
1 
 

DRUK NR 1/XXXIV 
 
BP/39/2017          Gryfino, dn. 16 marca 2017 r. 

 
 

SPRAWOZDANIE 
z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie 

31 XII 2016 r. 
 
I. Ogólna charakterystyka sieci: 
 
Zmiany w sieci bibliotecznej. 
 
Podstawowa sieć biblioteczna, w porównaniu z rokiem 2015, 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 2016 r. księgozbiór bibliotek publicznych liczył 
151.463 wol. w tym 995 wol. roczników czasopism. 
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 W 2016 r. księgozbiór wzrósł o  3.020 woluminów na kwotę  77.635 zł 
z czego:  

- 587 wol.  pochodziło z zakupu ze środków organizatora (17.338,00 zł), 
 - 945 wol. zakupiono z dotacji celowej z Ministerstwa Kultury 
                           i Dziedzictwa Narodowego  Priorytet 1 (24.923,00 zł), 

 - 1176 wol. pochodzi z darów od czytelników (29.126,00 zł), 
- 27 wol. pochodzą z darów od Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Koło nr 7     

w Gryfinie  (677,00 zł), 
- 150 wol. pochodzi z darów od Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie  
(2.765,00 zł) 
- 30 wol. pochodzi z darów od Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (390,00 zł) 
- 102 wol. pochodzą z darów od innych instytucji (2.312,00 zł), 
- 3 wol. pochodzą z zamian za książki zagubione przez czytelników (104,00 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 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 2016 literatura popularnonaukowa i naukowa była, jak w latach poprzednich, 
sukcesywnie uzupełniana. W dalszym ciągu największą popularnością cieszyły się książki  
z następujących dziedzin wiedzy m.in.: politologii (bezpieczeństwa narodowego, 
bezpieczeństwa międzynarodowego, terroryzmu, integracji europejskiej), administracji 
publicznej, prawa międzynarodowego i państwowego, ekonomii (gospodarki, finansów, 
rynku pracy i jego patologii), medycyny, oświaty i wychowania, transportu i logistyki, 
zarządzania. 
         Wzbogacany jest również na bieżąco księgozbiór regionalny (region Powiatu 
Gryfińskiego 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 123 tytuły. 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 (Polityka, Wprost, Newsweek, Do 
Rzeczy, Tygodnik Powszechny, Angora i in.), czasopisma bibliotekarskie, pomorzoznawcze 
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oraz prasę sportową (Przegląd Sportowy) i kobiecą (Twój Styl, Poradnik Domowy, 
Zwierciadło) i in.                                                                                                                  
     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, Fakt, Zabezpieczenia, Polska Zbrojna, Motor, Bibliotekarz Zachodniopomorski,  
Kronika Sejmowa, Nowa Technika Wojskowa, Rocznik Chojeński, Raport, Żołnierz Polski, 
Przegląd Sił Zbrojnych, Lotnictwo i inne).    
    W 2016 r. również księgozbiór Czytelni, podobnie jak w roku poprzednim, znacząco 
wzbogacił  się dzięki darom od instytucji 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 2016 
Biblioteka wzbogaciła się o 79 audiobooków na kwotę 1163,00 zł. Zakupiono również 51 
woluminów książek z dużą czcionką na kwotę 2.113,00 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 oraz bestsellery. 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 
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płytach DVD, słuchowiska w formacie mp3, audio, lektury na płytach DVD, klasykę 
filmografii dziecięcej, piosenki wykonywane przez sławnych aktorów dla dzieci i in. 
Zbiory są wypożyczane bezpłatnie czytelnikom do domu. W roku 2016  Biblioteka 
wzbogaciła się o 94 dokumenty elektroniczne i inne materiały audiowizualne na kwotę 
1.627,00 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 2016 r.: 

 
Biblioteka Publiczna                         - 69.985 wol. + 995 rocz. czasopism 
Filia Górny Taras   - 23.984 wol. 
Filia Naukowa   - 13.071 wol. 
Filia Chwarstnica   - 10.824 wol. 
Filia Pniewo               -   8.224 wol. 
Filia Wełtyń    -   8.735 wol. 
Filia Gardno                                    -   8.342  wol. 
Filia Żabnica                                     -   7.303  wol. 
 
W roku 2016  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 2016 r. skorzystało z niej 317 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. W katalogu elektronicznym Biblioteki uruchomiona została dodatkowa usługa 
dla czytelników. Wyszukując lektury w naszym katalogu możemy skorzystać z pozycji 
oferowanych przez „Wolne Lektury”. Projekt „Wolne Lektury” pozyskuje reprodukcje 
cyfrowe wykonane przez Bibliotekę Narodową, Bibliotekę Śląską i Bibliotekę Elbląską, 
odpowiednio przetwarza ich treść, a następnie udostępnia za darmo w sieci internetowej. 
W zbiorach tej biblioteki znajduje się ponad 2600 utworów, które trafiły do domeny 
publicznej i które zostały udostępnione w przyjaznych formatach, służących do odczytania 
w urządzeniach mobilnych oraz w internecie (m.in. pdf, mobi, epub, html). Są tam również 
dokumenty dźwiękowe, które można z powodzeniem odtwarzać w formie audiobooków. 
Dostęp do „Wolnych Lektur” jest możliwy z katalogu bibliotecznego on-line Biblioteki, w 
którym informacje o zasobach zostały odpowiednio pogrupowane i zaindeksowane przez 
system biblioteczny, jednak sama treść „Wolnych Lektur” pozostała nienaruszona, aby nie 
naruszyć obowiązkowego prawa własności danych. Czytelnik, który przykładowo wpisze 
w wyszukiwarce „Dziady” uzyska informacje o zbiorach tradycyjnych, dostępnych w sieci 
bibliotek, oraz informację o dokumencie w formie elektronicznej. Jest to właśnie opis 
dzieła dostępnego z „Wolnych Lektur”, który można pobrać w całości lub we fragmentach 
w jednym z natywnych formatów dla e-czytników lub jako PDF. 
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 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 2016 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 2016 r. byli studenci, uczniowie oraz osoby 
niepracujące. Odsetek użytkowników e-usług wśród osób powyżej 50. lat stopniowo 
zwiększał się w związku z prowadzonymi w 2016 r. w Czytelni, bezpłatnymi szkoleniami 
komputerowymi. Kursy prowadzone są w Czytelni dla Dorosłych, w Filii Górny Taras. 

 
III. Czytelnicy  
  
 W 2016 r. zarejestrowanych było 5.813. czytelników, z czego 4.119. w bibliotece  
macierzystej i jej dwóch miejskich filiach.    

Biorąc pod uwagę wiek czytelników, najwyższy odsetek tworzą osoby  
do 15 roku życia – 29,95%, drugą grupę stanowią osoby od 25 do 44 roku życia - 
25,25%. 

Wśród grup zawodowych najliczniejszą grupę czytelników stanowią uczniowie – 
45,69% oraz osoby pracujące – 29,69%. 
 
