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            MIEJSKA  BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA 

                           im. Cypriana Norwida w Złotowie 
                             77-400 Złotów,  ul. Grochowskiego 17      (tel. 067) 263-2000    

                              e-mail: biblioteka@biblioteka-zlotow.pl    
                                 www.biblioteka-zlotow.pl  

 

NIP:767-14-93-306 

Złotów, 11.05.2011r. 

 

 

 

 

Szanowny Pan  

Andrzej Ławniczak 

Sekretarz powiatu 

złotowskiego                                                                   

 

W sprawie pisma :BR.0002.34.2011    

 

 

 

W odpowiedzi na pismo BR.0002.34.2011   z dnia 01.04.2011 przedstawiam 

uzupełnienie informacji  o REALIZACJI ZADAŃ BIBLIOTEKI 

POWIATOWEJ PRZEZ MIEJSKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ  

IM. CYPRIANA NORWIDA W ZŁOTOWIE ZA ROK 2010  

(pierwsze sprawozdanie wysłane zostało w dniu 20.04. 2011r.). 

 

 

 

       Z poważaniem 

 

       Sylwia Mróz 

       Dyrektor MBP w Złotowie 
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Uzupełnienie informacji o realizacji zadań biblioteki 

powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną  

im. Cypriana Norwida w Złotowie 

 
Na mocy Porozumienia zawartego w dniu 6 maja 2004 roku pomiędzy 

Powiatem Złotowskim a Miastem Złotów, Miejska Biblioteka Publiczna  

im. Cypriana Norwida w Złotowie realizuje zadania powiatowej biblioteki 

publicznej dla Powiatu Złotowskiego. 

 

Głównymi zadaniami realizowanymi przez  MBP  jako Powiatową Bibliotekę 

Publiczną są: 

 

 Pomoc w doborze i pozyskiwaniu zbiorów bibliotecznych, 

 Doradztwo w zakresie inwentaryzacji zbiorów dla bibliotek 

publicznych w powiecie, 

 Pośrednictwo w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych dla 

mieszkańców powiatu; 

 Zabezpieczenie potrzeb informacyjnych  i kulturalno-czytelniczych 

mieszkańców, 

 Instruktaż i pomoc metodyczna bibliotekom publicznym,  

w szczególności  poradnictwo w zakresie organizacji bibliotek,  

 Gromadzenie materiałów regionalnych  umożliwiających poznanie 

regionu, 

 Pośrednictwo w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych  

dla mieszkańców powiatu, 

 Tworzenie i udostępnianie bibliotekom publicznym na terenie 

powiatu własnych komputerowych baz danych: katalogowych, 

bibliograficznych, faktograficznych, 

 Organizacja szkoleń i doskonalenia zawodowego dla pracowników, 

 Prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej i edukacyjnej  

o charakterze ponadlokalnym. Pomoc bibliotekom samorządowym w 

realizowaniu lokalnych programów kulturalno- oświatowych. 

 Organizowanie przepływu informacji o normach, przepisach i innych 

elementach warsztatu bibliotecznego w obrębie powiatu, 

 Promocja bibliotek i kultury czytelniczej w powiecie złotowskim, 

 Współpraca z innymi bibliotekami oraz instytucjami i organizacjami 

społeczno- kulturalnymi na terenie powiatu, 

 Prowadzenie rocznej sprawozdawczości statystycznej bibliotek 

publicznych w powiecie 
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W ramach realizacji w/w celów w  okresie od 1 listopada 2010r. do 31 marca  

2011r. roku podejmowane były następujące działania: 

 

 Systematyczna pomoc i doradztwo w doborze i pozyskiwaniu 

zbiorów bibliotecznych konsultowana na bieżąco z Działem 

Gromadzenia i opracowania zbiorów MBP w Złotowie (poradnictwo 

dotyczy min.: nowości wydawniczych, rabatów proponowanych 

przez poszczególnych dostawców)  

 Doradztwo dotyczące modułu programu SOWA skontrum 

 Sprawne działanie wypożyczeń międzybibliotecznych realizowanych 

za pośrednictwem Czytelni Głównej MBP w Złotowie 

 Gromadzenie materiałów regionalnych z powiatu złotowskiego oraz 

katalogowanie ich za pomocą programu SOWA 2 i udostępnianie 

na stronie internetowej biblioteki. W ramach promocji działu 

Dokumentów Życia Społecznego zorganizowana została na 

przełomie roku wystawa kalendarzy firm i instytucji powiatu 

złotowskiego. 

 Biblioteki powiatu złotowskiego korzystają z bazy danych MBP przy 

wprowadzaniu własnych Rekordów książkowych. Opracowanie  

sporządzane jest w Dziale Gromadzenie i Opracowania MBP 

 w Złotowie. Biblioteki, które nie posiadały dostępu do Internetu, 

otrzymały pełne bazy danych na płytach CD. Obecnie uzupełniają 

je kopiując gotowe rekordy  

 

 Z bardzo długiej listy imprez (wystaw, zajęć, spotkań, warsztatów, 

uroczystości itd.) przeprowadzonych przez biblioteki publiczne 

powiatu złotowskiego wnioskować można stwierdzenie, że książnice 

stanowią znaczący element kulturalnego życia całego regionu. Biorą 

czynny udział w tworzeniu, utrwalaniu i propagowaniu kultury 

regionalnej „Małych Ojczyzny”. 

