Patriotycznym. Kapitan Gałuszko, rocznik 1928, żołnierz AK, 
ROAK i WiN. Dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych, m.in. za udział w największej 
zwycięskiej bitwie partyzanckiej pomiędzy Wisłą a Wartą z wojskami Wehrmachtu i SS pod 
Krzepinem (październik 1944). W latach 1976-1989 p. Gałuszko publikował w prasie 
podziemnej, a w okresie stanu wojennego był radcą prawnym NSZZ Solidarność Pomorza 
Zachodniego. Obecnie jest emerytowanym radcą prawnym, pisarzem i członkiem Związku 
Literatów Polskich. 

 
• Spotkania autorskie 03.10. – (dwa poniższe wydarzenia odbyły się przy współpracy  
                                                      z Oddziałem Dziecięcym) 
Ważnym wydarzeniem w mijającym roku było spotkanie z aktorem Jarosławem Boberkiem. 
Odbyło się ono w ramach 3. edycji Festiwalu Czytania „Odkrywcy Wyobraźni” 
organizowanego przez Książnicę Pomorską w Szczecinie. Zebranym  licznie w Oddziale 
Dziecięcym uczestnikom spotkania pan Jarosław przeczytał rozdział pierwszy „Przygód 
Piotrusia Pana” J.M. Barriego 
w przekładzie Macieja Słomczyńskiego. Spotkanie uatrakcyjnił także występ Weroniki 
Wernikowskiej uczennicy Szkoły Muzycznej w Gryfinie, która zagrała na flecie poprzecznym 
utwór pt. „Melodia” Niccolo Paganiniego. 
• 02.-05.10. Program z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci pn. „O ekologii 
KULTURALNIE" w ramach Festiwalu Czytania „Odkrywcy Wyobraźni”, którego gryfińska 
biblioteka była partnerem odbyły się spotkania i warsztaty propagujące postawy 
proekologiczne, wiedzę z zakresu ochrony środowiska wśród uczniów szkół podstawowych 
czterech gmin województwa zachodniopomorskiego (Szczecin, Gryfino, Police, Stargard 
Szczeciński). Zaczęło się od spotkania z Pawłem Wakułą, znanym ilustratorem i autorem 
książek dla dzieci, na co dzień rysownikiem w tygodniku „Angora” i w dodatku dla dzieci 
„Angorka”. Po spotkaniu autorskim odbyły się warsztaty – „Z recyklingiem za pan brat”. 
Podczas warsztatów uczniowie klas: 2 i 3 SP dowiedzieli się dlaczego i jak należy 
segregować śmieci i co to jest recykling. Aby lepiej zrozumieć idee „nowe życie odpadów” 
oraz „ze starego coś nowego” uczestnicy stworzyli prace plastyczno – techniczne z 
zastosowaniem materiałów nadających się do recyklingu. Powstały żabki, biedronki, 
króliczki, sówki i motylki, a wszystko to z bezużytecznych odpadów. Ponadto w ciągu dnia 
dla młodych czytelników był dostępny EKOPUNKT z książkami o tematyce ekologicznej i z 
zakresu ochrony środowiska ze zbiorów Oddziału Dziecięcego. 

 
• 09.10. „Bogowie, ludzie i zwierzęta na szczecińskich domach” - prelekcja Michała 
Rembasa. Spotkanie było prelekcją na temat najnowszej książki szczecińskiego pisarza, 
historyka i dziennikarza pt. "Cuda na fasadach".  

 
• 09.11. Wystawa „Drogi do Wolności” z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 
 
• 30.11. Wernisaż wystawy gryfińskiego artysty, malarza Aleksandra Chmielewskiego pt. 
„Piękno Gryfina”. 
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• 04.12. Spotkanie ze Zbigniewem Nowickim – członkiem szczecińskiego oddziału 
Związku Piłsudczyków RP, który zaprezentował swoje prywatne zbiory dotyczące Józefa 
Piłsudskiego oraz Legionów Polskich. Spotkanie to nawiązywało do tego, które odbyło się 13 
listopada z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej w gryfińskim 
muzeum. 

 
• „Wieczornica Kresowiaków”, Wystawa o Marii Dobromilskiej, „Wigilia nad Odrą” 
W okresie jesienno – zimowym biblioteka współorganizowała trzy duże, jak na skalę naszego 
miasta, imprezy. Pierwsza z nich, Wieczornica Kresowiaków, odbyła się 18 września i 
zatytułowana była „Nie odbiorą Ci Ojczyzny jeśli masz ją w sercu”. Spotkanie to było 
uhonorowaniem wielu Kresowiaków i Sybiraków przybyłych do Gryfina po wojnie. 
Zgromadziło ono wielu pionierów ziemi gryfińskiej, a także mieszkańców miasta. Wysłuchać 
można było spisanych wcześniej wspomnień, przeplatanych utworami muzycznymi 
wykonywanymi przez wiolonczelistkę. Całości dopełniły wspólnie odśpiewane pieśni „Hymn 
Sybiraków”, a także żołnierska pieśń „Rozmaryn”.    12 oraz 13 grudnia odbyły się dwie 
kolejne uroczystości. 12 grudnia współtworzyliśmy wystawę poświęconą Marii 
Dobromilskiej - nauczycielce, która wychowała kilka pokoleń gryfinian. Najważniejszym 
gościem była sama bohaterka, pani Maria, która zaszczyciła wszystkich swoją obecnością. 
Pani Maria od lat nie wychodzi z domu, jednak mimo sędziwego wieku podjęła trud przyjęcia 
tylu emocji. Wystawa osiągnęła niespotykaną w Gryfinie od lat na tego typu imprezie 
frekwencję. W przytulnej salce można było obejrzeć 15. minutowy film pt. „Maria 
Dobromilska” autorstwa Pawła Kulika i Marka Brzezińskiego, z muzyką Eweliny Przysiwek. 
Następnie zwiedzający dali się „przenieść w czasie” i mieli możliwość, aby zasiąść w 
dawnych ławkach z kałamarzami i elementarzem. W pokoiku Pani Marii, siedząc na 
oryginalnych krzesłach przywiezionych przez Jej rodziców z Sambora, mogli wysłuchać 
zarejestrowanej niedawno, rozmowy Katarzyny Figas z bohaterką wystawy, obcując z 
autentycznymi elementami z tej opowieści, takimi jak lalka czy obraz Madonny z wagonu 
przesiedleńców. 13 grudnia z kolei, Biblioteka Publiczna w Gryfinie współorganizowała 
„Wigili ę nad Odrą”. Było to transgraniczne spotkanie w niemieckim Mescherin. Głównymi 
bohaterami wieczoru byli: Detlev von Blumenthal i Jerzy Romaniuk. Opowiadali oni swoje 
wspomnienia ze świąt z czasów dzieciństwa. Kolęda  wraz z opłatkiem były dla Niemców i 
Polaków uczestniczących w tej osobliwej Wigilii na Pograniczu, symbolem naszej wzajemnej 
akceptacji i tolerancji. Wzięło w niej udział ok. 180 osób. 
• Dział Zbiorów Specjalnych na bieżąco przeprowadza kwerendy dotyczące historii 
Gryfina i okolic.  
• Pracownicy Działu Zbiorów Specjalnych oprócz organizacji wymienionych wydarzeń 
są także obecni przy każdej innej inicjatywie biblioteki jako ci, którzy obsługują spotkania od 
strony technicznej, np. dźwięk, fotografia oraz przy obsłudze strony internetowej i Facebooka 
bibliotecznego. 
 
ODDZIAŁ DZIECI ĘCY  
W roku 2015 zorganizowaliśmy wiele nowatorskich i różnorodnych form 
upowszechniających książkę i czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Głównym celem 
naszych działań było dotarcie do jak największej liczby dzieci poprzez różnego typu imprezy 
czytelnicze: blok feryjny, konkursy, zajęcia bajkoterapeutyczne, lekcje biblioteczne, 
spotkania autorskie, teatrzyki, koncerty bajkowe, warsztaty literackie, warsztaty z 
ilustratorami, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki po bibliotece i zachęcenie ich do 
odwiedzania naszego Działu.  
Czytelnia dla Dzieci zorganizowała lub była współorganizatorem następujących imprez 
i wydarzeń (wybór najważniejszych): 
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• 19.-30.01.2015r. - BIBLIOFERIADA 2015 – Zajęcia prowadzone w czasie ferii składały się 
z warsztatów literackich, konkursów i łamigłówek literackich, 
quizów lekturowych, spotkań z ciekawymi ludźmi oraz rozmaitych 
zabaw. 

