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Organizacia biblioteki

Miejska Biblioteka Pedagogiczna uzyskała obecny status z dniem 01.08.2013

roku W wyniku restrukturyzacji sieci bibliotek pedagogicznych województwa

warmińsko-mazurskiego' Do dnia 1.08.2013 roku placówka była Fili4 Warmińsko -

Mazurskiei Biblioteki Pedagogicznej w Elblqgu. W chwili obecnej jesteśmy samodzielnq

iednostĘ budżetową Miasta Lidzbark Warmiński, nadzór nad Bibliotek4 sprawuje

Miejski Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli. Organem

sprawujqgrm nadzór pedagogiczny nad BiblioteĘ jest Warmińsko - Mazurski Kurator

oświaty w olsztynie. Na mocy umowy zawartej w dniu 77.07.2073 pomiędzy

Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego a Samorz4dem Miasta Lidzbark

Warmiński utworzona placówka przejęła 2 pracowników, zbiory biblioteczne i mienie

ruchome. Aktualnie placówka najmuje od Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w

Lidzbarku Warmińskim 2 pomieszczenia na statutowq działalność bibliotecznq

(łącznie 140 m2). Zatrudnionych jest 3 pracownikówi 2 etaty pedagogiczne oraz i 7

etap niepedagogiczny. Biblioteka jest otwarta przez 6 dni w tygodniu .



Zbiory biblioteozne

Zasób biblioteczny tworz4 następujqce nośniki informacji: ksiqżki, czasopisma, taśmy

magnetofonowe, kaseĘ wideo oraz płyty wizyjne, optyczne i kompaktowe. Biblioteka

dysponuje także bezpłatnym dla czytelnika dostępem do sieci komputerowei Internetu

w postaci lnternetowego Centrum lnformacji Multimedialnej, posiadamy

oprogramowanie MS Office 2003 [Word, Exel, PowerPoint, Access, PublisherJ.

InsĘrtucja ustawicznie tworzy elektronicznq bazę danych udostępnianq czytelnikom w

postaci katalogu OPAC WVYW.

W zwi4zku z przejściem placówki w nowe struktury przeprowadzono skontrum

zasobu bibliotecznego. Skontmm przeprowadzono w terminie 28.05.2013 r. -

21.06.2013 r. Następne, zgodnie z rozporządzeniem MKiDzN z dn. 29.10.2008 r. w

sprawie zasad ewidencji mateńałów bibliotecznych (Dz.U.2008, Nr 205 poz' 7283)

planuje się w 2023 r.

Wielkość i struktura zbiorów

Wartość globalna posiadanych zbiorów podlegajqcych ewidencji wartościowej

(księgozbiór gtówny, zainwentaryzowane czasopisma, zbiory specjalne)

- 135,970.95 zł., w tym:

to Wyszczególnienie Stan na 3L.12..13

wol. o/o

t. Wol. ogółem 33965 100
d . Lit. pedagogiczna 9490 27.9

b. Lit. Psych. - socjolog. 2227 6.6

Lit. Społ. - po|it. 6600 L9.4

d. Lit. piękna 3123 9.2
e. Lit. inna L7528 34
f Czasopisma 997 2.9
2. Broszury L6ZO 100
3. Zbiory specialne 66! 100



a. księgozbiór główny i zainwentaryzowane czasopisma - L24,765'23 zł.

b' zbiory specjalne - 7I,805.72 zł

c. wartość globalna broszur 5'310.55 zł.

Czasopisma

Liczba posiadanych tytułów czasopism w roku 20L3 - 18, w tym:

a. prenumerata - L4

b. regularnie otrrymywane dary - 4.

Tytuły czasopism na j częściej wykorzysĘwanych przez czytelników:

Problemy )piekuńczo-Wychowawcze, Wychowanie ną co Dzień, Nową Szkoła, Edukacja i

Dialog, Psychoogia w Szkole, Praca Socjalna, Życie Szkoły, Polityka Społeczna

Ogółem w roku 2013 wycofano z zasobu bibliotecznego 154 j.ew z następuj4cych

przyczwi

a' zagubione przez czyte|ników 12 j.ew.

b. zwroty zamienne 7 j.ew.

c. selekcja 28 j.ew.

d. inne [skontrumJ 707 j.ew.