Ilość czytelników w poszczególnych bibliotekach: 
 
Biblioteka Publiczna 

Ogółem              - 2.602 czytelników 
do lat 5 -      45  “ 
6-12 lat   -    435           “ 
13-15 lat            -    149    “   
16-19 lat             -    218  “ 
20-24 lata           -    271  “ 
25-44 lata            -    763  “ 
45-60 lata                -    403  “ 

 powyżej 60 lat     -    318  “    
 
 
 
Filia miejska Górny Taras 

Ogółem      1.269 czytelników 
do lat 5 -         7  “ 
6-12 lat   -     206           “ 
13-15 lat            -       80   “ 
16-19 lat                  -     126  “ 
20-24 lata                -       70  “ 
25-44 lata                -     328  “ 
45-60 lat                  -     211  “ 
powyżej 60 lat         -     241         “ 

 
Filia miejska Naukowa 
 Ogółem          248  czytelników 
 
 16-19 lat  -           4  “ 
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 20-24 lata  -         57  “ 
 25-44 lata  -       137  “ 
 45-60 lat  -         41    “ 
 powyżej 60 lat  -           9  “ 
 
 
Filia wiejska Chwarstnica 

Ogółem                         537            czytelników 
do lat 5                    -       17                          “ 
6-12 lat                   -      147                          “ 
13-15 lat                 -        80   “ 
16-19 lat                 -        85   “ 
20-24 lata               -        47   “ 
25-44 lata               -        73   “ 
45-60 lat                 -        62   “  
powyżej 60 lat        -        26   “ 

 
Filia wiejska Pniewo 

Ogółem     418      czytelników 
do lat 5                    -       17                “ 
6-12 lat                    -       65               “ 
13-15 lat                  -       57     “ 
16-19 lat                -       74   “ 
20-24 lata                 -       50   “ 
25-44 lata               -       66   “ 
45-60 lat             -       54   “ 
powyżej 60 lat         -       35   “ 

      
 
Filia wiejska Wełtyń 

Ogółem               220    czytelników 
do lat 5 -       23             “ 
6-12 lat   -       45             “ 
13-15 lat            -       17           “ 
16-19 lat               -       14           “ 
20-24 lata          -       31           “ 
25-44 lata            -       42           “ 
45-60 lat        -       32           “ 
powyżej 60 lat             -       16           “ 

 
 
Filia  wiejska Gardno 

Ogółem               383   czytelników 
  
  6-12 lat   -     156           “ 
13-15 lat           -        86           “ 
16-19 lat                      -        39           “ 
20-24 lata         -        11           “ 
25-44 lata                    -        51           “ 
45-60 lat       -        34           “ 
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 powyżej 60 lat            -          6           “ 
 
Filia wiejska Żabnica 

Ogółem            136   czytelników 
        

6-12 lat   -      97            “ 
13-15 lat            -      12         “ 
16-19 lat              -        2            “ 
20-24 lata            -        2  “ 
25-44 lata           -        8  “ 
45-60 lat                     -        5  “ 
powyżej 60 lat             -      10            “ 

 
Podział czytelników wg wieku z wszystkich placówek łącznie: 
  

do lat 5 -    109 osób  
6-12 lat   -  1151 osób           
13-15 lat           -    481 osób  
16-19 lat  -     562 osoby 
20-24 lata  -     539 osób 
25-44 lata  -   1468 osób 
45-60 lat  -     842 osoby 
powyżej 60 lat  -     661 osób 
                            ------------------- 
      razem:    5.813 osób 

 
Odwiedziny w działach otwartych Biblioteki 

       
Czytelnicy odwiedzili wszystkie nasze agendy 73.599 razy: 

 
Biblioteka Publiczna  -   29.786 odwiedzin 
Filia Górny Taras             -   13.805 odwiedzin 
Filia Naukowa  -     2.016 odwiedzin 
Filia Chwarstnica  -     9.506 odwiedzin 
Filia Pniewo   -     3.666 odwiedzin 
Filia Wełtyń   -     4.792 odwiedzin 
Filia Gardno                         -    7.129 odwiedzin 
Filia Żabnica                         -    2.899 odwiedzin 

 
    

Liczba wypożyczeń księgozbioru, czasopism i zbiorów specjalnych do domu wyniosła 
–109.595 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 2016 r. swoim użytkownikom –  
171 książek i kopii materiałów oryginalnych sprowadzonych głównie, podobnie jak w latach 
ubiegłych, z Książnicy Pomorskiej.  
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Odwiedziny i udostępnianie zbiorów w czytelniach 
 

              odwiedziny                    udostępniane zbiory 
 
Biblioteka Publiczna 14.462 osoby      21.074 egz. 

 Filia Górny Taras   5.101 osób                              2.647 egz. 
 Filia Naukowa      782 osoby                    3.160 egz.  

Filia Chwarstnica         5.438 osób                             6.768 egz. 
 Filia Pniewo    1.698 osób                    2.848 egz. 
 Filia Wełtyń               2.691 osób                   2.484 egz. 
 Filia Gardno                 3.861 osób                    5.353 egz. 
 Filia Żabnica                1.842 osoby                               3.262 egz. 
  razem: ------------------------------------------------------------------ 

              35.875 osób                    47.128 egz. 
  
Liczną grupę użytkowników biblioteki stanowią osoby korzystające z innych 

form jej działalności, z których w 2016 roku skorzystało: 
- z 138 lekcji bibliotecznych i wycieczek dla użytkowników bibliotek - 1.967 osób, 
- z 822 imprez zorganizowanych przez biblioteki w gminie skorzystało - 9.914 osób 

(na tę liczbę składają się różne imprezy m.in. literackie, edukacyjne, wystawy). 
- w czasie 182 godzin przeprowadzono szkolenia i inne zajęcia edukacyjne dla grupy 

1273 użytkowników biblioteki (były to m.in. szkolenia z obsługi komputera i Internetu dla 
Seniorów, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książek, warsztaty plastyczne, szkolenia i 
warsztaty z biblioterapii). 

Biblioteka Publiczna w Gryfinie stara się rozwijać i poszerzać swoją ofertę 
skierowaną do czytelników, szczególnie do uczniów, studentów, środowiska czytelników 
z terenów wiejskich, czytelników niepełnosprawnych.  

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, telefon w działach otwartych biblioteki można złożyć zamówienie na 
dostępne książki. Biblioteka posiada zakładki na facebooku, rezerwacji zbiorów można 
dokonać poprzez Internet (katalog on-line). Czytelnicy poprzez stronę internetową 
Biblioteki, mają dostęp do newslettera informującego poprzez e-maila o aktualnych 
wydarzeniach w bibliotece oraz formularza zapytań do bibliotekarza, poprzez który 
mogą uzyskać informacje o dostępności zbiorów.  

 
Podjęte przez Bibliotekę w 2016 r. inicjatywy i działania na rzecz specjalnych grup 
czytelniczych. 
 
W 2016 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, jest dłuższym procesem, ze względu na miejsce ich 
zamieszkania i inne ograniczenia. Koło skupia osoby mieszkające na terenie całego powiatu.  
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W swoich zbiorach biblioteka gromadzi audiobooki oraz książki z dużą czcionką. W 2016 r. 
nasze zbiory powiększyły się  o 51 woluminów książek z dużą czcionką oraz 78 
audiobooków. 
 
