
Informacja o realizacji zadao biblioteki powiatowej przez Miejską 

Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Złotowie w roku 2011 

 

Na mocy Porozumienia zawartego 18 kwietnia 2001 roku  Miejskiej Bibliotece 

Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie  powierzono zadania powiatowej 

biblioteki publicznej dla powiatu złotowskiego. W myśl ujętego w Porozumieniu 

wykazu zadań oraz zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym, w roku 2011 

określono i podjęto następujące kierunki działań i współpracy: 

 Pomoc instrukcyjno- metodyczna, 

 Pomoc szkoleniowa, 

 Integracja środowiska bibliotekarskiego 

 Pomoc w opracowaniu zbiorów, 

 Zapewnienie dostępu dla literatury naukowej i popularnonaukowej, materiałów 

edukacyjnych i zbiorów multimedialnych dla mieszkańców powiatu 

złotowskiego, 

 Pomoc organizacyjna, 

 Organizowanie przepływu informacji o normach, przepisach i innych 

elementach warsztatu bibliotecznego w obrębie powiatowej sieci bibliotecznej, 

 Inspirowanie i pomoc w prowadzeniu działalności oświatowo- wychowawczej  

i edukacyjnej , 

 Promocja  bibliotek, zbiorów, i imprez bibliotecznych,  

 Prowadzenie rocznej sprawozdawczości statystycznej bibliotek publicznych  

w powiecie 

 

Zorganizowane w 2011r. szkolenia, spotkania metodyczne oraz inne spotkania i wyjazdy 

integrujące  środowisko bibliotekarskie: 

Temat: Odpowiedzialny i 

prowadzący: 

Termin: Miejsce: 

Spotkanie metodyczne 

1. II edycja programu „Rozwoju 

Bibliotek”- za i przeciw- deklaracja 

zgłoszenia  

2. Wspólne działania bibliotek powiatu 

złotowskiego w roku 2011 

3. Oczekiwania w stosunku do 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  

i Centrum Animacji Kultury oraz do 

Miejskiej Biblioteki Publicznej  

im. Cypriana Norwida w Złotowie na 

rok bieżący 

 

 

 

 

 

 

 

Sylwia Mróz 

Dyrektorka 

 MBP w Złotowie 

27.01.2011 MBP  

w Złotowie 



Spotkanie metodyczne 

1. Podsumowanie rocznych statystyk za 

rok 2010, 

2. Kwartalne sprawozdania z 

przeprowadzanych przez poszczególne 

biblioteki wystaw, imprez, spotkań 

3. Kontrola zarządcza w instytucjach 

kultury- materiały ze spotkania w WBP 

i CAK w Poznaniu, 

4. Dotacja ministerialna na zakup nowości 

wydawniczych, 

5. Podsumowanie I edycji Programu 

Rozwoju Bibliotek 

6. Sprawy bieżące 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylwia Mróz- 

Dyrektorka  

MBP w Złotowie 

20.04.2011r Biblioteka 

Pedagogicz-

na  

w Złotowie 

Okolicznościowy wyjazd kulturalny  

z okazji Dnia Bibliotekarza oraz VIII 

Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek,  

 

1. Zwiedzanie Biblioteki Uniwersyteckiej 

w Poznaniu 

2. Ogród botaniczny 

3. Spektakl G. Zapolskiej „Ich czworo, 

obyczaje dzikich” w Teatrze Polskim 

 

 

 

 

 

 

Sylwia Mróz- 

Dyrektorka  MBP  

w Złotowie 

25.05.2011 Poznań 

Spotkanie szkoleniowe, w ramach którego 

zaplanowano: 

1. Spotkanie z władzami powiatu 

złotowskiego (Starosta Złotowski, 

Wicestarosta, Przewodnicząca Rady 

Powiatu, Dyrektor Wydziału Oświaty, 

Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej) 

 

2. Ochrona danych osobowych  

w samorządowych jednostkach kultury 

 

 

Żaden gość nie 

odpowiedział na 

zaproszenie, w związku 

z czym do spotkania nie 

doszło; 

   

Ryszard Andruszczak  

WOKiS Poznań 

9. 06. 2011 MBP  

w Złotowie 

Udział bibliotekarzy powiatu złotowskiego  

w VIII Patronalnym święcie bibliotekarzy 

wielkopolskich 

Sylwia Mróz- 

Dyrektorka MBP; Maria 

Bochan- Przewodnicząca 

Okręgu pilskiego SBP 

17.09.2011 Poznań 

VIII Forum Bibliotekarzy powiaty 

złotowskiego w 190 rocznicę urodzin 

Cypriana Norwida: 

