
za 2013 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w swojej strukturze posiada ;
1.Dział Gromadzenia i Udostępnienia Zbiorów'

2 Dom Środowisk Twórczvch

3. Administrację.

Zatrudnia 15 osób, W tym: 10,,t etatów me$orycznych i 2,0

administracyjnych.

Swoim działaniem obejmuje miasto Lidzbark Warmiński, sprawuje także

opiekę merytoryczną nad bibłiotekami gminnymi w powiecie.

PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE

W roku sprawozdawczym bib|iotekę odwiedziło 56 851 użytkowników, w

tym:
- po zbiory -37062

- do lnternetu -16173,

- na imprezach organizowanych pzez bib|iotekę _2664

- na imprezach organizowanych pzez innych w Sali Konferencyjnej - 952

Do wypozyczalni zaĘestrowato się w roku 2013-3071 czyte|ników

stałych Czyte|nicy v,typoĄczy|i 85 14 zbiorÓw / książki, czasopisma

nieoprawne, cD' DVD/ ' Bib|ioteka udzie|iła 1146 informacji/ bez internetowych/.

Wirtua|nie odwiedziło bibliotekę 7885 osób, W tym :
. stronę internetową odwiedziło - 7616 osób
-ze zbiorów e|ektronicznych (|BUK) udostępnianych pzez MBP było sesji

269 i oobrano 8456 dok.

Bib|iotekaze dostarczy|i 9,| wo|. do domu dla czyte|ników, którzy z

powodu złego stanu zdrowia nie mog|i pzyjśc do bib|ioteki.

WypoŻyczeń międzybib|iotecznych było 6 .

Sala konferencyjno-widowiskowa była wykozystywana - 63 razy .

Gromadzenie i opracowanie zbiorów
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Wpływy zbioróW w 2013 r. były następujące:
- zakup .13 34wo|. i 227 egz. mu|timediów na kwotę 33166'43
- dary - 455 wo|. i 60 egz. mu|timediów na kwotę 1726,00
- prenumerata 38 tytutów czasopism na kwotę 7063'00
- dostęp do e|ektronicznych baz książek (|BUK). 526 tyt. - 1000.00

Środki na zbiory (prasa, książki, audiobook.i, filmy dvd, i-buki )
pochodziĘ z:

dotacja z UM -20619,43

dotacjaz Powiatu -12000,00

dotacja z Biblioteki Narodowej - 8610,00

W 2013 r. pŻeprowadzono se|ekcję księgozbioru WpoŻyczalni d|a

dorosłych i w bib|iotece d|a dzieci' Usunięto łącznie z księgozbiorów 3290

wol'' były to głównie ksiązki zniszczone, zaczytane i nieaKualne.

FORMY PRACY ZBIOROWEJ W 2013 r.

l.Konkursy :

Konkurs literacki pL ''Twórczość l. Kwinto ,,

Konkurs adresowany do uczniów k|. |V szkół podstawowych naszego

miasta' W szkołach odbywa się pierwszy etap, a W MBP są e|iminacje

międzyszko|ne. W tym roku konkurs miał formę turnieju .Uczestnicy konkursu

spotkali się z synem pisarki - Stanisławem Kwinto' Kóry przyniÓsł pamiątki po

mamre.

Konkurs Pięknego Czyhnia.

Jest to roczny konkurs czytania d|a najmłodszych czyte|ników,

prowadzony co roku przez oddział d|a Dzieci i Młodzieży.

2.Dyskusyjny K|ub Książki.

Raz w miesiącu grupa miłośników czytania, spotyka się w Czyte|ni d|a

dorosĘch oraz w oddzia|e d|a dzieci i dyskutuje na temat pzeczytanych

książek' Na każdym spotkaniu jest średnio '|0 osób. Rocznie odbyło się 20

spotkań'

3. Teatr.

W okresie sprawożdawczym było 5 spotkań z teatrem, a w Ęm :

-Teatr pzy stoliku ,pt': ,,Engagement,'' i ,,Wariatka,'- d|a dorosłych

-Teatr Mora|itet pt' ,,Święta wojna'' i Teatr Maska pt. ,,ostatni dzwonek'- d|a
młodzieiy,



-Teatr Ań..Re pt. ,' Doktor Do|itt|e''- d|a dzieci.