 

 W zakresie pomocy metodycznej i instruktażu dla Kierowników  

i Dyrektorów bibliotek gminnych i miejsko- gminnych powiatu 

złotowskiego zorganizowano i przeprowadzono w danym terminie 

spotkania i szkolenia, podczas których omawiane były następujące 

zagadnienia: 

 

1. MARC 21- Moduł systemu SOWA2 jako kryterium uzyskania 

certyfikatu Biblioteki +; Szkolenie pokazowe prowadzone przez 

Krystynę Brodowską- przedstawiciela Konsorcjum SOWA ( 

firma Sokrates Software) 

2. Postępy i osiągnięcia bibliotek z powiatu złotowskiego 

uczestniczących w projekcie programu Rozwoju Bibliotek 
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(Jastrowie, Zakrzewo, Okonek); kolejne biblioteki zgłosiły chęć 

uczestnictwa (Lipka jako Biblioteka wiodąca, Złotów, 

Radawnica, Krajenka- biblioteki partnerskie) 

3. Integracyjne spotkanie wyjazdowe z okazji Dnia Bibliotekarza 

(odwiedziny w nowo wyremontowanej bibliotece w Jastrowiu 

oraz kręgielnia w Pile) 

4. Nowe akty prawne dotyczące działalności i funkcjonowania 

bibliotek publicznych- zagrożenia w zapisach proponowanej 

nowelizacji USTAWY z dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

5. Działalność Oddziału, Okręgu i Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 2010r. i plany na rok 

2011- Przewodnicząca Okręgu Pilskiego- Maria Bochan, 

Przewodnicząca Koła Złotowskiego Sylwia Mróz 

6. Integracyjne spotkanie bożonarodzeniowe 

7. Wspólne działania bibliotek powiatu złotowskiego w 2011r. 

( plany pracy, a w nim: wspólna akcja w tygodniu Bibliotek 

pt.”Lubię moją bibliotekę”, podobne działania w Tygodniu 

Czytania Dzieciom, Forum Bibliotekarzy Powiatu Złotowskiego, 

powiatowe konkursy) 

8. Sprawozdanie roczne GUS K-03, opisowe- wyniki w powiecie 

złotowskim 

9. Kontrola zarządcza w samorządowych instytucjach kultury 
             

 MBP w Złotowie, w ramach pomocy bibliotekom publicznym, 

przekazała w danym terminie sprawozdawczym dwie szafy 

katalogowe (Filia Biblioteczna w Starej Wiśniewce oraz Filia 

Biblioteczna w Lędyczku). Istotnym elementem promującym  

wszystkie biblioteki powiatu złotowskiego jest wydany kalendarz na 

rok 2011 pt. „Lubię moją bibliotekę” , Biblioteki Publiczne powiatu 

złotowskiego 

 

 Nasi bibliotekarze uczestniczyli w spotkaniach i konferencjach 

organizowanych przez Pilskie Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy 

Polskich (Obrady Oddziałowego Zjazdu SBP w Pile, Okręgowego  

w Poznaniu, Święto Bibliotekarza- spływ statkiem po Noteci  

w Ujściu), WBP i CAK (VI Patronalne Święto Bibliotekarzy 

Wielkopolskich Gniezno) jak też w konferencjach PZB (XIV Targi 

Książki w Krakowie); W ramach lokalnej integracji zorganizowane 

zostały dwa większe spotkania dla wszystkich chętnych bibliotekarek 

tj. wyjazdowe spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza oraz 

bożonarodzeniowe , a dla Kierowników i Dyrektorów bibliotek 

publicznych 4 spotkania metodyczne. 
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 Wysoki poziom pracy bibliotekarzy powiatu złotowskiego 

dostrzegany jest  zarówno w województwie, jak też na poziomie 

całego kraju. 

 

 Do istotnej działalności bibliotek publicznych powiatu, zaliczyć 

należy promocję regionu; zarówno poprzez udział w ogólnopolskich 

konkursach i przedsięwzięciach, jak np. w Kampanii Społecznej 

Fundacji ABCXXI, jak też organizację wydarzeń kulturalnych, na 

które zapraszane są osoby spoza miejscowości, powiatu, czy 

województwa: spotkania z pisarzami, znanymi w kraju 

osobistościami  

 

 Biblioteki, jako samorządowe Instytucje Kultury piszą projekty  

i wnioskują o środki finansowe  na wybrane dziedziny działalności. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipce stara się o środki na zakup 

bibliotecznego programu komputerowego SOWA oraz 

komputeryzację placówki.  

 

 Jako placówka powiatowa MBP chętnie współpracuje z innymi 

placówkami i instytucjami tego szczebla, często gości na lekcjach 

bibliotecznych dzieci i młodzież ze szkół powiatu. Co czwartek, 

najstarsi użytkownicy w tzw. Klubie 50 +- mają możliwość 

rozwijania umiejętności komputerowych, manualnych czy 

literackich. Na siedzibę, znaleźli tu też miejsce lokalni artyści 

amatorzy (na ostatnim spotkaniu było ponad 20 osób z Debrzna, 

Jastrowia, Blękwitu czy Złotowa). Co drugi poniedziałek 

zarezerwowany jest dla młodych miłośników fotografii (zajęcia 

prowadzi Michał Głazik), popołudniowe czwartki to spotkania  

w Oseskowym klubiku bajkowym dla 3-4latków oraz darmowy język 

francuski w zakresie podstawowym. W bibliotece często odbywają 

się wystawy i wernisaże promujące lokalną sztukę. Wszystkie 

wymienione formy przeznaczone są bez ograniczeń dla mieszkańców 

całego powiatu. 

 

 

 

Z poważaniem 

 

Sylwia Mróz 

Dyrektor MBP 

w Złotowie 

 