Nabytki

Ogólna liczba zakupów w ciqgu 2013 roku wynosi 82 książki

Ilość księgozbioru głównego wzrosła o 140 wol., a wartość o2,887.82 zł., w tym:

a. zakup ze środków budżetowych 4s6,42 zł., - 14 woluminów

b. zakup z dochodów własnych z !21,40 zł zł.., - 68 woluminów

c. dary 100.00 zł', Slwoluminów

d. za zagubion e 2L0.00 zł', 7 wo]uminów

0gółem na zbiory biblioteczne wydano 4,+49.98 zł., w tym na:

a. zakup ksiqżek 2,577 '82 zł'

b. prenumerata 7,872.76 zł'



Działalność informaryino - bibliograficzna

Liczba opracowanych na piśmie zestawień tematycznych: 2 .

Lp Temat zestawienia Użytkownik Ilość opisów w
zestawieniu

7 Publikacje nauczycieli powiatu
lidzbarskiego - II półrocze 2072 r.

wsryscy
użytkowniry

49

2. Publikacje nauczycieli powiatu
lidzbarskiego - I półrocze 20L3 r.

lw. 70

Liczba użytkowników informacji: 1296.

Ważniej sze zagadnienia w poradnictwie ustnym:
Regionalizm, Techniki sprzedaĘ, Nierówności społeczne,opracowania lektur szkolnych,
Motywy literackie, Agresja, Patologia społeczna, Ekonomią, Placówki oświatowo.
wychowawcze, Metodologia badań pedagogicznych, Systemy szkolne, Wyrównywanie
szans edukacyjnych, Domy Pomocy Spotecznej, Niepełnosprawność, Resocjalizacja,
Bezrobocie, Probacja, Bezpieczeństwo Publiczne, Edukacja zdrowotna, U kryw program.

Liczba tytułów czasopism rozpisywana na bież4co do komputerowej bazy danych: 16.

Ilość nowych opisów bibliograficznych wprowadzonych do komputerowei bazy
danych: 1445, w tym: (943 kartoteka zagadnieniowa, 502 nabytki, retrospekcja).

Ustugi kserograficzne

Placówka oferuje ustugi kserograficzne oraz wydruk i skanowanie poryskanych

materiałów. Użytkownikom informacji przygotowywana iest literatura tematyczna do

pisemnych prac licencjackich, magisterskich, dyplomowych oraz innych [np. referatyJ.

opłaty za usługi kserograficzne stanowi4 źródło dochodów własnych.

Czytelniry

Liczba czytelników Biblioteki ogółem 2582,w tym aktywnych : 385.

Llczb a wyp ozy czeń 9 37 9,

Liczba odwiedzin 3135 ( 2605 wypożyczalnia/ 53o czytelnia)

Liczba udzielonych informacji 1296

Przeprowadzono 97 indywidualnych szkoleń bibliotecznych



P raca z czytelnikiem zbiorowym

Współpraca ze środowiskiem oświatowym i lokalnym

Zaięcia edukacyine

W 201 3 roku przeprowadzono L! zajęć edukaryjnych dla 153 odbiorców. Było to:

8lekcji bibliotecznych dla 106 uczestników na poniższe tematy:

. Procesy informacyjno-wyszukiwawcze bibliotek.

. Źródła informacji w bibtiotece

3 zajęcia edukacyjne z elementami socjoterapii dla 47 osób. odbiorcami by|i

uczniowie SOSW w Lidzbarku Warmińskim oraz Publicznei Szkoły Podstawowej w

Kłebowie, na tematy:

. Marcowe harce [SOSIńIJ

. Szkoła, rodzina, przfiaciele, media (Publiczna Szkoła Podstawowa w KłębowieJ

. |esienny zawrótgł'owy [sosw]

Dotychczas zajęcia edukaryjne odbywały się sporadycznie. Pragn4c, by stały się one

stała propozycj4 Biblioteki w IV kwartale 2013 roku opracowano tematy spotkań

bibliotecznych na lI semestr roku szkolnego 2073/z0L4, skierowane do różnych grup

wiekowych.