• 8.05.2015r. - „Świętuj z nami Dzień Bibliotekarza i Bibliotek” 
  • 3.05.2015r. - Jak wpoić dziecku szacunek dla wartości za pomocą bajek wychowawczych – 

spotkanie z Supernianią Dorotą Zawadzką 
• 8-15.05.2015r. - „Wybieram Bibliotekę!” – Tydzień Bibliotek w Oddziale Dziecięcym 
• 19.05.2015r. - „Kasdepkiada II, czyli ponowne spotkanie z Grzegorzem Kasdepke" 
• 30.05.-6.06.2015r. - „Cała Polska czyta w bibliotekach” - XIV Ogólnopolski Tydzień 

Czytania Dzieciom  
•  27.06.2015r. - „Książka to ogród noszony w kieszeni” – piknik czytelniczy w Glinnej 
• 25.07.2015r. - BIBLIOART – WAKACYJNE MALOWANIE NA NABRZEŻU z 

ilustratorką książek dla dzieci Emilią Dziubak 
• 21.09.2015r. - Rozwesołki i Krasnoludki Pani Profesor, czyli warsztaty literacko-plastyczne  
 z pisarką Joanną Papuzińską oraz  ilustratorką Elżbietą Krygowską-

Butlewską 
• 29.09.2015r. - Dzień Czytania z Mamą Mu   
• 03.10.2015r.- Król Julian z wizytą w bibliotece, czyli spotkanie z aktorem Jarosławem 

Boberkiem 
• 5.10.2015r. - O ekologii KULTURALNIE i literacko   
• 7.10.2015r. - "Drabik w bibliotece opowiadał różne hece!", czyli spotkanie autorskie z 

Wiesławem 
 Drabikiem 
• 9.10.2015r.- „Bogowie, ludzie i zwierzęta na szczecińskich domach” - prelekcja historyka 

Michała Rembasa  dla dzieci 
• 6.11.2015r. - Florkowe spotkanie z pisarką Roksaną Jędrzejewską-Wróbel 
• 7.11.2015r. - Zobaczyć wszechświat  w kamyku, czyli jak twórczo i ciekawie rozmawiać z 

dziećmi o książkach, uczuciach i życiu (szkolenie warsztatowe dla 
nauczycieli, bibliotekarzy i rodziców z dr Roksaną Jędrzejewską-Wróbel) 

• 25.11.2015r. – „O Misiu, który bał się ciemności” – zajęcia biblioterapeutyczne dla 
przedszkolaków o strachach i lękach na Dzień Pluszowego Misia 

• 4.12.2015r. - „Legenda o Skarbniku” –japoński  teatrzyk KAMISHIBAI, czyli o Barbórce w   
bibliotece 

• 5.12.2015r. - „Mikołaj w bajkowym ogrodzie”- spektakl teatralny dla dzieci 
• Listopad – Grudzień - Historia z czułkami – „Świerszczyk” 1945-2015 (70 lat magazynu dla 

dzieci!) – cykl 8. lekcji bibliotecznych dla uczniów klas 1-3. 
Ponadto dla maluchów i przedszkolaków organizujemy w każdy czwartek „Czytanie z 
Gryfusiem”. Te cykliczne spotkania z książką ściągają do biblioteki coraz więcej dzieci z 
rodzicami, opiekunami, dziadkami i są coraz bardziej popularne.  
Formy promocji książki, czytelnictwa i biblioteki to nie tylko same imprezy, ale także 
ciekawe gazetki ścienne, wystawki nowości czy książek tematycznych. W tym roku było 40. 
ekspozycji okolicznościowych i tematycznych dla dzieci. 
Ogółem z oferty Oddziału Dziecięcego skorzystało 5407 osób, w 280 oferowanych im 
formach.                                                                    
CZYTELNIA  D/DOROSŁYCH  
Czytelnia d/Dorosłych w Gryfinie poza statutowymi zadaniami w 2015 r. zorganizowała dla 
mieszkańców Gryfina następujące  imprezy: 

1. Szkolenie komputerowe dla osób z grup wiekowych 50+, 60+  (w ramach kontynuowanej 
także w  2015 r., ogólnopolskiej akcji „Latarnik”), którego inauguracja miała miejsce w dn. 
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01.03.2013 r. W Czytelni dla Dorosłych w 2015 r. odbyło się także kilka 
niesformalizowanych szkoleń osoby niepełnosprawnej i jej opiekunki oraz osób 
niepracujących. Szkolenia, poza okresem ferii zimowych i wakacji letnich, odbywały się raz 
w tygodniu. Z tej formy szkoleń, mających na celu zapobieżenie wykluczeniu cyfrowemu 
emerytów, bezrobotnych, niepełnosprawnych, skorzystało w ubiegłym roku:  
         - 54 osoby w ramach 31. cotygodniowych szkoleń, 
         - 30 osób w ramach 20. szkoleń przeprowadzonych doraźnie na prośbę 
zainteresowanych (w tym niepełnosprawni) osób. 
     
2. W pierwszym kwartale ubiegłego roku, w Czytelni d/Dorosłych zorganizowano kilka 
spotkań miłośników gier strategicznych w ramach założonego w 2013 r. przez pracownika 
działu „Klubu Gier”. W okresie styczeń-marzec 2015 r. odbyły się 4 spotkania, w których 
uczestniczyło 20. pasjonatów tej formy zabawy. W ramach promocji gier planszowych, 
odbyło się w październiku 2015 r. spotkanie z dziećmi.  
 
3. Czytelnia d/Dorosłych współpracowała w ubiegłym roku przy kilku, organizowanych przez 
Bibliotekę,  wystawach: 
- maj 2015r.: w ramach Tygodnia Bibliotek udostępnienie zbiorów numizmatycznych    
   pracownika Czytelni nt. „Sztuka na znaczkach świata”,  
- maj 2015r.: wystawa prac plastycznych i ekspozycji kreacji krawieckich artystki lokalnej,  
   pani E. Olszewskiej, 
- sierpień 2015r.: udostępnienie części elementów wystawy związanej z 71. rocznicą   
   wybuchu Powstania Warszawskiego,  
-  wrzesień 2015r.: w ramach Narodowego Czytania udostępnienie elementów ekspozycji, 

która została wystawiona w Tawernie, 
-  grudzień 2015r.: wystawa promująca postać Marii Dobromilskiej, jednej z pierwszych       

nauczycieli w Gryfinie. 
 
4. Czytelnia d/Dorosłych w okresie „Tygodnia Bibliotek”, które przypadają w maju była  
współorganizatorem, wspólnie z Wypożyczalnią d/Dorosłych i filią Biblioteki na Górnym 
Tarasie,  kiermaszu książek. 
 - w ramach Tygodnia Bibliotek, kontynuowana była, zainicjowana kilka lat wcześniej przez 
Czytelnię akcja „Wymień się książką”. Dzięki tej akcji Czytelnia wzbogaciła się o kilka 
wartościowych tytułów. 
 
5. W dniu inaugurującym Tydzień Bibliotek, Czytelnia podobnie jak i pozostałe działy  
Biblioteki była miejscem odwiedzin indywidualnych i rodzinnych. W dodatkowych 
godzinach dyżuru (od 18.00 – do 22.00) zainteresowani mogli:  
- uczestniczyć w indywidualnych szkoleniach komputerowych,  
- poznawać charakter pracy w dziale,  
- zapoznać się z katalogiem elektronicznym oraz tworzoną w Czytelni elektroniczną bazą 
Bibliografii Regionalnej,  
- obserwować proces katalogowania książek, artykułów prasowych. 
  
6. Pracownicy Czytelni przekazują swoją wiedzę i umiejętności czytelnikom, którzy  
samodzielnie chcą dotrzeć do interesujących ich publikacji. Zainteresowani poznają metody 
poruszania się po katalogach Biblioteki Narodowej, Książnicy Pomorskiej i innych bibliotek 
na terenie kraju. 
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7. Pracownicy Czytelni  przygotowują zainteresowanym użytkownikom Biblioteki kwerendy 
na przedłożone przez nich zapytania dot. różnych zagadnień. Należą do nich tematy 
dotyczące historii i współczesności  regionu, problematyka  prac dyplomowych i inne. 
W ubiegłym roku przygotowano w Czytelni 149 kwerend. 
 
8. Czytelnia corocznie otrzymuje dary od mieszkańców Gryfina w postaci  m.in. czasopism, 
które po udostępnieniu użytkownikom Biblioteki w Gryfinie, rozdysponowywane są ze 
względu na duże zapotrzebowanie, sukcesywnie do filii wiejskich i ich punktów 
bibliotecznych.  
 