4. Spotkana z autorskie i inne.

W roku 2013 z czyte|nikami spotka|i się:
- Wiesław Drabik'
- Kozłowski Kzysztof ,
- Leszek Szczasny,
- Henryk-Hak KaŹimierczak

W ramach projektu ,,Spotkania z pasjami ''' Kóry był rea|izowany pzez

MBP z Fundacją orange, w wińua|nych spotkaniach z ciekawymi osobami

spotykała się grupa seniorów-14os'W Czyte|ni odbyło się ,t0 sesji ibyły to

spotkania z :
- aktorką Teresą Lipowską,
-z ,,Latającymi babciami''. pasja i działania na rzecz osób innych,
-DJ Wiką
-Marią Zimnicką,
-Romanem Zamyś|ewskim,
-Magda|eną Fikus,
-Robeńem Jurkiem,
-E|żbietą Skotnicką-| ||asiewicz,
-Hanną PakuĘ
-Jackiem Pałkiewiczem.

W ramach projektu ,,Link do pzyszłości. Młodzi.|nternet.Kariera'' uczniowie
gimnazjum spotka|i się z Łukaszem Pieterą-młodym dziennikazem

muzycznym. Ce|em projektu było wspieranie młodych osób w wyboze drogi

zawodowej.

Dzieci i mttodziei spotkała się z psycho|ogiem-Joanną Buczkowską,

tematem przewodnim były emocje. Młodzi uczestnicy dowiedzie|i się jakie są

sposoby- ''pigułki'' na radzenie sobie ze zbyt si|nym strachem, smutkiem, sposoby na

wyrazanie ztości Psycho|og uwraz|iwiła młodzież na to, czego w silnych emocjach

robic nie wo|no, a przede wszystkim jak opanowac własne emocje

5. Malarstwo.

Galeria Jednego Obrazu



od stycznia z inicjatywy |nstruktora Pracowni P|astycznej DŚT - w

Czytelni MBP działa 'Ga|eria Jednego obrazu" .W roku sprawozdawczym

zostało wyeksponowanych 11 obrazów.

Wystawy w,,BiblioGaleńi,, / korytan/
- wystawa malarstwa Romy Trebling ,,Chwilka",
- wystawa malarstwa Ewy Palarczyk,,Tematy",
. Wystawa p|astyczna 'W poszukiwaniu baśni'''
- wystawa prac dzieci Specja|nego ośrodka Szko|no-Wychowawczego,
- wystawa ma|arska Ludmiły Ańer,,..'i pzyszła jesień,'

- Wystawa ma|arska Danko Friścica ,' Trafione w sedno l ,,

6. Szkolenia

Edukacja zdrowotna w Bibliotece.

Był to pro1ekt prowadzony pzez Polskie Towazystwo Pie|ęgniarskie w Ramach

Programu Rozwoju Bib|iotek. Po|egał na dostarczeniu mieszkańcom naszego

powiatu informacji z zakresu edukacji zdrowotnej. W ramach projektu odbyły się

dwa wykłady teoretyczne na temat ,,Moja cukzyca'' z poczęstunkiem

dostosowanym d|a diabetyków' oraz dwie konsu|tacje indywidua|ne on-|ine z

wykładowcą, na tematy poruszane w czasie szko|enia' W projekcje wzięło udział

ok. 70 os.

Dodatkowo grupa biorąca udział w projekcje miata spotkanie z panią A.

Apanowicz i wysłucha|i wykładu na temat ,,Stopy cukrzycowej''.

Lekcje biblioteczne

Bib|ioteka brała udział w kampanii ''Bib|ioteka miejsce bezpiecznego

|nternetu''.W ramach projektu odbywaty się |ekcje z uczniami szkół Lidzbarka

Warm.,Kraszewa oraz ze SOSW w Lidzbarku Warm. , wykorzystywano do tych

zajęó fi|m edukacyjny ,,owce w sieci''.

W roku sprawozdawczym odbyło się 8 |ekcji bib|iotecznych na temat

zasad kozystania z biblioteki połączonych ze zwiedzaniem Domu Środowisk

Twórczych.

Bibliotekaze promowali czytelnictwo na 9 spotkaniach w Pzedszkolach.