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.  
Oddział Dziecięcy Biblioteki Publicznej w Gryfinie współpracuje z Przedszkolem Nr 4 w 
Gryfinie oraz Szkołą Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, do  których uczęszczają 
uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawni ruchowo i 
intelektualnie). Dzieci te uczestniczą w spotkaniach literackich, autorskich, warsztatach, 
pogadankach, wycieczkach po bibliotece, zajęciach bajkoterapeutycznych. 
W roku 2016 Czytelnię dla Dorosłych odwiedziła grupa niepełnosprawnych intelektualnie 
aktorów z lokalnego Teatru Bomba Bomba.  
Filia Biblioteczna w Pniewie nawiązała współpracę z Dziennym Domem Senior-WIGOR w 
Gryfinie, gdzie raz w miesiącu prowadzone są przez bibliotekarkę zajęcia z biblioterapii. 
Pensjonariusze odwiedzili też bibliotekę, która zorganizowała zajęcia z wykorzystaniem 
techniki decoupage’u. Filia nawiązała kontakt również z Zespołem Szkół Specjalnych w 
Nowym Czarnowie oraz Domem Pomocy Społecznej w Dębcach. Uczniowie i pensjonariusze 
odwiedzają raz w miesiącu bibliotekę  
w Pniewie, gdzie uczestniczą w rozmowach o książkach, wysłuchują fragmentów baśni, 
rysują. 
Filia Biblioteczna Górny Taras współorganizowała cykl spotkań w ramach projektu 
dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
priorytetu „Promocja Czytelnictwa”. Ten oryginalny projekt pt. „Wczytaj się w życie to takie 
ciekawe” zaistniał dzięki partnerstwu Biblioteki Publicznej w Gryfinie Filii Górny Taras oraz 
Stowarzyszenia Pomocy  
w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w 
Szczecinie. 
Główną ideą projektu było pokazanie dzieciom, że czytanie to niezwykła umiejętność. 
Wartością dodaną była integracja dzieci z niepełnosprawnymi osobami dorosłymi. W każdym 
ze spotkań brało udział dwóch terapeutów, cztery osoby niepełnosprawne ze Stowarzyszenia 
oraz klasa z gryfińskich szkół podstawowych z przedziału 1-3. 
 
Filia Biblioteczna w Wełtyniu współpracuje z Kołem Emerytów i Rencistów wspólnie 
organizując imprezy plenerowe. 
 
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 2016 r. 
udzielono w Bibliotece Publicznej w Gryfinie wraz z filiami 42.302 informacje, z tego 
12.528 to informacje bibliograficzne, 7.713 osób skorzystało z Internetu i Dziennika e-Gazety 
Prawnej, opracowano wiele  kwerend dla  uczniów klas maturalnych i studentów. W swojej 



10 
 

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. Wprowadzane są 
archiwalne zbiory wycinków artykułów, opracowywane i gromadzone w Czytelni w postaci 
corocznych Kronik, foldery, biuletyny i inne źródła informacji o regionie. W dalszej 
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. W 2016 roku grupa studentów z Uniwersytetu Warszawskiego wraz z opiekunką  
poszukiwała materiałów na temat stosunków społecznych mieszkańców terenów 
przygranicznych. Użytkownicy biblioteki poszukiwali informacji na temat herbu Gryfina, 
wyglądu Elektrowni Dolna Odra w latach 70-tych i in. 
 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.  

           V. Kadra –28 osób 
 
Dyrektor       1 osoba 
Zastępca dyrektora     1 osoba 
Główny Księgowy                1 osoba (⅝ etatu)  
Obsługa administracyjna                                           2 osoby Dział Gromadzenia i 
Opracowania Zbiorów              3 osoby                                                                                
Oddział Dziecięcy     2 osoby 
Wypożyczalnia dla Dorosłych   2 osoby 
Czytelnia dla Dorosłych    2 osoby 
Dział Zbiorów Specjalnych    2 osoby  
Introligatornia      1 osoba (½ etatu) 
Filia Górny Taras     2 osoby 
Filia Naukowa      1 osoba 
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.) 
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Pracownicy wg wykształcenia: 

  
Wyższe ogólne          6 osób (w tym 1 osoba na ⅝ etatu 1 osoba na ¼ et.)  
Wyższe bibliotekarskie       10 osób (w tym 1 osoba na ¼ etatu)                                                                
Średnie bibliotekarskie         7 osób (w tym 1 osoba na ½ etatu) 
Średnie ogólne          3 osoby 
Zasadnicze           2 osoby (w tym 1 osoba na ¾ etatu) 
 
W roku 2016 pracownicy Biblioteki brali udział w merytorycznych kursach, 
konferencjach i szkoleniach z zakresu bibliotekoznawstwa, prawa pracy, informatyki, jedna 
osoba studiowała ekonomię.  
 
VI. Działalność edukacyjna, kulturalno – oświatowa, promocja czytelnictwa 
 
W 2016 r. w gryfińskiej bibliotece zorganizowano wiele imprez o charakterze edukacyjnym, 
kulturalno-oświatowym i promocyjnym. Należały do nich m.in.: 

• spotkania autorskie (spośród pisarzy dziecięcych odwiedzili nas: Agnieszka Ginko, 
Wojciech Widłak, Grażyna Bąkiewicz, Elżbieta Zubrzycka, Anna Czerwińska-Rydel, 
Joanna Krzyżanek, Melania Kapelusz, Alicja Makowska; spotkania kierowane do 
osób dorosłych: Agnieszka Lingas-Łoniewska, Małgorzata Kalicińska), 

• zajęcia dla dzieci w czasie ferii i wakacji, 
• cykliczne spotkania zabawowo-czytelnicze dla najmłodszych, 
• konkursy plastyczne (z okazji 1050-lecia Chrztu Polski oraz konkurs tematyczny dot. 

zimy), 
• imprezy towarzyszące obchodom Tygodnia Bibliotek 2016 (kiermasz „Książka za 

złotówkę”, rajd rowerowy „Doliną Dolnej Odry”), 
• lekcje biblioteczne, 
• spotkania w ramach ogólnopolskich akcji: „Cała Polska czyta dzieciom”, Narodowe 

Czytanie, 
• pomoc w odrabianiu lekcji, 
• gazetki okolicznościowe, 
• kursy komputerowe, 
• obchody świąt narodowych i lokalnych, 
• imprezy kultywujące tradycje świąt wielkanocnych i bożonarodzeniowych, 
• spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki (dla dorosłych i dla dzieci), 
• zabawy tematyczne (Andrzejki). 

 
Biblioteka włączyła się w obchody Roku Henryka Sienkiewicza (wystawa „Sienkiewicz 
wielkim pisarzem był…”; konkurs czytelniczy poświęcony twórczości noblisty; turniej na 
znajomość bohaterów książek Henryka Sienkiewicza; wykład Cecylii Judek dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych; spotkanie autorskie z Anną Czerwińską-Rydel, autorką książki 
„Piórem czy mieczem. Opowieść o Henryku Sienkiewiczu”). Również tegoroczna akcja 
Narodowego Czytania miała na celu upamiętnienie tego wielkiego pisarza. W gryfińskiej 
bibliotece zorganizowane zostało głośne czytanie „Quo vadis”. Oprócz zaproszonych gości, 
fragmenty powieści czytały również inne chętne osoby. Całości dopełniała oprawa muzyczna 
oraz odpowiednia do tematyki dekoracja (rzymskie kolumny, patery z owocami). 
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Również obchody 1050-lecia Chrztu Polski odbiły się echem w gryfińskiej bibliotece.         
Ks. dr Jan Marcin Mazur wygłosił prelekcję pt.: „Mesco dux baptizatur – Chrzest Polski 966” 
oraz ogłoszono konkurs plastyczny pod nazwą „Chrzest Polski widziany oczami dziecka”. 
 