9. Czytelnia w 2015 r., podobnie jak w latach ubiegłych, gromadziła dary w postaci 
podręczników, książek, prasy edukacyjnej dla Polonii  na Wschodzie, które przekazała Tow. 
Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej. 
•   w styczniu (14.01) 2015 r. miało miejsce spektakularne wydarzenie, które zainicjowane 
zostało dzięki zbiorom Czytelni. Mianowicie, po wielu latach doszło do spotkania członków 
rozdzielonej rodziny, mieszkańców Gryfina i Danii. Spotkanie to rejestrowane było przez 
telewizję duńską w Dziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki. 
• w ubiegłym roku ( IV kwartał), do Czytelni zostało skierowane przez osobę 
pośredniczącą, zapytanie od  mieszkańca Ukrainy, żołnierza - uczestnika konfliktu zbrojnego 
w Donbasie, dotyczące okoliczności i miejsca  śmierci jego dziadka w walkach o Gryfino w 
1945 r. Do udzielenia częściowej odpowiedzi, posłużyły nam:  publikacja pana Mariana 
Anklewicza pt. „Gryfino 1945” oraz przegląd stron internetowych dotyczący jednostki, w 
której służył ów żołnierz. Ogólne informacje, do których dotarto przekazane zostały osobie 
pośredniczącej.  

 
FILIA NAUKOWA  
W roku 2015 w Filii Naukowej zorganizowano dwie formy kulturalno-edukacyjne dla 
nauczycieli, studentów, uczniów i rodziców w ramach Tygodnia Bibliotek: 
• 11.05. Uczeń słabo słyszący i słabo widzący w szkole masowej 
Spotkanie prowadziły Dorota Bruss – surdopedagog i Aneta Krajniak tyflopedagog z Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele i rodzice dzieci 
z tymi problemami. Pani Dorota, która jako pierwsza  przedstawiała temat mówiła m.in. jak 
rozpoznać ucznia z problemami słuchowymi, co to są  Centralne Zaburzenia Przetwarzania 
Słuchowego, jak szkoła i nauczyciel może wspomóc dziecko z problemami słuchowymi. 
Specjalistka od problemów ze wzrokiem – pani Aneta opowiadała jak można zmodernizować 
klasę szkolną, toalety, żeby dziecko było bardziej samodzielne i czuło się bezpiecznie w 
otoczeniu. Było to już kolejne spotkanie w ramach współpracy Filii Naukowej z gryfińską 
poradnią.  
• 15.05. ,,Witkacy – wszechstronna osobowość twórcza’’(wykład)      
Pani Cecylia Judek sekretarz naukowa z Książnicy Pomorskiej ciekawie opowiadała klasie II 
LB z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z ulicy Łużyckiej o Stanisławie Ignacym 
Witkiewiczu, o jego wszechstronnych zainteresowaniach (malarstwo, filozofia, pisarstwo, 
fotografia) i o tym, że wyprzedzał swoją epokę w każdej dziedzinie, z którą miał styczność. 
Młodzież z zainteresowaniem słuchała słów prelekcji i wyszła bogatsza o wiedzę o tym 
ciekawym, nieprzeciętnym człowieku.  
Ponadto czytelnia gromadzi oraz udostępnia książki i czasopisma z zakresu nauk 
pedagogicznych, a w szczególności: pedagogiki ogólnej, porównawczej, społecznej, 
opiekuńczej, specjalnej, przedszkolnej, wczesnoszkolnej, andragogiki, historii wychowania i 
myśli pedagogicznej oraz dyscyplin pokrewnych (psychologia, socjologia) . W bibliotece 
można skorzystać z rozbudowanej kartoteki zagadnieniowej, która składa się z ok. 400 haseł. 
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W kartotece można znaleźć artykuły z czasopism, rozdziały z książek na dany temat.  
Dysponujemy 8. miejscami dla czytelników, oprócz tego jest jedno stanowisko komputerowe 
z bezpłatnym dostępem do Internetu i drukarki. Czasopisma można wypożyczyć na 3 dni, 
książki na tydzień, ale do każdego czytelnika podchodzimy bardzo indywidualnie i można 
umówić się  co do terminu oddania materiałów. W czytelni mamy jedyną w Gryfinie ,, 
Encyklopedię pedagogiczną XXI wieku’’, która składa się z 7. tomów  i suplementu. Ponadto 
prenumerowaliśmy 25 tytułów czasopism oraz posiadamy  numery archiwalne czasopism, 
które już nie ukazują się. Użytkownik biblioteki, który zawita w nasze progi, zawsze może 
liczyć na fachową pomoc i doradztwo w doborze literatury do pracy licencjackiej, 
magisterskiej czy zaliczeniowej. Oprócz tego wszyscy odwiedzający Filię mogli zaznajomić 
się z gazetkami okolicznościowymi oraz z wystawkami nowości.   
 
FILIA BIBLIOTECZNA GÓRNY TARAS  
• 16.01. lekcja biblioteczna – Przedszkole nr 1 
• 19.-30.01. Ferie w bibliotece: 

* spotkanie z kynologiem (A. Pluta) 
            * warsztaty ilustratorskie (I. Cała) (30 osób) 

* modeling z książką 
* pokaz mody 
* kalambury 
* teatr cieni 
* nauka tańca (A. Ulitko) 

• 06.02. lekcja biblioteczna – Przedszkole nr 3  
• 16.02. lekcja biblioteczna – Przedszkole nr 3 
• 20.02. lekcja biblioteczna – Przedszkole nr 3 
• Marzec  - wystawa wycinanek p. Ireny Kos-Fiedorowicz  
• 12.03. lekcja biblioteczna – Przedszkole nr 3 
• 12.03. lekcja biblioteczna – Przedszkole nr 2 
• 18.03. lekcja biblioteczna – Przedszkole nr 2 
• 11.05. spotkanie teatralne: występuje Pogotowie Teatralne ze Szczecina. W 

przedstawieniu brały udział dzieci z Przedszkola Iskierka, Przedszkole nr 2 , Przedszkole 
nr 1  

• 11.05. warsztaty teatralne: występuje Pogotowie Teatralne.  Szkoła Podstawowa nr 2  
• 12.05. spotkanie z pisarką: A. Gadzińska: Szkoła Podstawowa nr 3  
• 14.05.  spotkanie z Pawłem Drągiem: Szkoła Podstawowa nr 2  
• 15.05. warsztaty biblioterapeutyczne : Szkoła Podstawowa nr 2  
• 08.06. lekcja biblioteczna – Przedszkole nr 3  
• 10.06. lekcja biblioteczna -  Przedszkole nr 1  
• 16.06. lekcja biblioteczna – Przedszkole nr 3  
• Wakacje w bibliotece ( gry i zabawy)  
• 07.10. lekcja biblioteczna – Przedszkole nr 3  
• 15.10. warsztaty biblioterapeutyczne – Szkoła Podstawowa nr 3  
• 28.10. lekcja biblioteczna – przedszkole nr 1  
• Listopad: Wystawa - Ilustracje do baśni - K.Tyła 
• 12.11. lekcja biblioteczna – Przedszkole nr 3  
• 13.11. lekcja biblioteczna – Przedszkole nr 3  
Przez cały rok 2015 prowadzone były zajęcia komputerowe dla seniorów z programu             
„Latarnik”, w których to udział wzięło 77 osób. W zajęciach komputerowych dla studentów 
G.U.T.W. uczestniczyło 140 osób. 
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Recenzje i artykuły do: iGryfino, 7Dni Gryfina 
Ilość lekcji bibliotecznych – 14, ilość osób: 245 
Teatr (1), ilość osób: 57 
Warsztaty teatralne i biblioterapeutyczne -78 osób 
Spotkania autorskie (2), ilość osób: 61 
Inne edukacyjne (ferie ,wakacje, Ekwador w pigułce P.Drąg,) ilość osób: 786 
Wystawa (2) 
Razem ilość osób – 1227 
Kursy komputerowe, ilość osób -217 
Ogólnie: 1444 osoby skorzystały z usług kulturalnych i edukacyjnych w filii miejskiej na 
Górnym Tarasie.  
W pomieszczeniu filii zorganizowany jest Kącik dla Malucha. Wyposażony jest w stolik i 10 
krzesełek, a dla wygody dzieci zakupiono dodatkowo 12 pufek. W Kąciku można skorzystać 
z edukacyjnych i strategicznych gier planszowych, przeznaczonych zarówno dla 
przedszkolaków z rodzicami, jak i dla uczniów szkół podstawowych oraz tablica sucho-
ścieralna.  Kącik dla Malucha stanowi centrum życia filii bibliotecznej na Górnym Tarasie. 
 
FILIA BIBLIOTECZNA W GARDNIE  
Praca biblioteki przebiegała zgodnie z jej zadaniami: 
1) KSZTAŁCĄCO – WYCHOWAWCZYMI – poprzez dostarczenie różnych 
materiałów bibliotecznych niezbędnych w procesie dydaktycznym i wychowawczym 
2) OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYMI – bibliotekarz współdziała z innymi 
użytkownikami w realizacji celów wychowawczych i opiekuńczych 
3) KULTURALNO – REKREACYJNYMI – włącza się do życia kulturalnego 
użytkowników poprzez organizowanie imprez kulturalnych i czytelniczych 
W bibliotece funkcjonuje: wypożyczalnia, czytelnia i czytelnia multimedialna, w której do 
dyspozycji są 4 komputery z dostępem do Internetu, drukarka i kserokopiarka. Stosuje się 
różnorodne formy udzielania informacji z zastosowaniem technologii informacyjnej, ustną i 
wizualną. Udzielono 827 informacji z czego 517 bibliograficznych. Prowadzi różnorodne 
formy pracy z czytelnikiem takie jak: lekcje biblioteczne, kluby dyskusyjne, promocje 
książki. 
Zajęcia biblioteczne prowadzi się z klasami, grupami i indywidualnie – stosując aktywizujące 
metody pracy – dzięki którymi wzbudzamy ciekawość i chęć obcowania z książką.  
 