Wystawy i ekspozycie

w 2073 przygotowano 6 wystaw i ekspozycii ksiqżkowych we współprary z lokalnymi

domamikulturv.

tn Temat wystawy / ekspozycji Miejsce Pańner

Nierzeczywisty świat przemocy' Drugie zycie mlodych. Y
Konferencja Pedagoggów z cykJu Profilaldylrn z achowania
problemowe dzieci i mlodzieĄ

LDK

2. Księki na świqteczny czas Biblioteka

Zrób sobie prezent i zaczytaj się na święta
^ VII Swiatowe Dni Bajki -wystawa prac plastycznych pod

kierunkiem M. Wronowskiei
Jw. MDK

5 . Bajki Ireny Kwinto - wystav.ta prac plastycznych pod



kierunkiem M. Wronowskiei
o Moje miasto w ciqgłym biegu _ wysława prac plastyczrrych

pod kierunkiem M. Wronowskiej
Jw. Jw

Prace w komisiach konkursowych

Pracownice Biblioteki wzięĘ udział w 4 komisjach konkursowych

. XVII ogólnopolski Konkurs im. Ireny Kwinto Życie bajkq jest .MDK

. Gminny Konkurs Recytatorski W wierszowej krainie Julianą Tuwimą. Zespół

Szkół w Rogóżu

. Spotkania z poezjq - eliminacje powiatowe 31 edycji konkursu recytatorskiego -

LDK

. XII Eliminacje Powiatowe do )O(XVIII Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego

Młodzieży Szkolnej im' Mańi Zientary-Malewskiej - MDK

InformaĘzacia

Biblioteka posiada 4 stanowiska komputerowe dla czytelników ICIM ( Internetowe

Centrum Informacji Multimedialnej). Ponadto s4 3 stanowiska do pracy merytoryczno
- administraryjnei kadry Biblioteki. Biblioteka pracuje na komputerowym programie

bibliotecznym PATRON2 . Do dnia 3L.07.2073 Biblioteka była objęta opieĘ technicznq

informatyka z Biblioteki Głównei w Elblągu. W chwili obecnej odczuwamy brak

wsparcia i pomory z dziedzinie obsfugi sieci informa$czrlei - nawet Z wizfi

informatyka miejskiego nie były wystarczajace. Techniczny stan sprzęfu

komputerowego kwalifikuje się do wymiany - komputery były zakupione w 2004 i

2005 roku, posiadajq stare oprogramowanie, głośno pracujq. Ponadto stare

oprogramowanie uniemożliwia instalację nowych aplikacii. obecny stan wskazuje na

modernizację sieci bibliotecznej.



Strona internetowa

Pomimo usilnych starań, do końca 2013 nie powiodły się próby załoŻenia strony

internetowej Biblioteki. Posiadanie strony internetowej jest bardzo ważnym

elementem prary Biblioteki w celu kontaktowania się i pozyskiwania czytelników,

przekazywania bieżqcych informacji, możliwości korzystania z Katalogu

Bibliotecznego. W chwili obecnej czytelnicy korzystajqc z Katalogu on -line są

zmuszeni do kontaktowania się za pośrednictwem strony internetowei Biblioteki w

Elblągu.

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych

w 20L3 roku rozpoczęliśmy poszukiwania programów w celu pozyskania środków

pozabudżetowych na nasz4 działalność. Pragnqc rozszerzyć działalność biblioteki o

wydarzenia koncertowe i wystawowe, poszerzyć grono odbiorców jak i zapewnić na

wysokim poziomie podstawowe działania placówki, wydaje się zasadnym pozyskanie

funduszy pozabudżetowych. Po wielu rozmowach i poszukiwaniach okazało się, że

niestety jako biblioteka pedagogiczna nie możemy być objęci Programem Rozwoiu

Biblioteh który jest skierowany do bibliotek publicznym. Ponadto nie jesteśmy

uprawnieni do aplikowania w programach Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego, m.in. na promocję czytelnictwa, ponieważ nie jesteśmy placówk4 kultury.