Dzięki współpracy Działu Zbiorów Specjalnych z lokalnymi pasjonatami historii, fotografii 
oraz rękodzieła możliwe było zorganizowanie wielu wystaw tematycznych. Pierwszą z nich 
była ekspozycja pt.: „Podróże z Virginią”. Na wernisażu, który odbył się 25 stycznia 2016 r., 
wystawie poświęconej twórczości pisarki towarzyszyła prezentacja filmowa inspirowana 
postacią Virginii Woolf oraz wykład na temat jej twórczości. Z okazji Międzynarodowego 
Dnia Kobiet gablotę Galerii Mansarda wypełniły kartki oraz znaczki pocztowe z podobizną 
kobiet. Najstarsze ze zbiorów pochodziły z wczesnych lat XX w. Kolejna wystawa związana 
była z obchodami 1050-lecia Chrztu Polski. Ciekawostką wystawy była udostępniona przez 
gryfinianina Henryka Tabakę kopia włóczni św. Maurycego. Włócznię tę, a właściwie jej 
kopię, otrzymał Bolesław Chrobry w 1000 roku od cesarza Ottona III w Gnieźnie, jako znak 
suwerennej władzy. Niezwykłą atrakcją były również dwa oryginalne znaczki pocztowe 
wydane przez pocztę amerykańską w 1966 roku z okazji 1000-lecia Chrztu Polski. Widnieje 
na nich, co w tamtejszych czasach było rzeczą niezwykłą, biały orzeł w koronie. Inną ciekawą 
wystawą była prezentacja zabytkowych aparatów fotograficznych, również ze zbiorów 
Henryka Tabaki. Z okazji świąt Bożego Narodzenia zaprezentowano z kolei prace 
rękodzielnicze pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Wełtyniu. W ramach Tygodnia Bibliotek 
zorganizowano wystawę fotograficzną pt.: „Lipsk muzycznie”, na której gryfinianka, Renata 
Lis, podzieliła się wrażeniami z wycieczki do tego miasta. Inną fotograficzną wystawą była 
wypożyczona z Książnicy Pomorskiej ekspozycja pt.: „Ocalić od zapomnienia. Pomorze 
Zachodnie po II wojnie światowej w obiektywie Tadeusza Białeckiego”. Dział Zbiorów 
Specjalnych przygotował również wystawę z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i 
Dnia Położnej. Ponadto w bibliotece można było oglądać wystawy dotyczące m.in.: Jana 
Pawła II, Konstytucji 3 Maja, Żołnierzy Wyklętych.  
Dnia 10 maja 2016 r. w Centrum Informacji Turystycznej na gryfińskim nabrzeżu otwarta 
została wystawa pt.: „Gryfino i Stralsund na starych fotografiach”, będąca elementem 
współpracy pomiędzy Gminą Gryfino i miastem Stralsund. Przygotowana została ona przez 
Bibliotekę Publiczną w Gryfinie oraz Muzeum w Stralsundzie. W uroczystości otwarcia 
udział wzięli dr Dirk Schleinert Dyrektor Archiwum w Stralsundzie oraz Claudia Hoffmann 
Zastępca Dyrektora Muzeum w Stralsundzie. W imieniu burmistrza gości przywitała 
Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino Ewa Sznajder, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gryfinie 
Elżbieta Kasprzyk oraz Zastępca Dyrektora Biblioteki Publicznej w Gryfinie Aneta Polak. 
23 czerwca 2016 r. po raz czwarty zorganizowano obchody Nocy Świętojańskiej. Na 
gryfińskiej plaży przygotowano szereg atrakcji: dzieci mogły obejrzeć pokaz baniek 
mydlanych, pomalować twarz, czy uczestniczyć w warsztatach czerpania papieru. Imprezę 
rozpoczął występ Kapeli Ludowej "Borzymianka". Następnie dzieci z Religijnego Koła 
Teatralnego "Święta Załoga" ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w 
Gryfinie, kierowane przez panią Beatę Żebiełowicz, przedstawiły baśń J. I. Kraszewskiego 
pt.: "Kwiat paproci". Dźwiękami gitary i śpiewem, trio: Agnieszka, Wojtek i Jurek z Polic, 
umilało wyplatanie wianków oraz pieczenie kiełbasek. Wydarzenie współorganizowali z 
biblioteką: Gryfiński Dom Kultury oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie. 
 

Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych 
• Czytelnia dla Dorosłych w 2016 r. przygotowywała i przekazywała podopiecznym 

Domu Dziennego Senior-WIGOR otrzymywane w postaci darów od czytelników, 
książki i czasopisma. 
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• Zorganizowano dla zainteresowanych mieszkańców Gryfina 27 kursów 
komputerowych. Prowadzone były one w ramach projektu „Latarnik Polski Cyfrowej. 
Bezpłatne szkolenia dla osób 50+”. Celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu 
cyfrowemu ludzi starszych. Skorzystało z tej możliwości 47 osób. Na prośbę 
zainteresowanych, szkolenia miały charakter kursów indywidualnych lub grupowych. 

• Kontynuowano działalność „Klubu Gier Planszowych” . 
• W czasie obchodów Tygodnia Bibliotek 2016 r. Czytelnia współpracowała                  

z Wypożyczalnią dla Dorosłych, przygotowując książki przeznaczone na kiermasz 
„Książka za złotówkę”, który odbył się w Bibliotece.            