W 2015 roku biblioteka organizowała imprezy i brała udział w akcjach ogólnopolskich, takich 
jak: 
AKCJA  CO ZROBIONO  DLA KOGO  
ZAMKI I RYCERZE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MI ĘDZYNARODOWY 
DZIEŃ KSIĄŻKI DLA 
DZIECI  

• Wystawka książek o rycerzach i 
zamkach 

• Pogadanka: Rycerz i rycerstwo 
• Malowanie - portret rycerza 
• Projekt makiety zamku 
• Czytanie baśni o rycerzach i 

zamkach 
 
 

• konkursy z cyklu „Baśnie, bajki 
bajeczki” 

• Bajkowa dyskoteka 
• Tytuły bajek, imiona bohaterów 

 
 
 
 
Dla uczestników półkolonii 
zimowych (24 osoby) 
 
 
 
Dla klas 2-3 
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ŚWIATOWY DZIE Ń 
KSIĄŻKI I PRAW 
AUTORSKICH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGÓLNOPOLSKI 
TYDZIE Ń 
BIBLIOTEK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGÓLNOPOLSKI 
TYDZIE Ń  CZYTANIA 
(CZERWIEC)  
 
DZIEŃ GŁOŚNEGO 
CZYTANIA (PRZEZ 
CAŁY ROK)  
 
 
 
 
 
PAŹDZIERNIK 
MIESI ĄCEM 
BIBLIOTEK 
SZKOLNYCH  
 
MI ĘDZYNARODOWY 
TYDZIE Ń PISANIA 
LISTÓW  

bajek z pomieszanych literek 
• Konkursy wiedzy o książce 
• Konkurs plastyczny „Mój 

portret ulubionego bohatera 
książkowego” 

• Układamy „Czytelniczą listę 
przebojów” 

• Wystawka: Co czytelnicy 
zostawiają w książkach, 
Najdziwniejsze książki, O 
książce kilka razy naj 

 
 

• Konkurs plastyczny na plakat 
promujący bibliotekę 

• Piknik z książką „Czytamy pod 
chmurką”  

• Dzień otwarty biblioteki 
(zapoznanie z takimi 
czynnościami bibliotecznymi, 
których na co dzień nie widać) 

 
 

• Wiersze J. Tuwima – 
sporządzanie ilustracji do 
wybranego wiersza 

• Głośne czytanie baśni i bajek 
• Czytanie wybranych utworów z 

literatury dla młodzieży 
• Rozpoznawanie utworu  

(„Czyj to utwór”) 
• Scenki ilustrujące treść 

opowieści 
• Ilustracje do usłyszanych baśni 

 
 
 

• Mój list do bohatera 
• Głośne czytanie listów Ani 

„Ania z Szumiących Topoli”, 
Cześnika „Zemsta” 

• Słowackiego „Listy do matki” 
• Biblia – listy apostolskie 
• Dzień postaci z bajek – bajkowa 

dyskoteka dla klas 1-szych 

 
 
Kl. 6 
 
 
Kl. 4 
Gimnazjum 
 
 
 
 
 
 
 
Gimnazjum 
 
Kl.3a 
 
Kl.5b 
 
 
 
 
 
Chętni 
 
 
Dla najmłodszych 
 
Gimnazjum 
 
Gimnazjum 
 
Na zastępstwach 
 
 
 
 
Kl. 3 
Kl. 6 
Gimnazjum 
 
Gimnazjum 
Współpraca z nauczycielem 
gimnazjum 
 
 
 

 
W sumie zorganizowano  97 imprez i zajęć czytelniczych dla 1265 uczestników. Zajęcia 
przeprowadzono najczęściej w ramach zastępstw, lekcji koleżeńskich i innych. W roku 2015 
przeprowadzono dużą selekcję księgozbioru celem odnowy. Dzięki temu nowe nabytki to 
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książki, które przyciągają szatą graficzną, nagrodzone nagrodami literackimi, najnowsze 
dzieła popularnonaukowe. 
 
FILIA BIBLIOTECZNA W WEŁTYNIU  
Biblioteka w lokalnym środowisku Wełtynia współpracuje z miejscowymi organizacjami 
i instytucjami m in.: świetlicą wiejską, Stowarzyszeniem Rozwoju Ekologii i Agroturystyki 
na Rzecz Wełtynia, Sołtysem i Radą Sołecką, Kołem Emerytów i Rencistów, miejscowym 
KGW „Ale Babki”, miejscową Parafią i Kapelą Ludową „Wełtynianka”. 
W roku 2015 filia zorganizowała lub była współorganizatorem następujących imprez i 
wydarzeń: 
• spotkanie noworoczno – opłatkowe z mieszkańcami 
• Dzień Babci i Dziadka 
• warsztaty z Lublina ”Nitką malowane” 
• spektakl teatru „Maska” z Krakowa i „Grymasy królewny Kasi” 
• ferie zimowe 2015r. 
• niezwykłe spotkanie  pt. ”Mistyka wsi” (pomoc w przygotowaniu) 
• „Zimę już żegnamy, a Wiosnę witamy” (impreza plenerowa) 
• Ekologiczny Dzień Ziemi (impreza plenerowa) 
• Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 
• Tydzień Bibliotek 
• Pogotowie Teatralne „W zaczarowanym świecie Jana Brzechwy” 
• piknik rodzinny z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka (impreza plenerowa) 
• Książka za złotówkę – Kiermasz książki na Pikniku Wirowskim 
• obchody Dnia Pluszowego Misia  
W bibliotece przez cały rok odbywały się: zajęcia plastyczne, lekcje biblioteczne, głośne 
czytanie bajek, układanie puzzli, granie w gry planszowe. Z bibliotecznego komputera, który 
jest ciągle „oblegany”, korzystały zarówno dzieci jak i dorośli.  
Filia przygotowała 2 wystawy: 
• „Wiedza i kultura na znaczkach pocztowych” nawiązująca do obchodów „70 rocznicy    
    Poczty Polskiej na Pomorzu Zachodnim” (w tygodniu bibliotek) 

• ”Misiowa biblioteczka”, czyli wystawa książeczek o misiach na imprezę w bibliotece pt.   
   ”Witamy w Krainie Pluszowego Misia” 
 
FILIA BIBLIOTECZNA W CHWARSTNICY  
• Dzień Babci i Dzień Dziadka 
• 14.02. Walentynki – fontanna czekoladowa 
• Powitanie wiosny 
• Tradycje wielkanocne - spotkanie z najmłodszymi czytelnikami 
• 19.04. Akcja społeczno-edukacyjna „Żonkile” – akcja upamiętniająca 72. Rocznicę 

Powstania w Getcie Warszawskiem, organizowana przez Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN 

• 24.04. „Żyj zdrowo, kolorowo” – spektakl w wykonaniu Fundacji Pogotowia Teatralnego 
• Wizyta przedszkolaków w OPS w Chwarstnicy 
• 08.05. spotkanie autorskie z Joanną Krzyżanek 
• 14.05. spektakl Fundacji Pogotowia Teatralnego w bibliotece w Chwarstnicy 
• Czytelnicy zwiedzają Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie – wycieczka 

zorganizowana w ramach PROJEKTU „Priorytet 2” 
• XII Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania 
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• Spotkanie autorskie z pisarzem dziecięcym Grzegorzem Kasdepke 
• XIV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 
• Podsumowanie konkursu plastycznego „Gryfino dawniej i dziś”, „Rycerze i smoki” oraz 

konkursu literackiego „Legenda o regionie gryfińskim” 
• 06.10. spotkanie autorskie z autorką książek dla dzieci Panią Roksaną Jędrzejewską-