Konkursem, w którym mogliśmy aplikować okazał się program ,,PaffioĘzm |utra''
ogłoszony plzez Muzeum Historii Polski. W zwi4z|<ll z przygotowaniem wniosku,

pracownice biblioteki przeszĘ wewnętrzne szkolenie dotycz4ce pisania projektów i

wypełniania wniosków aplikaryjnych.

Zaprojektowano logo placówki , zapoznano się z systemem finansowania I do
31.07'2013 księgowość była prowadzana w Elbl4gu ) oraz opracowano nowa
instrukcją kancelaryjnq, porządkowane sq listy kontaktowe z czytelnikami oraz
placówkami oświato - kulturalnymi .



ORANZERIA
KULTURY

Mieiska Biblioteka Pedagogiczna

ul. Wierzbickiego 3A
1 1-100 Lidzbark Warmiński

tel. 89 722 BI 42
' oranzeria@lidzbarkw.pl

Szanowni Państwo,

Miejska Biblioteka Pedagogiczna w Lidzbarku waminskim, jako instytucja wspierająca
działalność szkoł i placówek oświatowycĘ przygotowała ofertę bezpłatnych :arjęć edukacyJnycL na
II semleslr roku szkolnego 20|3/20|4. ofertę kierujemy w szczógóhości do nauczycieli i ich
podopieczrrych, ale również do grup zorganizowanyclr ze środowiska1okalnego.

pferta została prłgotowana z uwzględnię1ię6 potrzeb lokalnego środowiska oświatowego.
Zajęcia mają na celu m. in. przygotowanie uczniów do Ęcia w spłeczeństwie informacyjnfn,
zapewniając im możliwość samodzielnego wyszukiwania i selekcjonowania informacji.
Mając na uwadze najrrłodszych odbiorców, zajęcia wspierają ksztahowarri e pruyszĘch
zainteresowań czyte|nczych. Ponadto wzbogacają wiedzę dziici rń temat .*ego ."gio',u o.az
ksaattują szereg wainych kompetencji społeczrrych (prowadzimy zajęcia z elementarni
socjote'apii). Naszą ofertę kierujemy ńwnież do uczrriów szkoł gimnazjalnycń'
i ponadgimnazjalnych, w tym mafurzystów, którym 't'ą..y poo,o"ą w doborze literatrrry.
DorosĘcĘ w grupach bądź rodzinnie' zapraszamy ao spędzinii czź|su w kreatyvmej przestrzeni
samorozwojr:' głębszego poanania siebie oraz ksaałtowania pozytywnych relacji inrcrpersonalnych.

Regulamin zajęć edukacyjnych
. Zajęcia edukacyjne są bezpłatne.
. Realizowane są w tymc7qsowej siedzibie Biblioteki przy ul. Wierzbickiego 3 A.
. odbywają się odponiedziałku do piątku.
. Udział. w zajęciach nalezy-ĄosićĘdzteń przed planowanym terminem osobiście bąd:ź

telefonicznie (tel. 89 722 81 42).

Serdecznie zrpraszamy do skorzystania znaszej oferty edukacyjnej.



ORANZERIA
KULTURY

Miejska Biblioteka Pedagogiczna

ul. Wierzbickiego 3A
1 l. 100 Lidzbark Warmiński

tel.89 722 81 42
o r aruer ia@ltdzbarkw. pl

PRoPozYcJ ^ z^JĘĆ EDUKACYJI{YCH

PRZEDSZKOLA

Regulamin zajęć edukacyjnych
. Zajęcia edŃacyjne są bezpłatre.
. RealŁowane są w Ęmczasowej siedzibie Biblioteki przy !|. Wieubickiego 3 A.
. odbywają się od ponieŁiałku do piątku.
. Udńał. w zajęciach nalezy zgłosić tydzień przed planowanym terminern osobiście bądz

telefonicmie ftel.89 722 81 42\.

L
p.