,,Nauka języka angielskiego on.line,,

W roku sprawozdawczym bib|ioteka kontynuowała dostęp do serwisu

zwierającego e-kurs języka angie|skiego d|a dzieci i d|a dorosłych'



Język angie|ski dla dzieci był udostępniany ty|ko do czerwca, bo nie było

zainteresowania wŚród dzieci.

W kursie d|a dorosłych - ,Angie|ski123 w bib|iotece,, brało udział 21 osób.

Dwa razy w tygodniu wybranym pzez siebie tempem, uczą się dorośli
języka angie|skiego metodą on - |ine. Kurs ukończyło 6 osÓb.

Szkolenie dla bibliotekazy powiatu lidzbarskiego

W roku sprawozdawczym zorganizowa|iśmy 3 szko|enia d|a bib|iotekazy
powiatu, na temat:

'l .Organizacja ,,Gry miejskiej ,,,

2.Wypełnianie wniosków ap|ikacyjnych do Programów operacyjnych

MKiDzN.

3. Praca z programem bibliotecznym MAK +.

Szkolenia z podstaw obsługi komputera

W okresie sprawozdawczym W Czytelni dla dorosłych zostało
pzeprowadzone 1 szko|enie grupowe lpo 2h x 5 dni / d|a osób starszycn

'którzy chcie|i zdobyĆ podstawowe umiejętności postugiwania się komputerem

oraz Internetem ,,Senior w sieci ,,.

|ndywidua|nych szko|eń d|a osób starszych odbyło się 7 szko|eń .

WarsztaĘ

D|a dorosłych odbyty się WarsŹaty zdobienia ciast masą cukrową. W

szko|eniu wzięło udziat - 12 osÓb.

D|a dzieci byĘ zorganizowane WarsztaĘ tworzenia ozdób wie|kanocnych,
wzięło w nim udział 8 dzieci.

7. Zabawy edukacyjne.

Bajkowy zakątek

od stycznia 2013r, w oddzia|e d|a dzieci odbywają się co tydzień
spotkania z małymi dziećmi nieobjęĘmi edukacją przedszkolną pod nazwą

''Bajkowy zakątek,,. Dzieci pzychodzą na zaięcia z opiekunami i wspó|nie z
dorosĘmi bawią się i uczestniczą w zajęciach edukacyjnych' W roku 2013

zapisało się 15 dzieci, a od wzeŚnia2013 r. systematycznie uczestniczy 8

dzieci.

UfoNoc w Bibliotece.

W roku 2013r.odbyłasię UFoNoc d|a dzieci w wieku 8-12|at,

zorganizowana przez oddział d|a dzieci MBP, we wspóĘracy z



Stowazyszeniem ,,Joannici'' i Bractwem Rycerskim. W zabawie wzięło udział 18

dzieci.

Konceń życzeń

odział d|a dzieci zorganizował zabawę z wykorzystaniem Internetu

przywząąc się do akcji ''Tydzień z |nternetem'' organizowanym przez

Program Rozwoju Bib|iotek. W zabawie wzięło udział 14 dzieci .

DztAŁALNoŚĆ oomu śRooowsx TWÓRczYcH
1. Koło Teatralne.

W pracowni teatralnej instruktor twozy postaci wielkoformatowych lalek oraz

rozpoczęto pracę nad od|ewami głów znanych postaci historycznych (Krasicki,

Kopernik, Napo|eon), których figury doce|owo umieszczone zostaną jako atrakcja dla

zwiedzających w wyremontowanej oranżerii Ignacego Krasickiego.

W styczniu 20'|3 roku w pracowni teatra|nej powstała bajkowa dekoracja na Ga|ę

osobowości Lidzbarka Warmińskiego, którą zaprojektowała i wykonała Pani Ada

Jędrych.

Panie z Uniwersytetu Tzeciego Wieku przebrane w wielkoformatowe postacie

uświetniały obchody Światowego Dnia Citta S|oow oraz Dni Lidzbarka Warmińskiego

W |istopadzie w pracowni teatra|nej powstała dekoracja na organizowaną pzez MBP

' 'UFoNocKĘ'.
Pracownią teatra|ną prowadzi pani: Ada Jędrych

2. Pracownia Malarska i Grafiki.

W pracowni prowadzonej pzezdr. hab. Wiolettę Jaskó|ską w roku 2013

uczęszczało sta|e Średnio 6 osób.