Wróbel 
• 25.11. Dzień Pluszowego Misia z tej okazji fontanna czekoladowa   

Przez cały rok biblioteka bierze udział w popularyzowaniu akcji ,,Cała Polska czyta 
dzieciom”. Odwiedzamy najmłodsze klasy ze współczesną literaturą, zachęcając do 
czytania popularnych bajek. W głośnym czytaniu cyklicznie bierze udział Pan Tomasz 
Jankiewicz – aktor Fundacji Pogotowia teatralnego, Kawaler Orderu Uśmiechu. W 
bibliotece odbywają się pogadanki, konkursy, dyskusje nad książką, zajęcia plastyczno-
techniczne, lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki, seanse filmowe oraz wspólne 
głośne czytanie lektur. Zorganizowaliśmy Dzień Babci i Dzień Dziadka. W 2015r. odbyły 
się dwa spektakle w wykonaniu aktorów Fundacji Pogotowia Teatralnego ze Szczecina. W 
ramach promocji czytelnictwa cyklicznie odbywają się spotkania z „papierowym” teatrem 
Kamishibai. Z najmłodszymi czytelnikami wybraliśmy się do Szczecina w celu zwiedzania 
Zamku Książąt Pomorskich. Odbyły się trzy spotkania autorskie. Razem z muzeum 
Historii Żydów Polskich POLIN oraz Zespołem szkół w Chwarstnicy biblioteka brała 
udział w akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile” upamiętniającej 72. rocznicę Powstania w 
Getcie Warszawskim. Filia realizowała projekt „ Na dobry początek” skierowany do dzieci 
w wieku 5-6 lat objętych edukacją oraz projekt Biblioteki Narodowej Priorytet 2 – „Zakup 
nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich 
bibliotek szkolnych”. Czytelnicy Filii Bibliotecznej w Chwarstnicy brali czynny udział w 
realizacji zadań konkursu biblioteki szkolnej „Biblioteka Przyjazna Uczniowi”. 

 
FILIA BIBLIOTECZNA W PNIEWIE       
W związku z przeprowadzonym remontem w 2015r. odwiedzający Filię czytelnicy byli 
zachęcani do zwiedzania biblioteki oraz do zapoznania się z układem księgozbioru - 
odbyło się 10 takich spotkań, w których brały udział 53 osoby. Odbyło się 5 lekcji 
bibliotecznych dla 37. osób. Dzieci przebywające w bibliotece chętnie korzystały z gier 
planszowych,  komputerów  oraz z pomocy w odrabianiu lekcji. Filia w Pniewie 
zorganizowała Ferie Zimowe, w czasie których dzieci chętnie korzystały z zajęć m.in.: z 
gier, zabaw, form plastycznych, czytania bajek, konkursów, wycieczki do Krzywego Lasu 
i innych form. Zajęcia odbywały się codziennie w godzinach od 12.00 do 15.00. 
Frekwencja w czasie ferii bibliotecznych wyniosła 107 osób.  
W 2015 roku zorganizowano ,,Kółko głośnego czytania”, którego zajęcia odbywają się w 
każdy pierwszy czwartek miesiąca, dzieci chętnie brały w nim udział. Czytanie odbywało 
się na zmianę czytelnik i bibliotekarz lub z podziałem na role. Frekwencja wyniosła 79. 
dzieci. Po czytaniu rysowaliśmy scenki z bajek. Ciekawość budziły zajęcia ,,Co dalej”, 
które polegały na tym,  że czytaliśmy fragment bajki, opowiadania i dzieci rysunkiem lub 
pisemnie układały dalszą historyjkę bohaterów. Z okazji Dnia Babci, Świąt Wielkanocy,  
Dnia Matki, Świąt Bożego Narodzenia itp. odbywały się zajęcia plastyczne, na których 
dzieci przygotowywały laurki i kwiaty dowolną techniką, ozdabiały styropianowe jajka, 
kartki świąteczne, które zostały wysłane do jednostek administracyjnych miasta Gryfina. 
Frekwencja we wszystkich wymienionych zajęciach wyniosła 67 osób.   
Jak co roku nasza placówka zorganizowała ,,Tydzień Bibliotek”, podczas którego dzieci 
dowiedziały się jak powstaje książka, tworzyły własne książki z wymyślnymi historiami, 
odbyła się pogadanka (Czym jest bajka? I jaką rolę odgrywa w naszym życiu?), a na 
zakończenie tygodnia odbył się rajd rowerowy ,,Doliną Dolnej Odry”.    
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Od czerwca 2015 roku podjęła z nami współpracę nasza lokalna  artystka i malarka Pani 
Elżbieta Olszewska. W czerwcu mieliśmy wielkie warsztaty malowania farbami na 
prawdziwych sztalugach, a rysunki miały swoją wystawę na gryfińskim nabrzeżu, w 
budynku Tawerny.  Również w czerwcu odbyły się warsztaty szycia na prawdziwych 
maszynach, dzieci były zachwycone, gdyż uczyły się podstawowych ściegów 
maszynowych i szyły swoje pierwsze serwetki. To był kurs przed szyciem własnych 
strojów na teatr improwizacji.  

Podczas wakacji dzieci korzystały z zajęć jakie biblioteka zorganizowała w ich 
wolnym czasie: gry, zabawy, konkursy, czytanie bajek, warsztaty plastyczne oraz na 
zaproszenie Świetlicy w Krajniku wzięły udział w warsztatach z masą solną. Frekwencja 
podczas wakacji wyniosła: 126 osób.  ,,Skarpetkowe szaleństwo” to kolejne zajęcia, tym 
razem dzieci robiły zwierzęta ze skarpetek  i chodź miały być świnki, żyrafy, żółw, małpa, 
i inne zwierzęta, to dzieciom udało się stworzyć  nowe gatunki zwierzaków. Na 
zakończenie wakacji odbyło się wielkie ognisko z kiełbaskami i zabawami na świeżym 
powietrzu wraz z zabawami terapeutycznymi z wykorzystaniem chusty animacyjnej.  
Na koniec października odbyła się zabawa "Halloween" z obowiązkowym przebraniem, a 
dzieci mogły posmakować strasznych przekąsek. Do biblioteki zawitały duchy, duszki, 
czarownice i diabły. Dzieci były zachwycone. „Andrzejki” to kolejna zabawa, która odbyła 
się w naszej bibliotece, oczywiście z dużą ilością przeróżnych wróżb. W naszej zabawie 
wzięły udział również dzieci ze świetlicy w Krajniku wraz z instruktorem Dominiką 
Bojko. Podczas zabawy był słodki poczęstunek, a w zabawie wzięło udział 28 dzieci. Od 
października 2015r. Filia w Pniewie przy współpracy z Panią Elżbietą Olszewską wraz z 
dziećmi wykonuje wielką świąteczną makietę naszej miejscowości Pniewa. Makieta w 
śnieżnej scenerii z cukrową posypką zostanie ukończona w przyszłym roku z zamiarem 
wystawienia jej w Gryfinie.  
Następnym ważnym punktem działalności Filii była kontynuacja nauki języka 
niemieckiego, prowadzona przez Elżbietę Olszewską w ilości 12 h z frekwencją 101 osób.  
W trakcie całego roku oprócz opisanych zajęć odbywały się różne formy zajęć z dziećmi 
m.in. plastyczne, edukacyjne i zręcznościowe. 
Zajęcia w naszej Filii cieszą się dużym powodzeniem. Oprócz dzieci z naszej 
miejscowości, systematycznie uczestniczą w nich dzieci z Daleszewa, Radziszewa, a także 
z Krajnika i Nowego Czarnowa. Dla bibliotekarza jest to zadowalające i motywujące, że 
organizowane zajęcia są atrakcyjne dla miejscowych mieszkańców, ale także spełniają 
oczekiwania dzieci i ich rodziców z innych miejscowości.     