 
Oddział Dziecięcy 

W 2016 roku, oprócz tradycyjnych form upowszechniających czytelnictwo wśród dzieci i 
młodzieży jak: cykliczne spotkania z książką dla przedszkolaków, warsztaty twórcze                 
i edukacyjne, prezentacje multimedialne, przedstawienia teatralne, koncert bajkowy, 
pogadanki, blok feryjny (BIBLIOFERIADA), szkolenia biblioteczne użytkowników, 
warsztaty ilustratorskie (tym razem z Arturem Nowickim) czy spotkania autorskie (odwiedzili 
nas: Agnieszka Ginko, Wojciech Widłak, Grażyna Bąkiewicz, Elżbieta Zubrzycka, Anna 
Czerwińska-Rydel, Joanna Krzyżanek, Melania Kapelusz, Alicja Makowska) włączyliśmy się 
także w obchody Roku Henryka Sienkiewicza, jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski, Noc 
Bibliotek czy 80. urodziny Agnieszki Osieckiej. Uczestniczyliśmy w I Ogólnopolskim 
Czytaniu Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz. Zaproszenie do czytania wybranych 
fragmentów Jeżycjady przyjął Stanisław Heropolitański – znany dziennikarz z Kroniki 
Szczecińskiej, lektor, a obecnie pracownik Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Z kolei w 
ramach XV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom ze słoniem w kratkę ELMEREM 
zorganizowaliśmy wystawę malarstwa Wiesławy Burnat zatytułowaną: "Ogrody 
Dzieciństwa". Malarka mieszka i maluje w Przecławiu nie tylko na płótnie i kartonie, ale co 
ciekawe, na kamieniach. Z wykształcenia jest polonistką, a z zamiłowania i pasji malarką oraz 
ilustratorką książek dla dzieci. Jesienią wzięliśmy udział w projekcie „FiKa Czyta” autorskim 
programie Małgorzaty Narożnej z Kluboksięgarni FIKA ze Szczecina promującym 
czytelnictwo w gronie rodzinnym w naszym województwie. Panie Małgorzata Narożna i 
Magdalena Mazurek poprowadziły spotkanie literacko-plastyczne z najmłodszymi 
czytelnikami, ich rodzicami i jedną babcią. Podczas spotkania zachęcały do czytania i 
oglądania przezabawnej, szwedzkiej serii Svena Nordqvista o całkiem nietypowej  parze 
przyjaciół: Pettsonie i Findusie (spokojnym staruszku i gadającym kocie). Najważniejszym 
wydarzeniem dla polskiej biblioterapii i bibliotekarzy-biblioterapeutów był I Ogólnopolski 
Dzień Biblioterapii, który przypadał 14 listopada (w 19. rocznicę zarejestrowania Polskiego 
Towarzystwa Biblioterapeutycznego we wrocławskim sądzie). W całym kraju, w tzw. 
Tygodniu Biblioterapii tj. od 14 do 19 XI pod wspólnym hasłem: Czytanie  pomaga!, odbyły 
się liczne wydarzenia promujące biblioterapię. Uczniowie klasy 2 z SP Nr 1 z 
wychowawczynią wzięli udział  w zajęciach biblioterapeutycznych: Kłopoty jeżusia Kubusia 
czyli jak znaleźć w sobie siłę na pokonanie niechęci do podejmowania trudnych zadań. Celem 
przeprowadzonych zajęć było rozwijanie w dzieciach umiejętności współpracy w grupie, 
integracja, rozwijanie postawy tolerancji i szacunku dla innych, zwiększanie w uczestnikach 
poczucia, że każdy człowiek jest wartościowy, skłonienie dzieci do poszukiwania w sobie 
zalet, pobudzanie w nich sympatii dla samego siebie i ukazanie prawdy, że pomaganie innym 
przynosi więcej dobra niż to jest widoczne. 
Ponadto reaktywowaliśmy Dyskusyjny Klub Książki „Gryfik”. Na sześciu spotkaniach 
dyskutowaliśmy o ciekawych i wyjątkowych książkach z literatury dziecięcej.  
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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      
31 ekspozycji okolicznościowych i tematycznych dla dzieci. 
Ogółem z naszej oferty skorzystało 3570 osób, w 183 oferowanych im formach kulturalno-
edukacyjnych.  

Filia Naukowa 
Wykład i warsztaty "Jak wspierać i motywować dziecko do nauki" prowadzone przez panie z 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie odbyły się 9 maja w Filii Naukowej. Pani 
Dorota Bruss i Aneta Krajniak poprowadziły uczestników spotkania, przez teorię i praktykę 
dotyczącą motywacji dzieci. Mowa była nie tylko o odrabianiu lekcji, ale też o motywowaniu 
do dobrego zachowania na co dzień. Ważne jest to - co podkreślały panie pedagog - że 
nagroda, pochwała są lepszymi motywatorami niż kara. Było to już kolejne spotkanie w 
ramach współpracy Filii Naukowej z gryfińską poradnią. 
„Henryk Sienkiewicz – Patron  Roku 2016” to temat spotkania, które odbyło się w Filii 
Naukowej w ramach Tygodnia Bibliotek. Gawędę o tym znanym pisarzu i nobliście, 
prowadziła pani Cecylia Judek – Sekretarz Naukowy z Książnicy Pomorskiej w Szczecinie  
13 maja 2016 r. Klasy II LA i II LB z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 wspólnie z 
nauczycielami z ciekawością przysłuchiwały się biografii znanego na cały świat autora 
trylogii: „Ogniem i mieczem”, ,,Potop”, ,,Pan Wołodyjowski” czy ,,Quo Vadis”.  

 
Filia Biblioteczna „Górny Taras” 

Rok 2016 obfitował także w szereg wydarzeń kulturalno-oświatowych w Filii Bibliotecznej 
„Górny Taras”. Przez cały rok prowadzone były zajęcia komputerowe dla seniorów. Łącznie 
z tej oferty skorzystało 135 osób. Filię odwiedzały także przedszkolaki oraz uczniowie, którzy 
przybywali do biblioteki w ramach lekcji bibliotecznych. W 14 lekcjach udział wzięły 284 
osoby. Zorganizowanych zostało sześć przedstawień teatralnych dla 150 osób. W okresie ferii 
oraz wakacji czas dla dzieci i młodzieży zorganizowano poprzez różnorodne zajęcia 
edukacyjne. Z zajęć powstało 15 recenzji i artykułów, które wysłane zostały do portalu 
internetowego igryfino oraz do gazety „Nowe 7 Dni Gryfina”.  
Ogólnie 1029 osób skorzystało z usług kulturalnych i edukacyjnych w Filii Bibliotecznej 
„Górny Taras”. 
Filia Biblioteczna „Górny Taras” w roku 2016 współorganizowała cykl spotkań w ramach 
projektu dofinansowanego ze środków  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 
ramach priorytetu Promocja Czytelnictwa. Ten oryginalny projekt zaistniał dzięki partnerstwu 
Biblioteki Publicznej w Gryfinie Filii Górny Taras i  Stowarzyszenia Pomocy w Rozwoju 
Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Szczecinie. Osoby 
niepełnosprawne prowadzące zajęcia biblioterapeutyczne wraz z terapeutami były do tego 
przygotowane, były świadome swojej niepełnosprawności i chętnie dzieliły się swoimi 
doświadczeniami. Część warsztatowa zajęć stanowiła niesamowity przyczynek do założenia 
własnej biblioteczki. Dzieci chcą mieć swoje książki, żeby móc włożyć tam własnoręcznie 
zrobioną zakładkę lub odbić samodzielnie zrobiony exlibris ze swoim imieniem. Po takich 
zajęciach posiadanie i czytanie książki powinno stać się dla dzieci bardzo atrakcyjne, a stąd 
już krok do wczytania się na dobre. Jednorazowo w spotkaniu brało udział dwóch terapeutów, 
cztery osoby niepełnosprawne ze Stowarzyszenia oraz klasa ze szkoły podstawowej z 
przedziału I-III. Łącznie w spotkaniach wzięła udział grupa 200 dzieci z gryfińskich szkół 
podstawowych. 