Temat Czas Adresat

I Bajlawe troski i radości świata tego
_ zajęcia biblioterapeutyczne

(samorozwój, relacje interpersonalne)

45-60 min Grupy 5 i 6latków

2. Biblioteki sq w porzqdlal _ inspiracje ż faldy
(biblioteka jako motyw twórczy oraz ins$tucja

dziejowa)

Grupy5iólatków

3 . Nasza lidzbarslca bajkapisarka -
spotkanie z twórczością Ireny Kwinto

Grupy 5 i 6latków

4. Strach ma wielkie oczy
-zaj ęcia biblioterapeutyczne -

(kształcenie urniejętności wyrazania własnych
uczuć na podstawie bajki terapeuĘcznej)

Grupy 5 i 6latków

5 . Wiosennie i zdrowo-
zajęcia z elementami socjoterapii

Grupy 5 i 6latków

6. Letnie marzenia -
zajęcia z elementami socjoterapii

Grupy 5 i 6latków

Serdecznie zaptaiszzm1, do skorzystania z naszej oferĘ edukacyjnej.



ORANZERIA
KULTURY

Mieiska Biblioteka Pedagogiczna

ul. Wierzbickiego 3A
11-1@ Lidzbark Warmiński

tel.89 722 8L 42

oranzeria@lidzbarkw.pl

PRoPozYcJA z^IĘĆ EDuKACYJIYYCH

szKoŁY PoDsTAwowE

Regulamin zajęć edukacyjnych
. Zajęciaedukacyjne sąbezpłatne.
. Realizowane są w tymczasowej siedzibie Biblioteki Pr4.ul. Wierzbickiego 3 A.
. odbywają się od poniedziałku do piątku.Udział w zajęciach nalezy zgłosić tydzień przed

planowanym terminem osobiście bądź telefonicmie (tel. 89 72f 81 42).

Informacja na wagę złota _
pierwsze koty za płoty

(inicjacja kultury czltelnczej, zzpoaenie ze
zbiorami Biblioteki oraz katalogami

elektronicznymi)

Bajlrowe troski i radości świata tego-
zajęcia biblioterapeutyczne (samorozwój,

relacje interpersonalne)

I kr. r-ilr
45-90 min. I

Strach mawielkie oczy-
zajęcia biblioterapeutycale -

kształcenie umiejętności wyrażanią yy|ą5ayę[
uczuć na podstawie bajki terapeutycznej

Wiosennie i zdrowo
zajęcia z elementami socj

Letnie marzenia -

zajęcia z e|ementami socjoterapii

Nasza lidzbarska bajkopisarka -
spotkanie z twórczością Ireny Kwinto

Biblioteki są w porzqdku _ ilspiracje i faldy
(biblioteka jako motyw twórczy oraz instytucja

dziejowa)

Informacja na wagę złota _ dalsze lłoki
(wyszukiwanie infomracji w bibliotecmym
katalogu eleknonicznym OPAC WWW)



ORANZERIA
KULTURY

Mieiska Biblioteka pedagogiczna

ul. Wierzbickiego 3A
l 1.l0o Lidzbark Warmiński

tel. 89 722 81 42
oranzeria@lidzbarkw.pl

Regulamin zajęć edukacyjnych
. Zajęcia edukacyjne są bezpłatne.
. Realizowane są w Ęmczasowej siedzibie Biblioteki pr4.ul. Wierzbickiego 3 A.. odbywają się od poniedziałku do piątku.
. Udziałw zajQciachnaleŻ!^zgłosić tydzień przed planowanym terminem osobiście bądźtelefoniczrie (tel. g9 722 gt 42\.

PRoPozYcJA zAJĘĆ EDUKACYJI{YCH

GIMNAZIA

Jestem człowieHem i Ęję wśród ludzi
- zajęcia edŃacyjne

z elementami socjoterapii
(samorozwój, relacje interpersonalne)

60-90 min.

^ai21iote.n r w porządku _ inspiracj e i fakty(biblioteka jako motyw twórczy oo'.inń7tuóiu

Informacja na wagę złota
(ksztahowanie r'miejętności samor|'ielneso

wyszukiwania informacii
w bibliotecznym katalogu elektronicznyn

Nasza lidzbarska bajkopisarka _
spotkanie z twórczością Ireny Kwinto-

Serdecznie zaprasa,my do skorzystani a z naszejoferĘ edukaryjnej.