 
FILIA BIBLIOTECZNA W ŻABNICY       
Większość działań Filii Bibliotecznej w Żabnicy była w roku 2015 związana z projektem  
zorganizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego celem  jest 
doposażenie  placówek bibliotecznych w książki i multimedia. Warunkiem otrzymania wyżej 
wymienionej dotacji było zorganizowanie cyklu tematycznych imprez związanych z 
działalnością szkoły i wykorzystaniem księgozbioru. Ponieważ patronem placówki w Żabnicy 
jest książę pomorski Barnim I zwany Dobrym – założyciel Gryfina, dlatego działania 
biblioteki w ramach projektu były głównie związane ze średniowieczem – okresem 
historycznym, w którym żył ten wielki człowiek.    
 Imprezy organizowane przez bibliotekę w Żabnicy w roku 2015 były kontynuacją cyklu 
rozpoczętego w ostatnim kwartale 2014 roku. Pierwszym zrealizowanym w 2015 roku  
elementem programu  było spotkanie ze Stanisławem Mazurkiem – pasjonatem muzyki, 
założycielem i instrumentalistą zespołów muzyki dawnej, kolekcjonerem dawnych 
instrumentów. Ten niezwykły człowiek odtwarza technikę gry na nich, samodzielnie 
wykonuje rekonstrukcje instrumentów, takich jak np. rebec, gudok, gęśle, kantele, fidel, 
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gitternai. Współpracuje m.in. z  Muzeum Narodowym w Szczecinie oraz Działem 
Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie i PAN w badaniach nad dawnymi 
instrumentami muzycznymi znalezionymi w Polsce. Dzieci obok średniowiecznych 
instrumentów poznały również dawne tańce. 
Kolejnym ważnym elementem projektu było uczestnictwo grupy dzieci z Żabnicy w XIV 
edycji Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki, który odbył się w Szczecinie. Na  Wydziale 
Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego dzieci wzięły udział  w warsztatach „Kultura 
Chin z podstawami języka chińskiego”. Jak stwierdzili uczniowie język chiński okazał się 
trudniejszy od nauczanego w szkole języka angielskiego. Każdy z uczestników otrzymał  
napisane swoje imię w języku chińskim. Natomiast gra na instrumentach muzycznych stała 
się dla uczniów wielką przygodą. Stworzyli  fantastyczny zespół muzyczny i wokalny.  
Tradycyjnie Filia włączyła się w organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii 
zimowych. Zorganizowano 20 godzin zajęć, w których łącznie wzięło udział ponad 80. dzieci. 
Warto dodać, że z zajęć skorzystali zarówno uczniowie Szkoły Podstawowej w Żabnicy jak i 
gimnazjaliści. W poszczególnych dniach uczestnicy zajęć przygotowywali planszę 
informacyjną o zabytkach średniowiecza w najbliższej okolicy w oparciu o zgromadzoną 
literaturę i informacje z Internetu, rozwiązywali zagadki, rebusy i szarady opracowane na 
podstawie planu pracy biblioteki na rok szkolny 2014/15 oraz przygotowywali materiały do 
nowej strony internetowej placówki. Aby nie zabrakło w czasie zajęć akcentów rekreacyjno–
ruchowych zorganizowano też rozgrywki w halową piłkę nożną. Wszyscy przychodzący 
mogli również skorzystać z gier stolikowych oraz poczytać aktualną prasę dziecięcą i 
młodzieżową. 
W maju z okazji Tygodnia Bibliotek zorganizowano w Żabnicy spotkanie z Igorem 
Górewiczem – pisarzem, wydawcą, producentem, muzykiem, konsultantem filmowym i 
teatralnym, reżyserem walk w niemal dwudziestu produkcjach filmowych w tym m.in. „Starej 
Baśni” oraz autorem wielu wystaw edukacyjnych. Igor Górewicz jest założycielem  i 
wojewodą Drużyny Grodu Trzygłowa – stowarzyszenia zajmującego się odtwarzaniem i 
popularyzowaniem kultury Słowian.  Jest on również autorem pierwszej w Polsce mitologii 
Słowian dla dzieci „Borek i bogowie Słowian”. O tej książce rozmawiał właśnie z uczniami z 
Żabnicy odkrywając przed młodymi czytelnikami mitologię Słowian. Wraz z Borkiem - 
bohaterem jego książki dzieci przeniosły się w czasie i przemierzały mityczne krainy. 
Spotkały wojowników z tamtych czasów  oraz poznały panteon pradawnych bogów Słowian.  
Zwieńczeniem obchodów Tygodnia Bibliotek było tradycyjne pasowanie najmłodszych 
uczniów na czytelników. Po krótkim spektaklu przygotowanym przez uczniów z klas IV-VI  
wszyscy pierwszoklasiści zostali przyjęci do czytelniczej  braci i pasowani uroczyście na 
czytelnika. Nowi czytelnicy otrzymali również skromne upominki książkowe zachęcające do 
poznawania literatury dziecięcej. A na zakończenie uroczystości wszyscy uczniowie  
wykonali rysunki przedstawiające ulubione postacie z bajek, które następnie wyeksponowano 
na szkolnych korytarzach. 
W czerwcu 2015 roku odbył się przygotowany przez bibliotekę finał zwieńczający całoroczną 
działalność w ramach projektu przygotowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Był to szkolny „DZIEŃ RYCERSKI”. Wszyscy uczniowie podzieleni zostali na 
dwie drużyny „PAZIÓW” i „ ŻAKÓW”, które rywalizowały w konkurencjach wiedzy i 
sprawnościowych. Nie brakowało również pokazów średniowiecznych strojów i prezentacji 
dawnego tańca. Na zakończenie uczestnicy „Dnia Rycerskiego” rywalizowali w 
konkurencjach sportowych z dawnymi akcesoriami, a zmagania zakończyło przeciąganie liny 
wszystkich uczniów i pracowników. 
Jak zwykle we wrześniu biblioteka włączyła się w akcję narodowego czytania pod patronatem 
Prezydenta RP. Uczniowie w tym roku czytali utwory Bolesława Prusa: „Kamizelkę”  i 
„Antka”, a obok nich do czytelniczych prezentacji włączyli się też pracownicy szkoły. 
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Kontynuacją tej akcji były szkolne popołudnia z muzyką i literaturą, w których uczniowie 
zapoznawali się z fragmentami książek, w których opisywano najpopularniejsze muzyczne 
instrumenty. 
25 listopada, jak co roku, Biblioteka w Żabnicy z okazji obchodzonego w tym dniu Święta 
Pluszowego Misia zorganizowała krótką uroczystość. Uczniowie  uczcili to sympatyczne 
święto  pod kierunkiem pań z biblioteki szkolnej. Dzieci  brały udział w konkursie 
plastycznym, recytowały misiowe wiersze i śpiewały piosenki o naszych pluszakach, a na 
zakończenie przyszedł czas na małe „co nieco” w postaci misiowych lizaków.  
24.10.2015 roku w Szkole Podstawowej w Żabnicy odbyło się IV Kolokwium Rosowsko-
Żabnickie, którego Filia Biblioteki w Żabnicy była współorganizatorem. Referaty poruszały 
tematy związane ze znaczeniem szkoły w środowisku wiejskim na pograniczu polsko-
niemieckim. Jednym z tematów było łączenie i funkcjonowanie biblioteki szkolno-publicznej 
w wiejskiej szkole. 
 
Oprócz wymienionych spotkań i wystaw, należy wymienić nw. inicjatywy, w których brała 
udział cała biblioteka: 
Spotkanie pt. „Mistyka wsi”  
31 stycznia zorganizowane zostało popołudniowe spotkanie pt. „Mistyka wsi”. Twórczość 
ks. Czesława Bartnika - profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który w swych 
książkach opisuje dawną wieś, jej obyczaje i życie powiązane z przyrodą, prezentował ks. dr 
Jan Marcin Mazur ze Szczecina. Za sprawą Kapeli Ludowej „Wełtynianka” uczestnicy 
spotkania mogli zgłębić tajemnice ludowych i biesiadnych pieśni granych na cymbałach.  
XII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 08-15.05.2015 
Miesiąc maj zdominowały wydarzenia związane z XII Ogólnopolskim Tygodniem Bibliotek. 
Przez cały tydzień prowadzone były akcje: 
• KIERMASZ „KSIĄŻKA ZA ZŁOTÓWKĘ”, 
• AKCJA „POMÓŻMY RODAKOM NA WSCHODZIE”, czyli zbiórka książek, 
pomocy dydaktycznych dla dzieci za wschodnią granicą,  
• BOOKCROSSING, CZYLI WYMIEŃ SIĘ KSIĄŻKĄ, 
Tydzień Bibliotek odbywający się pod hasłem „Wybieram Bibliotekę”, zainaugurowany 
został 8 maja. Tego dnia biblioteka otwarta była do godziny 22.00, a odwiedzający mogli 
odbyć spacer i zwiedzić zakamarki niedostępne dla czytelników na co dzień. Wypożyczalnia 
dla Dorosłych prowadziła kiermasz książek, Czytelnia dla Dorosłych zapraszała na turniej 
gier planszowych oraz szybki kurs obsługi komputera. W Oddziale Dziecięcym bibliotekarz 
radził, pomagał i informował. Dla dzieci z rodzicami przygotowana była gra w rodzinne koło 
fortuny. Odbył się także pokaz „bajek ze strychu”, czyli bajek przedstawionych na 
tradycyjnych kliszach celuloidowych. Wieczór w Oddziale Dziecięcym zakończyła magiczna 
skrzynka Kamischibai oraz wieczorne czytanie na „bajkowym dywanie”. „Drugie życie 
książki” to prezentacja przygotowana przez Introligatornię. Przedstawiała ona proces naprawy 
zniszczonej książki. W Dziale Zbiorów Specjalnych można było przenieść się w czasie i 
zapoznać się z bogatą kolekcją płyt gramofonowych. Dźwięk gramofonu rozbrzmiewał, aż do 
zamknięcia biblioteki. Zainteresowani czytelnicy w Dziale Gromadzenia i Opracowania 
Zbiorów, mogli zapoznać się z katalogiem elektronicznym i tym co dzieje się z książką, 
zanim trafi na półkę. Dla zwiedzających otwarte były również Gabinet Dyrektora i 
Sekretariat. Program Tygodnia Bibliotek w Gryfinie obfitował w różnorodne atrakcje także w 
pozostałe dni. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy:  
• wykład Doroty Zawadzkiej, psychologiem rozwojowym, doradcą Rzecznika Praw 
Dziecka oraz telewizyjnej „Superniani” pt. „Jak wpoić dziecku szacunek dla wartości za 
pomocą bajek wychowawczych”,  
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• spektakl teatralny pt. „Serce lasu” w wykonaniu aktorów z Teatru Edukacji i 
Profilaktyki MASKA z Krakowa, 
• warsztaty rękodzielnicze tworzenia zakładek do ulubionej książki – „Nitką 
malowane”. Tę oryginalną metodę za pomocą nitki, kawałka tkaniny i winylu (opatentowaną 
w Unii Europejskiej) pokazali instruktorzy z SZARFY z Lublina, 
• warsztaty edukacyjne i literacko – plastyczne z pisarką Joanną Krzyżanek, 
Przez cały Tydzień Bibliotek aktywnie zaangażowały się również poszczególne filie 
biblioteczne.    
 