 
FILIE WIEJSKIE 

Na szczególną uwagę zasługuje działalność filii wiejskich, które, oprócz pracy nad wzrostem 
i rozwojem czytelnictwa, spełniają także wyjątkową rolę w integracji lokalnej społeczności. 
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Liczne akcje głośnego czytania, lekcje biblioteczne, zajęcia literacko-plastyczne, konkursy i 
wystawy mają na celu uwrażliwienie na piękno słowa pisanego, rozbudzenie i rozwijanie 
zainteresowań czytelniczych oraz utrwalenie potrzeby stałego kontaktu z książką. 
 

 
Filia Biblioteczna w Chwarstnicy 

W Filii Bibliotecznej w Chwarstnicy miały miejsce następujące wydarzenia: 
• Tradycje wielkanocne – cykl spotkań z najmłodszymi czytelnikami, podczas których 

dzieci wykonywały ozdoby świąteczne, rozmawiały o tradycjach rodzinnych 
związanych z Wielkanocą oraz wysłuchały fragmentów książek. 

• Powitanie wiosny – impreza plenerowa dla dzieci. 
• Spotkanie autorskie z Grażyną Bąkiewicz (21.04.2016 r.). 
• Spotkanie autorskie z Elżbietą Zubrzycką (12.05.2016 r.). 
• „Pan Jajeczko w magicznej kuchni” – spektakl Fundacji Pogotowia Teatralnego. 
• Tydzień Biblioterapii (14-18.11.2016 r.) – cykl spotkań poświęconych problemom 

dzieci i młodzieży połączonych z pogadankami. 
• Dzień Pluszowego Misia (25.11.2016 r.) – głośne czytanie dzieciom połączone ze 

wspólną zabawą. 
• „Mikołaj w bajkowym ogrodzie” – spektakl Fundacji Pogotowia Teatralnego. 
• Tradycje Bożego Narodzenia – cykl spotkań, podczas których dzieci wykonywały 

ozdoby bożonarodzeniowe. 
Biblioteka obsługuje trzy punkty biblioteczne w sąsiednich miejscowościach, gdzie dostarcza 
lokalną prasę oraz książki. Przez cały rok biblioteka bierze udział w akcji „Cała Polska czyta 
dzieciom”, odwiedzając najmłodsze klasy ze współczesną literaturą i zachęcając do czytania 
popularnych bajek. Filia Biblioteczna w Chwarstnicy prowadziła cykl spotkań dla swoich 
czytelników. Odbyły się dwa spotkania autorskie. Dwa razy naszą bibliotekę odwiedzili 
aktorzy Fundacji Pogotowia Teatralnego ze Szczecina, przedstawiając spektakle „Pan 
Jajeczko w magicznej kuchni” oraz „Mikołaj w bajkowym ogrodzie”. W bibliotece odbywają 
się pogadanki, konkursy, dyskusje nad książką, zajęcia plastyczne oraz techniczne, lekcje 
biblioteczne, wycieczki do biblioteki. W czasie zajęć w bibliotece robiliśmy m.in. prezenty na 
Dzień Babci i Dziadka. Przyłączyliśmy się do akcji Piotrusia Wróbla chorego na 
siatkówczaka. Zrobione przez nas rzeczy przekazaliśmy na kiermasz, z którego dochód został 
przeznaczony na leczenie chłopca. Z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia 
rozmawialiśmy o tradycjach rodzinnych, a także robiliśmy ozdoby związane z tymi świętami. 
Przez cały rok biblioteka bierze czynny udział w życiu szkoły i lokalnej społeczności. W 2016 
r. odbyły się 32 lekcje biblioteczne i 23 wycieczki, w których wzięło udział ok. 870 osób. 
Biblioteka zorganizowała 92 imprezy, w których uczestniczyło 1398 osób. 
 

Filia Biblioteczna w Gardnie 
W roku 2016 pracowano nad wzrostem i rozwojem czytelnictwa wśród uczniów poprzez 
realizację takich celów jak: uwrażliwienie na piękno słowa pisanego, rozbudzenie i rozwijanie 
zamiłowań i zainteresowań czytelniczych, utrwalanie potrzeby stałego kontaktu z książką. 
Przez cały rok organizowano jednorazowe akcje oraz długoterminowe działania. Podjęto 
wiele działań promujących książkę i bibliotekę. W kalendarz imprez bibliotecznych wpisały 
się różnorodne formy pracy takie jak: 

• Spotkanie autorskie z Grażyną Bąkiewicz (w Gryfinie) 
• Liczne lekcje biblioteczne 
• Maraton czytania pod hasłem Czytamy dzieciom i z dziećmi w szkole, Godziny z 

książką 
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• Zajęcia literacko-plastyczne Wierszykarnia 
• Wystawy tematyczne 
• Konkursy 

ROK 2016 TO ROK HENRYKA SIENKIEWICZA – czas, w którym w szczególny sposób 
pamiętaliśmy o wielkim Polaku i jego dorobku. Było to kilka rocznic związanych z pisarzem: 

• 170. rocznica urodzin 
• 130. rocznica pierwszego wydania Potopu 
• 120. rocznica pierwszego wydania Quo Vadis 
• 110. rocznica przyznania Sienkiewiczowi Nagrody Nobla 
• 100. rocznica śmierci Sienkiewicza 

Wyżej wymienione działania podejmowaliśmy, aby przybliżyć twórczość naszego wielkiego 
pisarza, by w młodym pokoleniu rozbudzić fascynację tym wielkim Polakiem. 
LEKCJE BIBLIOTECZNE to zapoznanie się z biblioteką, księgozbiorem, katalogami, 
wyszukiwanie informacji oraz upowszechnianie literatury polskiej i obcej, konkretnych 
autorów, co sprzyja wyrabianiu nawyku czytania i kontaktu z literaturą. Takich lekcji było 21. 
GŁOŚNE CZYTANIE pod hasłem Czytamy dzieciom i z dziećmi w szkole w takich cyklach 
jak: 

• Czytelnik jest równie ważny jak pisarz 
• Literacka parada dla przedszkolaków 
• Słucham, czytam i tworzę 
• Czytamy bajki Europy 

Akcje głośnego czytania odbywają się nie tylko w bibliotece, ale także w salach lekcyjnych 
czy świetlicy. Czytają zaproszeni goście, rodzice, starsi uczniowie. Zajęcia te są 
przeprowadzane w luźnej i swobodnej formie. Bardzo często wprowadzeniem do lektury była 
rozmowa na temat kraju, z którego pochodzi przedstawiona historia. Uczniowie młodsi po 
zapoznaniu się z treścią wykonywali prace plastyczne, a efekty były dostępne do obejrzenia w 
bibliotece, salach na wystawkach. 
ZAJĘCIA LITERACKO-PLASTYCZNE w szczególności były adresowane do najmłodszych. 
Głośne czytanie wierszy Wierszykarnia - Brzechwy, Tuwima, Chotomskiej połączone z 
kolorowaniem obrazków związanych tematycznie z czytanym tekstem. 
WYSTAWY: 

• Sienkiewicz wielkim pisarzem był… 
• Wystawa: prac – obrazków z Wierszykarni 
• O co prosi książka i czasopismo 
• Wystawa książek polecanych przez rodziców i nauczycieli pt: Warto mnie przeczytać 
• Wystawa INNYCH KSIĄŻEK – (pisanych alfabetem Braillea, odbitych, malowanych, 

układanek) 
KONKURSY to biblioteczna codzienność, ale były też i takie ogłaszane z pewnym 
wyprzedzeniem – aby można było ogłosić wyniki i wręczyć laureatom nagrody. 