W ramach działalności pracowni powstało szereg prac ma|arskich , ktÓre

prezentowane były na wystawie pt. 'Lidzbarskie LW,, w Lidzbarskim Domu Ku|tury'

Z inicjatywy osób uczestniczących w zajęciach powstał pomysł na wspó|nąwystawę

z 9rupą ma|arską prowadzoną pzez Adriannę Jędrych w LDKu. Pracownia

ma|arska-prowadzi Ga|erię Jednego obrazu .Jest to prezentacja czasowa obrazu

w Czytelni Biblioteki ..

Pracownia ma|arska w ramach swojej działa|ności zrea|izowała wystawę

w Czytelni MBP : Ewy Palarczyk, chorwackiego malarza zAkademii Sztuk

Pięknych w Zagzebiu Danko FriśÓića ,wystawę studentki z\Nydziału Sztuki UWM

Anny Pacanowskiej.



W pracowni ma|arskiej odbyła się prezentacja obrazÓw ma|arek :Ewy

Niewo|skiej- ozgi, Renaty Zimnickiej-Prabuckiej oraz prowadzącej zajęcia Wio|eĘ

Jaskó|skiej.

3. Pracownia Multimedialna ( studio telewizyjne)

Zajęcia z zakresu produkcji fi|mowej i te|ewizyjnej d|a mtodzieży, która

ukończyła 16 rok życia prowadzi Paweł Chmura. Grupa |iczy 6 osób.

W ramach zajęĆ Technik Mu|timedia|nych były rea|izowane tematy :
- montaŹ fi|mowy i te|ewizyjny, zajęcia prakĘczne,

- nagranie i montaż WoŚP,
- nagranie i montaż Ga|i osobowości 2013 r.,
- światło i kadrowanie w praktyce,

- nagranie i montaż repońażu z Turnieju Pzedszko|aków,
- nagranie i montaż konceńu,,Kryształowa Nuta 2013 r.' ',
- nagranie i montaż repońażu obchodów Roku Mikołaja Kopernika oraz nocy

Muzeów,
- prowadzenie kamery w teorii i praktyce,
. nagrywanie i montaż Wieczorów Jazowych,
- nagrywanie i montaz konceńu '' Joannici dzieło pomocy'',
- nagrywanie Turnieju Świątecznego Piłki Ha|owej dzieci o Pucflar Marszałka

Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

4. Pracownia Tkacko-Hafciarska i Rękodzieła AĘstycznego.

Pracownię w 2013 r. prowadziła Pani Krystyna Tarnacka.

W styczniu Pani Krystyna kontynuowała i zakończyła szycie strojów do spektak|u

na V| Ga|ę osobowoŚci Lidzbarka Warmińskiego. Na ,,Kaziukach-Wi|niukach''
pzeprowadziła d|a zainteresowanych osób pokaz wykonania pa|my

wie|kanocnej. Wielką Sobotę pzeprowadzila w Hote|u Krasicki WarsŹaĘ

Bibułkarskie,ozdoby koszyczków wie|kanocnych i wykonywanie dekoracji

Świątecznych. Podczas tegorocznej ,,Nocy Muzeów'' na Zamku Lidzbarskim
pzeprowadziła pokaz i warsztaty haftu czepcowego' W czerwcu podczas

obchodów Bitwy ppo Hei|zbergiem prowadziła warsztaĘ bibutkarskie d|a

wszystkich zainteresowanych. Pani Krystyna reprezentowała nasze miasto na

licznych imprezach plenerowych, festynach, festiwalach organizowanych w

wojewÓdztwie warmińsko-mazurskim.



W styczniu 2014 roku za porozumieniem stron została roan,iązana umowa z

Panią Krystyną Tarnacką .Pracownię Tkacko-Hafciarską i Rękodzieła Artystycznego

z dniem 20 stycznia 2014 roku przejęła Pani Anna Borzyńska, którarozpocz$az

nami wspótpracę od poprowadzenia podczas ferii zimowych warsztatów dla dzieci i
młodzieży.