Podjęte przez Bibliotekę w 2015 r. inicjatywy i działania na rzecz specjalnych grup 
czytelniczych. 
W 2015 r. Biblioteka współpracowała z gryfińskim kołem Polskiego Związku Niewidomych 
w celu wykorzystywania przez członków Koła, pozyskanego przez Bibliotekę sprzętu 
specjalistycznego dla tej kategorii osób (tj. niewidomi /niedowidzący). Popularyzacja sprzętu 
wśród tej kategorii potencjalnych  użytkowników Biblioteki, jak wynika z obserwacji 
własnych pracowników Czytelni, będzie dłuższym procesem, ze względu na miejsce ich 
zamieszkania i inne ograniczenia. Koło skupia osoby mieszkające na terenie całego powiatu. 
Dotychczas skorzystały z oferowanych udogodnień pojedyncze osoby. 
 
W swoich zbiorach biblioteka gromadzi audiobooki oraz książki z dużą czcionką. 
 
Czytelnia d/ Dorosłych w 2015 r. nawiązała współpracę w zakresie przekazywania 
podopiecznym Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie oraz Warsztatów Terapii 
Zajęciowej otrzymywane w postaci darów od czytelników, książki i czasopisma. Prowadziła 
dla osób 50+, mieszkańców Gryfina, kursy komputerowe w ramach projektu „Latarnik Polski 
Cyfrowej”. Były to bezpłatne szkolenia, których celem jest zapobieganie wykluczeniu 
cyfrowemu ludzi starszych. Na prośbę zainteresowanych, szkolenia miały charakter kursów 
indywidualnych lub grupowych. 
Zajęcia komputerowe dla seniorów z programu „Latarnik” odbywały się również w Filii na 
Górnym Tarasie. Były one prowadzone dla studentów Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku oraz dla osób starszych nie będących studentami.  
 

Wszystkie powyższe przedsięwzięcia są możliwe dzięki dobrze zorganizowanej 
sieci bibliotecznej w mieście i gminie oraz efektem zauważania i zaspakajania potrzeb 
społeczności lokalnej, wychodzenia z propozycjami kulturalnymi również poza mury 
biblioteki i poza tradycyjne formy pracy placówki. Jest to również wynik dobrej 
współpracy m.in. z Gryfińskim Domem Kultury, Towarzystwem Miłośników Historii 
Ziemi Gryfi ńskiej, Gryfi ńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Uniwersytetem 
Szczecińskim, szkołami gryfińskimi, Urzędem Miasta i Gminy Gryfino, Samorządem 
Powiatowym, Książnicą Pomorską, Biblioteką Parafialną oraz środowiskiem lokalnym.  
Dobrze układa się współpraca z przedstawicielami lokalnych mediów. 

Informacje o przedsięwzięciach Biblioteki są umieszczane na stronach urzędu 
gminy, powiatu, biblioteki, na łamach prasy lokalnej.  

 
VII. Komputeryzacja i automatyzacja  
 
W 2015 roku: 
- kontynuowaliśmy  wprowadzanie zbiorów na bieżąco w bibliotece głównej i jej filiach, 
- kontynuowano tworzenie regionalnej kartoteki elektronicznej w programie SOWA/MARC 
21. Od początku roku 2014 we wszystkich działach biblioteki głównej (Czytelnia dla 
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Dorosłych, Wypożyczalnia dla Dorosłych, Oddział Dziecięcy) udostępnianie i statystyka 
odbywa się drogą elektroniczną. 
 
W 2016 r. planujemy: 
- kontynuowanie wprowadzania księgozbioru do katalogu komputerowego w filiach 
bibliotecznych. 
 
VIII. Programy, projekty, granty  
 
W 2015 r. Biblioteka brała udział w programie Biblioteki Narodowej: Zakup nowości 
wydawniczych dla bibliotek. Priorytet 1 i kontynuowała wykonywanie zadań związanych z 
udziałem w 2014 r. w Priorytecie 2. 
Filia biblioteki w Chwarstnicy wraz z Zespołem Szkół realizowała program "Na dobry 
początek", którego celem była edukacja czytelnicza najmłodszych. Projekt był finansowany 
ze środków organizatora.  
Zespół Szkół w Chwarstnicy oraz Filia Biblioteczna w Chwarstnicy w 2015 r. przystąpiły do 
akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile” związanej z 72. Rocznicą Powstania w Getcie 
Warszawskim. Uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy biblioteki przygotowali papierowe 
żonkile. Ponad 400 żonkili zostało rozdanych na terenie szkoły, Biblioteki Publicznej w 
Gryfinie oraz w miejscowościach, w których mieszkają uczniowie Zespołu Szkół w 
Chwarstnicy. 
Oddział Dziecięcy Biblioteki już od kilku lat realizuje autorski program dla najmłodszych 
czytelników "Czytanie z Gryfusiem". 
Czytelnia dla Dorosłych kontynuowała spotkania Klubu Gier Strategicznych.  
Biblioteka włączyła się do projektu "Latarnik Polski Cyfrowej. Bezpłatne szkolenia dla osób 
50+” i realizuje go w dwóch agendach: Czytelni dla Dorosłych oraz Filii Bibliotecznej 
"Górny Taras". 
W grudniu 2015 r. zostały wznowione spotkania DKK dla dorosłych, odbyło się pierwsze 
spotkanie po kilkuletniej przerwie. 
Pozyskaliśmy środki finansowe (sponsor) z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 
S.A. na koncerty organowe organizowane przez Bibliotekę. 
Biblioteka wzięła udział w zorganizowanym przez Książnicę Pomorską w Szczecinie 
Festiwalu Czytania "Odkrywcy Wyobraźni" i z tego tytułu odwiedził nas Jarosław Boberek. 
Braliśmy również udział w ramach Festiwalu jako partner w programie z zakresu edukacji 
ekologicznej dla dzieci pn. "O ekologii kulturalnie i literacko" i gościliśmy z tego tytułu 
Pawła Wakułę.  
Biblioteka wzięła udział w akcji Narodowe Czytanie "Lalki" Bolesława Prusa. 
Biblioteka dostała dofinansowanie z programu Orange dla Bibliotek. 
W r. 2015 we współpracy z OPS (sfinansowanie spotkań, warsztatów) zorganizowaliśmy 
warsztaty z Emilią Dziubak, Dorotą Zawadzką, Roksaną Jędrzejewską-Wróbel.  
Otrzymaliśmy również z OPS 205 wol. książek  o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom. 

 
IX. Działalność ponadlokalna 
 
 Na mocy Porozumienia Nr EK-2/09 z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie powierzenia 
Gminie Gryfino zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki 
publicznej Biblioteka Publiczna prowadzi część zadań z zakresu powiatowej biblioteki 
publicznej na obszarze gmin: Banie, Stare Czarnowo i Widuchowa. W roku 2015 
otrzymaliśmy ze Starostwa Powiatowego kwotę 8.000 zł, którą przeznaczyliśmy na 
działalność statutową tzn. wydaliśmy na audiobooki  oraz zakupiliśmy zbiory do Filii 
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Naukowej o profilu pedagogicznym (ze zbiorów filii korzystają czytelnicy z całego 
powiatu). Rozprowadzane są także na koszt biblioteki wszystkie dostępne materiały 
dotyczące regionu do wszystkich bibliotek w powiecie.  
 