1. Moda na czytanie – ułożyć hasło-rymowankę zachęcającą do czytania książek 
2. Czy znasz Quo Vadis i jego ekranizację? 
3. Konkurs czytelniczy poświęcony książkom H. Sienkiewicza 
4. Projekt na okładkę ulubionej książki 

TURNIEJE: 
1. Dla Gimnazjum na znajomość bohaterów książek Henryka Sienkiewicza 
2. Dla uczniów klas 4-6 na znajomość polskich legend  

• Test – Znam legendy polskie 
• Przebieranie się za ulubioną postać z dawnej legendy polskiej 
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Poprzez podejmowanie różnorodnych form pracy dydaktyczno-wychowawczej zachęcamy do 
działań i wspieramy nie tylko tych, którzy chcą rozwijać swą osobowość i wzbogacać wiedzę, 
doskonalić umiejętności – lecz i tych, którzy mają problemy. Przez propozycje czytania 
ostatnich nabytków bibliotecznych chcemy też rozbudzić zamiłowanie do czytania oraz 
rozwinąć zainteresowanie pozycjami, które nie są w lekturze obowiązkowej. 
 
W roku 2016 przeprowadzono ogółem 90 imprez, w których brało udział 1217 czytelników. 
Wymienione zajęcia i przedsięwzięcia realizowane były takimi metodami pracy jak: głośne 
czytanie, wystawki prac, małe formy sceniczne (drama) związane z książką, zagadki, 
ćwiczenia, pokazy, wystawy książek, pogadanki z elementami dyskusji. Poprzez środki 
dydaktyczne takie jak: książka, kasety magnetofonowe, płyty CD, Internet jako źródło 
informacji, czasopisma, katalogi, karty pracy. 

 
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, Kołem 
Gospodyń Wiejskich „Ale Babki”, miejscową parafią i Kapelą Ludową „Wełtynianka”. 
W 2016 roku Filia zorganizowała lub była współorganizatorem następujących imprez, 
spotkań i wydarzeń: 

• Spotkanie noworoczno-opłatkowe z mieszkańcami. 
• Ferie zimowe – m.in. pogadanka edukacyjna o bezpieczeństwie na podstawie książki 

Liliany Fabisińskiej „Bądź bezpieczny na drodze”, warsztaty rękodzieła. 
• Światowy Dzień Ziemi – impreza plenerowa. 
• Tydzień Bibliotek 2016 – m. in. warsztaty literacko-plastyczne, wystawa „Brzechwa 

Dzieciom”. 
• Piknik rodzinny z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka – impreza plenerowa: konkursy, 

zabawy, pokaz sprzętu ratowniczego lokalnej jednostki OSP, ognisko. 
• 40-lecie Kapeli Ludowej „Wełtynianka”. 
• Pożegnanie wakacji – impreza plenerowa. 
• Święto Pieczonego Ziemniaka – impreza plenerowa. 
• Spektakl Fundacji Pogotowia Teatralnego „Przyjaciele świętego Mikołaja”. 

 
Ponadto w bibliotece odbywały się również: zajęcia plastyczne, lekcje biblioteczne, głośne 
czytanie bajek, układanie puzzli oraz spędzanie wolnego czasu przy grach planszowych.  
Filia przygotowała również 2 wystawy: 

•  Wystawa pt.: „Wiele wspomnień zaklętych w starych kronikach” z okazji 40-lecia 
Kapeli Ludowej „Wełtynianka” (impreza i wystawa plenerowa). 

• Wystawa pt.: „Brzechwa-dzieciom”. 
 
 

Filia Biblioteczna w Żabnicy 
W ramach pracy upowszechniającej czytelnictwo prowadzone były następujące działania: 

• Ferie w bibliotece pod hasłem „Poznajemy bieguny” – odwiedziny u Eskimosów, 
tworzenie gry planszowej „Wyprawa na biegun”, poszukiwanie potrzebnych 
informacji w Internecie i w literaturze, głośnie czytanie fragmentów książek A. i Cz. 
Centkiewiczów, prace plastyczne o zimie i zimowych sportach, zabawy ruchowe, 
przypominanie zasad bezpiecznego korzystania z komputera. 
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• Wiosna w literaturze – recytacja wierszy o wiośnie, wykonanie pracy plastycznej o 
tematyce wiosennej. 

• Wykonanie palmy wielkanocnej z pomocą dorosłych czytelników – nauka robienia 
kwiatów z bibuły, kultywowanie tradycji. 

• Pasowanie na czytelnika uczniów klasy I, po poznaniu wszystkich liter – 
przedstawienie przygotowane przez uczniów klas starszych, zapoznanie pierwszaków 
z regulaminem biblioteki, wręczenie dyplomów i książeczek pierwszakom. 

• Akcja „Jak nie czytam jak czytam” – propagowanie czytelnictwa. 
• Podsumowanie całorocznego konkursu czytelniczego na największą ilość 

przeczytanych książek we współzawodnictwie klasowym i indywidualnym – 
wręczenie dyplomów. 

• Tydzień Bibliotek 2016 – m.in. zajęcia z historii książki. 
• Udział w przygotowaniu obchodów 50-lecia szkoły. 
• Urodziny pana Andersena - czytanie wybranych baśni, przypomnienie dzieciom 

faktów z życia Andersena, wystawa książek dostępnych w bibliotece. 
• Udział w Narodowym Czytaniu Sienkiewicza – głośne czytanie przez pracowników 

szkoły i rodziców wybranych fragmentów „W pustyni i w puszczy”. 
• Organizacja obchodów Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia – przygotowanie 

plansz, organizacja konkursu i wręczenie nagród. 
• Konkurs plastyczny „Zwierzę w literaturze”. 
• Międzynarodowy Dzień Muzyki w Roku poświęconym Feliksowi Nowowiejskiemu – 

koncert uczniów ze Szkoły Muzycznej w Gryfinie. 
• Spektakl Fundacji Pogotowia Teatralnego „Tuwim wyśpiewany”. 
• Obchody urodzin Pluszowego Misia – konkurs plastyczny na kartkę z życzeniami dla 

ulubionego pluszaka, turniej wiedzy o życiu niedźwiedzi, koncert piosenek o misiach, 
wystawa i głośne czytanie przez nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły 
„misiowych książeczek”, wystawa prac dzieci, wręczenie nagród za wyróżnione 
prace. 

• Udział w długofalowym konkursie czytelniczym „Wielka Liga Czytelników” w 
kategorii klas I – III i IV – VI trwającym do marca 2017 roku, polegającym na 
czytaniu polecanych książek i wykonaniu testu związanego ze znajomością ich treści. 

• Mikołajek na Mikołajki – czytanie przez nauczycieli, uczniów i rodziców fragmentów 
lubianej przez dzieci książki o przygodach Mikołajka oraz wystawa dostępnych w 
bibliotece książek Sempe i Goscinnego. 