5. Warm ińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Historyczno-Kolekcjonerskie.

Stowazyszenie skupia grupę 54 miłośników i pasjonatÓw historii.

Stowazyszenie promuje wśród społeczeństwa historię naszego regionu oraz wspiera

inicjatywy słuzące propagowaniu wiedzy historycznej wśród dzieci i młodzieży.

Prowadzi także prace badawcze o charakteze historycznym zarówno W zakresie
prac archiwalnych jak i terenowych. Ko|ekcjonuje, zachowuje i eksponuje pamiątki

w postaci dokumentÓw, fotografii, mi|itariów i innych dóbr stanowiących dobro ku|tury

i historii ziem z całego regionu

W roku sprawozdawczym,,lzbę Tradycji'' Warmińsko-Mazurskiego

Stowazyszenia Historyczno-Ko|ekcjonerskiego odwied ziło 2oo osób, w Ęm 2
grupy turystów z Niemiec i Rosji w ramach wspĘracy z Hote|em Krasicki.

Dzieci, które pzychodzą na |ekcje bib|ioteczne zawsze zuiedzd1ą |zbę Tradycji.

|zba Tradycji podczas obchodów Bitwy pod Hei|zbergiem była odwiedzanaprzez

rekonstruktorÓW oraz mieszkańców iturystów, którzy pzyby|i na to historyczne

wydazenie. W miesiącu grudniu |nstytut Archeo|ogii w Zielonej Góze przekazał

d|a Stowarzyszenia 6000 eksponatów podjętych z ziemi podczas wykopa|isk
pzy budowie drogi A7 olsztynek - Nidzica. Z tych pamiątek będzie

zorganizowana stała Wystawa obozu jenieckiego Sta|ag 1A.

W okresie wakacyjnym (|ipiec - sierpień) Stowazyszenie pełniło funkcję

muzeaIną i udostępniało swoje zbiory an'tiedzĄącym mieszkańcom Lidzbarka

Warmińskiego oraz turystom odwiedzającym nasze miasto.

6. Wi|eński Muszkieterski Pułk.

W roku 2013 reprezentując nasze miasto Pułk uczestniczył w wie|u

imprezach rekonstrukcyjnych na terenie naszego kraju. Wspótorganizował i

uczestniczył w Zimowej Potyczce Lidzbarskiej. W czerwcu 2013 roku

wspołorganizował i uczestniczył w Bitwie pod Heilzbergiem.

Swoją obecnością uŚwietnił Dni Lidzbarka Warmińskiego i obchody

Światowego Dnia Citta S|oow. Siedzibę Pułku odwiedzity w tym okresie 3



Wycieczki z |idzbarskich szkół, gdzie młodzież zapoznała się z historią epoki

napoIeońskiej.

Raz w miesiącu odbywają się spotkania wszystkich osób zaangażowanych W

działaInoŚc Putku'

7. Bractwo Rycerskie - Stowarzyszenie ,,WILKOR"

Bractwo Rycerskie pod kierunkiem Ryszarda Dudka doskona|iło techniki

władania bronią i pzygotowywało speKak| ,,Smocza Krew'' - wa|ki w ogniu' który

odbyt się z okazji obchodów Dni Majowych pzy, Lidzbarskim Domu Ku|tury'

W maju podczas uroczystej Nocy Muzeów, grupa zaprezentowała na

|idzbarskim zamku pokaz władania szab|ą połską oraz zaprczentowata walki z

użyciem mieczy rycerskich. W czerwcu Bractwo przeprowadziło pokaz wa|k na

terenie Jednostki Wojskowej JW2039 z okaĄi obchodÓw Święta Putku.

Podczas Światowego Dnia Citta S|oow Bractwo zaprezentowato bardzo

widowiskowy pokaz wa|k rycerskich orazzorganizowało stoisko' pzy ktÓrym

zwiedzĄący mog|i pozować do wspó|nych fotografii orazzapoznaÓ się z rekwizytami

oraz historią tamtych czasów.

W roku sprawozdawczym siedzibę Bractwa Rycerskiego w Domu Środowisk

Twórczych odwiedziło 7 wycieczek ' były to dzieci z |idzbarskich pzedszko|i i

szkoł, uczniowie z Kraszewa i Kłębowa oraz wcieczka młodzieży z Niemiec i

Kłębowa.