 
 
X. Warunki lokalowe 
 
1. Biblioteka Publiczna: 

Mieści się w budynku wolnostojącym w Gryfinie przy ul. Kościelnej 24, ogrzewanym 
z miejskiej sieci ciepłowniczej, czterokondygnacyjnym.  
W roku 2012 został przeprowadzony remont i adaptacja poddasza, w wyniku  którego 
powierzchnia użytkowa biblioteki  powiększyła się o 98 m2 i wynosi ona 558,69 m2. Jest 
wykorzystywana na działalność statutową. 
       W 2013 roku Biblioteka Publiczna w Gryfinie otrzymała po raz drugi dofinansowanie 
z programu wieloletniego Kultura+ priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek na zadanie 
pod nazwą "Remont, renowacja, wyposażenie i dostosowanie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych działów Czytelni i Wypożyczalni dla Dorosłych w budynku Biblioteki 
Publicznej w Gryfinie". W ramach dofinansowania w działach dla dorosłych wymieniono 
regały, dokupiono meble, odnowiono ściany, przeprowadzono konserwację podłóg. w 
Czytelni dla Dorosłych stworzono dwa stanowiska dla osób niewidomych i niedowidzących.  
Nowy układ regałów pozwala na swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich 
po Czytelni i Wypożyczalni dla Dorosłych. W bibliotece zamontowano klimatyzację na 
piętrze i poddaszu. Wyremontowano attyki,  wydzielono z pomieszczenia węzła cieplnego 
pomieszczenie magazynowe. W 2014 zamontowano klimatyzację w pomieszczeniu, w 
którym znajduje się archiwum, serwerownia i magazyn Oddziału Dziecięcego, oraz w 
pomieszczeniach Czytelni dla Dorosłych i Wypożyczalni dla Dorosłych. 
Biblioteka posiada 63 miejsca dla czytelników. 
 W Bibliotece Publicznej użytkowanych jest 33 komputerów pracujących  
w sieci lokalnej i podłączonych do Internetu, z czego 12 komputerów przeznaczonych jest dla 
czytelników.  
 
2. Filia Górny Taras.  

Mieści się w lokalu komunalnym przy ul. Krasińskiego 87a o powierzchni 117 m2. 
Wyposażona jest we wszystkie media. Filia dysponuje 20. miejscami dla czytelników.  
 W roku  2012  zostały pomalowane ściany pomieszczeń filii i wyremontowano toaletę. 
Zamontowano również system szyn wystawienniczych, które są wykorzystywane do 
eksponowania prac plastycznych. Filia posiada 8 komputerów z dostępem do Internetu,  
6 przeznaczonych jest dla czytelników oraz urządzenie wielofunkcyjne. W roku 2011 do 
filii  zakupiony został laptop, ekran i rzutnik, kt óry jest wykorzystywany w zajęciach z 
dziećmi i młodzieżą a w 2012 telewizor.   
 
3. Filia Naukowa 
 Zajmuje lokal użytkowy o powierzchni 102 m2, wynajmowany od Gminy Gryfino, 
położony w Gryfinie, przy ul. Niepodległości 20. Lokal posiada instalację elektryczną, 
wodno-kanalizacyjną i grzewczą c.o.  
 Po przejęciu Filii od Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli (29.06.2006 r.) 
w latach poprzednich dokonano wymiany instalacji grzewczej c.o. oraz wymieniono 
wykładzinę podłogową. Instalacja elektryczna w lokalu wymaga wymiany ze względów 
bezpieczeństwa. 
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 Filia posiada 3 zestawy komputerowe z dostępem do Internetu.  
Z 1 komputera korzystają czytelnicy. 
 W Filii tworzona jest własna baza danych w programie Sowa/Marc 21. W 2012 r. baza 
danych została ujednolicona z bazą w pozostałych działach biblioteki i przekonwertowana na 
program Sowa/Marc 21. 
 
4. Filia w Chwarstnicy. 
 Obecnie mieści się w budynku Zespołu Szkół w Chwarstnicy w lokalu 
przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, o powierzchni 90 m2. Dzięki przeniesieniu do 
nowego lokalu czytelnicy filii zyskali bardziej komfortowe warunki, dostęp do większej ilości 
komputerów znajdujących się w szkole. Szkoła natomiast zyskała bogatszy księgozbiór, 
dostęp do lektur wymaganych nie tylko w szkole podstawowej, ale i w gimnazjum, bogaty 
księgozbiór podręczny oraz dzięki tej lokalizacji wzbogacono formy pracy z czytelnikiem 
dziecięcym i młodzieżowym o spotkania autorskie.  
W związku z dużym zainteresowaniem do filii zostały zakupione audiobooki.    

Ze sprzętu audio-wideo filia posiada telewizor, DVD, mini wieżę, dwa stanowiska 
komputerowe z Internetem z czego jeden dostępny dla czytelników.  
 
 
5. Filia w Pniewie. 
 Mieści się w budynku wolnostojącym i zajmuje parter o powierzchni 74 m2. W 
budynku, na piętrze, zlokalizowana jest centrala telefoniczna dla Pniewa oraz niewielkie 
pomieszczenie na świetlicę wykorzystywane  przez mieszkańców wsi. Budynek wyposażony 
jest w instalację centralnego ogrzewania i wodną. W 2010 r. filia wyposażona została w 
przenośny komputer z dostępem do Internetu, nowe szafy.  W roku 2011 zostały wymienione 
regały w wypożyczalni, zakupiono nowe firanki i zasłonki oraz chodniki. W 2013 
wymieniony został piec (poprzedni przeciekał). 

W roku 2014 w związku ze złym stanem technicznym pomieszczeń zajmowanych 
przez bibliotekę i z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie czytelników i pracownika 
przeprowadzono remont w Filii Bibliotecznej w Pniewie. W ramach remontu została 
wymieniona instalacja centralnego ogrzewania w całym budynku, w którym znajduje się 
biblioteka, wymieniono również okna, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, w lokalu 
bibliotecznym wymieniono podłogę, oświetlenie, instalację elektryczną oraz wodno-
kanalizacyjną, sufity, wyrównano i pomalowano ściany, wydzielono pomieszczenie na 
łazienkę, w której zainstalowano urządzenia sanitarne, założono alarm przeciwwłamaniowy 
oraz przeciwpożarowy, stworzono dwa stanowiska komputerowe dla czytelników, 
wydzielono kącik dla najmłodszych czytelników, do którego zakupiono stolik z krzesełkami 
typu Mamut. 
 
6. Filia w Wełtyniu. 
 Mieści się w budynku byłej szkoły podstawowej  i zajmuje lokal o powierzchni 69 m2. 
Filia administrowała całym budynkiem, w którym prowadzone były różne formy działalności 
kulturalno-oświatowej (przy współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Ekologii i 
Agroturystyki na rzecz Wełtynia). Od 1 lipca 2004 r. nastąpiła zmiana i  pomieszczenie 
biblioteczne wynajmowane jest nieodpłatnie od Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. 
Biblioteka opłaca na mocy porozumienia z Gryfińskim Domem Kultury z dnia 01. lutego  
2009 r. korzystanie z mediów. W roku 2005 dokończono wymianę instalacji elektrycznej i 
wymieniono instalację grzewczą (zmiana z ogrzewania węglowego na olejowe). 
Wymieniono drzwi i odnowiono pomieszczenie biblioteczne, a w roku 2006 wymieniono 
okna. 
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W 2010 r. został zakupiony nowy telewizor LCD Panasonic, urządzenie wielofunkcyjne 
firmy HP. W filii znajduj ą się trzy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, 
dwa dostępne dla czytelników. 
 
7. Filia w Gardnie. 
 Posiada lokal o powierzchni 102 m2 w pawilonie socjalno-dydaktycznym 
miejscowej Szkoły Podstawowej, bowiem w roku 2006 otrzymała nowe pomieszczenie, 
większe od poprzedniego o 36 m2. Powstała po likwidacji biblioteki publiczno-zakładowej 
funkcjonującej przy współpracy z ówczesnym PGR-em. Biblioteka publiczna zakupiła 
wyposażenie oraz przygotowała księgozbiór składający się częściowo z książek biblioteki 
szkolnej (większość została skasowana ze względu na stan techniczny). Na mocy 
Porozumienia zawartego 02 stycznia 2009 r. Szkoła udostępnia lokal, a Biblioteka Publiczna  
zatrudnia bibliotekarkę na 1/2 etatu. W 2009 r. filia została wyposażona w nową ladę 
biblioteczną. 
 Posiada 4 komputery podłączone do sieci lokalnej szkoły, dostępne dla 
czytelników, z dostępem do Internetu. 
 
 
 
8. Filia w Żabnicy. 
 Posiada lokal o powierzchni 25 m2. Powstała po likwidacji biblioteki publiczno-
zakładowej funkcjonującej przy współpracy z Gryfińskimi Zakładami Suchej Destylacji 
Drewna. Wyposażenie zakupiła Biblioteka Publiczna. Większość księgozbioru szkolnego, ze 
względu na jego zniszczenie, została spisana ze stanu inwentarza. Na mocy Porozumienia z 
02 lutego 2009 r. Szkoła udostępnia lokal, a Biblioteka Publiczna w Gryfinie zatrudnia 
bibliotekarkę na 1/4 etatu.  

Czytelnicy korzystają z 2 komputerów podłączonych do sieci lokalnej szkoły,  z 
dostępem do Internetu. 
 
 