ORANZERIA
KULTURY

Miejska Biblioteka Pedagogiczna

ul. Wierzbichego 3A

1 I - 100 Lidzbark Warmtuiski

tel.897228142

oranzeria@Edzbarkw.pl

PRoPozYcJA z^rĘc EDI]KACYJNYCE

szKoŁY PoNADGIMNAZIALNE

Regulamin zaj ęć edukacyjnych
. Zajęciaedukacyjne sąbezpłame.
. Realizowane są wtymczasowej siedzibie Biblioteki przy ul. Wierzbickiego 3 A.
. odbywają się od poniedziałku do piątku.
. Udzid'w zajęciach należy zgłosić tydzień przed planowanym terminem osobiście bąd:ź

telefonicznie (1f,l. 89 722 81 42).

L Temat Czos Adresa!

1 . Jestem cztowiekiem i zyję wśród ludzi -
zajęcia edukacfrne

z elementami socjoterapii (samorozwój, relacje
interpersonalne)

45-90 min. klasy. I-trI

2. Biblioteki sq w porzqdht - inspiracje i fafuy
(biblioteka jako motyw twórczy oraz ins!ftucja

deiejowa)

klasy I-[I

3 . Informacj a na wagę złota
(ksztahowanie umiejętności samodzielnego

wyszukiwania informacj i
w bibliotecznym katalogu elektronicznym

oPAC WWW)

klasy t-Itr

A Z prezentacjq maturaln4 za pan brd
(ksztahowanie''miejętności samodzielnego

wyszukiwania informacj i
w biblioteczrym katalogu elektronicznym

oPACWWw'
zasady sporządzania bibliografii załącznikowej)

klasy maturalne

Serdecznie zapraszamy do skorzxstańa z naszei oferĘ edukacyjnej.



ORANZERIA
I(ULTURY

Ltiejska Biblioteka Pedagogiczna

ul. Wierzbickiego 3A

1l- 100 Lidzbark Warmiński

tel.89 722 8L 42
oranzeriaąlidzbarkw.pl

PRoPozYcJA zńJĘĆ EDIJKACYJI{YCH

DoRoŚLI SAMI I z DzIEcI\dI.
UNTWERSYTET m WIEKU,

INNE GRTJPY ZORGAI\NZOWAI\IE

Regu|amin zajęć edukacyjnych
. Zajęcia edukacyjne są bezpłatne.
. Realizowane są w tymczasowej siedzibie Biblioteki prz]' ul. Wierzbickiego 3 A.
. odbywają się od pońedziałku do piątku.
. Udział w zajęciach nalelry z$osićtydzleń przed planowanym terminem osobiście bądź

telefonicznie fteL 89 7 22 81 42\.

L
p.

Temtt Czas Adresat

l . Bajkowe troski i radości świata tego
- zajęcia biblioterapeutycale

(samorozwój, relacj e interpersonalne)

45-90 min. Dorośli sami
izdziećni,

Uniwersytet III Wieku

2. Literacki balarc Ęcia - trochę słowa
drukowanego i zabawy

(samorozwój, relacje interpersonalne)

Uniwersytet trI Wieku,
lnne gupy zorgani2g'9yą''.

3 Nasza lidzbarsla bajkopisarka -
spotkanie z twórczością lrenY Kwinto

Dorośli sami
izdziećnl,

Uniwersyet trl Wiekr:,
Inne grupy zorganizowane

+- Informacja na wagę złota
Q<sfahowanie umiejętności samodzielnego

wyszukiwnni a bformacji
w bibliotecmym katalogu elektronicmym

oPAC WWW)

Dorośli,
Uniwersytet III Wieku,

Inne gupy zorganizowane

5 . Strach ma wielkie oczy
(zajęcia biblioterapeutycme - kształcenie

umiejętności wyrazania własnych uczuć na
podstauńe baj ki terapeuĘcznej )

Dorośli sami
izdńećmi,

Uniwersytet III Wieku,
Inne grupy zorganizowane

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej.