8. Stowarzyszenie Joanici Dzieło Pomocy.

Wydarzenia i zadania w roku 2013

1. W ramach kursu Kwa|ifikowanej Pierwszej Pomocy w Lutym oddział

pozyskał 5 nowych ratowników.

2. W p|ebiscycie ,,osobowoŚc Roku ,, w kategorii ''organizacja pozarządowa,,

Stowarzyszenie dostałc główną nagrodę.

3' W marcu zostały zorganizowanie V| ogólnopo|skie Manewry Ratownicze

Młodzieżowych Grup Joanitów, gdzie zespół z Lidzbarka Warm. zajął |

mreJsce.

4.Udział w Vll Mistzostwach w Ratownictwie w Ramach KPPStar-Daj 2013

5. Przeniesienie Biura Głównego Stowara7szenia JDP do Lidzbarka

Warmińskiego.

6. Nawiązanie ścisĘ wspóĘracy grupy First Responder zWojewódzkąStacją

Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie.



7'organizaĄa koncertu charytatywnego na rzecz ratownictwa i transp|antologii ś
w ramach którego oddział zebrat łącznie 7715,54zł pzekazanych na zakup

spzętu medycznego oraz strojów ratowniczych d|a grupy First Responder.

8. Międzypowiatowe cwiczenia taktyczne ze straŻą poŻarną w miejscowości

Krekole .

9. Nabór do Młodziezowej Grupy Joanitów.

Stowazyszenie JDP sta|e wspÓłpracuje z miastem, zabezpieczĄąc od strony

medycznej większośc wydazeń ku|tura|nych i spońowych organizowanych w

Lidzbarku Warmińskim.

W roku 2013 r. Joannici zabezpieczali medycznie, takie imprezy jak ,'
-Mistrzostwa w koszykówce chłopców i dziewcząt,
-Turnieje Tenisa Stołowego
-Enduro Race Eńreme
-Mistzostwa Strefy Północnej w Motocrossie
-Zaw ody Lekkoatletyczne
-Bieg podczas festynu rodzinnego w Nad|eśnictwie o|sztyn
-obchody dnia strażaka
-Spańakiada

-Czwańki |ekkoat|etyczne
-9. Bieg uliczny
-1025-|ecia chztu Kijowskiej Rusi, pzybycie do Górowa |ławeckiego arcybiskupa

Światosława Szewczyka
'40-lecie SpecjaInego oŚrodka Szko|no-Wychowawczego
-Enduro Race Extreme
-Ekołomyja

-Dni Lidzbarka Warmińskiego
-Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry
-Maraton pływacki

-70 Rajd Po|skiw Mikołajkach
-Berlin Maraton
-Bieg pzełajowy

-Zawody w koszykówce szkoł gimnazja|nych, podstawowych

-Mecze siatkówki kobiet i męŻcryzn
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W 2013 r. sDP zorganizowało pokazy i szko|enia pienrszej pomocy

w następujących miejscach :

- pokaz pierwszej pomocy na ll Targach Pracy,

-szko|enia w ramach szko|nej stużby medycznej w Gimnazjum nr 1 i

Gimnazjum Nr 2 w Lidzbarku warmińskim,

- pokazy pierwszej pomocy w pzedszkolach,

-pokazy pierwszej pomocy w Specja|nym ośrodku Szko|no-Wychowawczym,

- szko|enia z pierwszej pomocy d|a rodziców i dzieci ze Specja|nego ośrodka

Szkolno-Wychowawczego,
- pokaz pierwszej pomocy w Kochanówce,
- pokaz pienłszej pomocy w Młodzieżowym ośrodku Wychowawczym,
. warsztaty z pierwszej pomocy d|a rodziców i dzieci ze Specja|nego ośrodka

Szko|no-Wychowawczego podczas 4O-|ecia ośrodka.

Stowarzyszenie JDP wspÓłpracuje z Centrum Powiadamiania Ratunkowego

w ramach wyjazdów grupy First Responder. Grupa ma na swoim koncie ok. 40

wyjazdów, z czego większość pacjentów została poddana da|szej hospita|izacji.