• Lekcje biblioteczne – 15 godzin. 
•  

Ogółem we wszystkich imprezach organizowanych przez Bibliotekę Publiczno-Szkolną                        
w Żabnicy udział wzięło 1048 uczestników. 
 

Filia Biblioteczna w Pniewie 
Filia Biblioteczna w Pniewie zorganizowała w 2016 r. wiele form zajęć upowszechniających 
czytelnictwo oraz imprez kulturalnych. Były to m.in.: zwiedzanie biblioteki połączone z 
zapoznaniem z układem księgozbioru, lekcje biblioteczne, głośne czytanie, warsztaty 
plastyczne, wycieczki, pogadanki. 
Jednym z atrakcyjniejszych wydarzeń były Ferie Zimowe, w których oprócz najmłodszych 
czytelników z Pniewa, uczestniczyły również dzieci ze świetlic wiejskich w Krajniku i 
Bartkowie, a także mieszkańcy Gryfina. Zajęcia odbywały się codziennie w godzinach     
1200-1500 i były bardzo różnorodne. Dzieci mogły wziąć udział w grach, warsztatach 
plastycznych (m.in. szycie z filcu, tworzenie kukiełek), konkursach, teatrzyku, spotkaniach z 
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ciekawymi ludźmi (m.in. z pracownikiem jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie). 
Odbyły się ponadto wycieczki do świetlic wiejskich w Krajniku i Bartkowie oraz spacer do 
Krzywego Lasu. 
W 2016 r. odbywały się spotkania „Kółka głośnego czytania”. Najczęściej polegały one na 
naprzemiennym odczytywaniu fragmentów wybranej książki przez czytelnika i bibliotekarza 
lub czytaniu z podziałem na role. Po wysłuchaniu lektury dzieci wykonywały ilustracje, na 
których przedstawiały najciekawsze scenki z bajek. Największym zainteresowaniem cieszyły 
się jednak ćwiczenia typu: „Co dalej?”, które polegały na tym, że po odczytaniu fragmentu 
bajki lub opowiadania, dzieci były proszone o ułożenie dalszego ciągu historii – rysunkiem 
albo pisemnie. 
Filia Biblioteczna zorganizowała ponadto zajęcia okazjonalne (m.in. Dzień Babci i Dziadka, 
Święta Wielkanocy, Dzień Matki, Święta Bożego Narodzenia). Dzieci wykonywały laurki i 
kwiaty dla najbliższych, a także ozdoby świąteczne. 
Jak co roku filia wzięła też udział w Tygodniu Bibliotek. Podczas zajęć dzieci dowiedziały 
się, jak powstaje książka, by później samodzielnie ją wykonać. Odbyła się również pogadanka 
na temat: „Czym jest bajka i jaką rolę odgrywa w naszym życiu?”. Na zakończenie Tygodnia 
Bibliotek zorganizowano rajd rowerowy „Doliną Dolnej Odry”. 
Filia Biblioteczna w Pniewie nawiązała współpracę z Dziennym Domem Senior-WIGOR w 
Gryfinie, gdzie raz w miesiącu prowadzone są zajęcia z biblioterapii. Pensjonariusze 
odwiedzili też bibliotekę, która zorganizowała zajęcia decoupage’u. Biblioteka współpracuje 
ponadto z lokalną malarką, Panią Elżbietą Olszewską, która prowadzi w placówce zajęcia 
plastyczno-techniczne, a także z instruktorem, Panią Katarzyną Pawlak, pod kierunkiem 
której działa grupa taneczna. 
Oprócz tradycyjnych form upowszechniania czytelnictwa filia oferuje również wiele zajęć z 
wykorzystaniem rękodzieła. Wspólnie z czytelnikami wykonano wielką świąteczną makietę 
Pniewa w scenerii zimowej, którą zaprezentowano podczas wigilii polsko-niemieckiej w 
Mescherin. W czerwcu odbyły się warsztaty szycia na prawdziwych maszynach. Dzieci 
uczyły się podstawowych ściegów maszynowych i szyły swoje pierwsze serwetki. Podczas 
wakacji zorganizowano zajęcia pn.: „Skarpetkowe szaleństwo”, w czasie których dzieci szyły 
zwierzątka ze skarpetek, wykorzystane później w teatrzyku kukiełkowym. Również dorośli 
czytelnicy mogli wziąć udział w warsztatach rękodzieła – zorganizowano dla nich kurs 
tworzenia świecących kul, tzw. Cotton Balls, a także świątecznych lampionów. Prowadzone 
były również liczne zajęcia z wykorzystaniem technik decoupage’u i scrapbookingu, czyli 
sztuki ręcznego tworzenia i dekorowania albumów ze zdjęciami i pamiątkami rodzinnymi. 
W trakcie całego roku oprócz opisanych wydarzeń odbywały się różne formy zajęć 
dowolnych, polegające na swobodnym wyborze spędzania wolnego czasu, np.: rysowanie, 
korzystanie z gier planszowych i stanowisk komputerowych, cicha lektura. 
Ogółem z oferty zajęć edukacyjnych i kulturalno-oświatowych w 2016 r. skorzystało 616 
osób. 
 
VII. Komputeryzacja i automatyzacja 
 
W 2016 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 
Dorosłych, Wypożyczalnia dla Dorosłych, Oddział Dziecięcy) udostępnianie i statystyka 
odbywa się drogą elektroniczną. 
 
W 2017 r. planujemy: 
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- kontynuowanie wprowadzania księgozbioru do katalogu komputerowego w filiach 
bibliotecznych. 
 
VIII. Programy, projekty, granty 
 
W 2016 r. Biblioteka brała udział w Programie Wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa”. Priorytet 1.: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. 
 
Filia Biblioteczna Górny Taras współorganizowała cykl spotkań w ramach projektu 
dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
priorytetu „Promocja Czytelnictwa”. Ten oryginalny projekt pt. „Wczytaj się w życie to takie 
ciekawe” zaistniał dzięki partnerstwu Biblioteki Publicznej w Gryfinie Filii Górny Taras oraz 
Stowarzyszenia Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych 
Intelektualnie w Szczecinie. 
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 2016 r. kontynuowano spotkania DKK dla dorosłych oraz DKK dla dzieci i młodzieży. 
Biblioteka wzięła udział w akcji Narodowe Czytanie "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza. 
 
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 2016 
otrzymaliśmy ze Starostwa Powiatowego kwotę 6.000 zł, którą przeznaczyliśmy na 
działalność statutową tzn. wydaliśmy m.in. na audiobooki, książki z dużą czcionką  oraz 
zakupiliśmy zbiory do Filii 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  



21 
 

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, który jest wykorzystywany w zajęciach z 
dziećmi i młodzieżą a w 2012 telewizor.   
 
3. Filia Naukowa 
 Zajmuje lokal użytkowy o powierzchni 62 m2 (powierzchnia została zmniejszona w 
związku z przejęciem części lokalu przez Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie) 
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. 
 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. 
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 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. 
W 2010 r. został zakupiony nowy telewizor LCD Panasonic, urządzenie wielofunkcyjne 
firmy HP. W filii znajdują się dwa stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, 
jedno 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. 
 
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 



23 
 

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. 
 

 
 