1. „Tysiąc franków Norwida”- spektakl 

2. Podziękowania dla przyjaciół biblioteki 

3. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich- 

nowe wyzwania 

4. „Przewodnik po chmurach”- poezja 

śpiewana 

5. Wystawa fotograficzna Jolanty Głazik  

Sylwia Mróz 

Dyrektorka 

 

Polska Scena Edukacji 

RODE 

Maria Bochan- członek 

Zarządu Głównego SBP 

Dawid Krzyk 

  

Zebranie metodyczne połączone  

ze spotkaniem autorskim 

 

 

16.11.2011 MBP 

w Złotowie 



1. Zmiana Ustawy o organizowaniu  

i prowadzeniu działalności kulturalnej 

2. Działania ZG SBP w 2011r. i plany na 

rok 2012 

3. Działania złotowskiego Koła SBP 

4. Spotkanie autorskie z Barbarą 

Rybałtowską 

Sylwia Mróz 

Dyrektor MBP 

Maria Bochan- członek 

Zarządu Głównego SBP 

 

 

 

Pomoc w opracowaniu zbiorów: 

Biblioteki powiatu złotowskiego korzystają z bazy danych Miejskiej Biblioteki Publicznej 

 im. Cypriana Norwida w Złotowie. Centralnie opracowywane rekordy, kopiowane są do baz 

katalogowych poszczególnych bibliotek. 

Zapewnienie dostępu dla literatury naukowej i popularnonaukowej, materiałów 

edukacyjnych i zbiorów multimedialnych dla mieszkańców powiatu złotowskiego: 

Znaczna część dotacji powiatowej przeznaczona jest na zakup literatury fachowej. Książki 

kupowane wyłącznie do czytelni, zawsze dostępne są na miejscu, w siedzibie Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie.  Centralne położenie względem 

powiatu, największa baza (ponad 60 tys. woluminów) oraz najdłuższy czas dostępności  

dla mieszkańców (także w soboty) ułatwiają równy dostęp do literatury naukowej  

i popularnonaukowej wszystkim mieszkańcom powiatu.  

Działalność informacyjna o regionie: 

MBP funkcjonuje od 1947 roku, jest najstarszą i największą biblioteką w regionie. W latach 

1952-1976 pełniła funkcję biblioteki powiatowej. Bogate zbiory są gromadzone od lat  

i udostępniane wszystkim mieszkańcom powiatu. Zgromadzona bibliografia regionalna 

stanowi bogaty zbiór Dokumentów Życia Społecznego.  

Organizowanie przepływu informacji o normach, przepisach i innych elementach 

warsztatu bibliotecznego w obrębie powiatowej sieci bibliotecznej oraz pomoc 

organizacyjna: 

Podczas spotkań i szkoleń przekazywane są wszelkie informacje dotyczące działalności 

bibliotekarskiej na szczeblu regionu, województwa oraz kraju. Podejmowane są zagadnienia 

związane z organizacją i zarządzaniem, bądź inne problemy zgłaszane przez środowisko 

bibliotekarskie powiatu złotowskiego.  

Prace sprawozdawcze: 

1. sporządzanie informacje zbiorcze dla Wielkopolskiego Informatora Kulturalnego na 

podstawie  zestawień opracowanych przez kierowniczki i dyrektorki poszczególnych 

bibliotek. 

2. Sporządzanie informacji statystycznych dla kwartalnika Poradnik instrukcyjno-

metodyczny WBPiCAK w Poznaniu 



3. Opracowywanie informacji statystycznych półrocznych dla WBPiCAK w Poznaniu 

4. Sporządzanie rocznych sprawozdań opisowych dla WBPiCAK w Poznaniu pt. 

„Biblioteki publiczne powiatu złotowskiego” 

5. Sporządzanie rocznych zestawień statystycznych K-03 na potrzeby Głównego Urzędu 

Statystycznego 

Inspirowanie i pomoc w prowadzeniu działalności oświatowo- wychowawczej  

i edukacyjnej: 

Szeroki wachlarz podejmowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida 

w Złotowie nigdy nie ogranicza się wyłącznie do obszaru miasta i kierowany jest nieodpłatnie 

do wszystkich mieszkańców powiatu. Dzięki zapleczu finansowemu, lokalowemu oraz 

kreatywnej kadrze bibliotekarskiej (zapewnionej przez Urząd Miejski w Złotowie), 

społeczność powiatu może i licznie bierze udział w proponowanych przedsięwzięciach. 

Organizowane są : 

1. Spotkania autorskie z pisarzami bądź znanymi osobowościami świata mediów . (Na 

najliczniejszym tegorocznym spotkaniu z Szymonem Hołownią odnotowaliśmy ponad 

300 osób), 

2. Wystawy lokalnych artystów i pasjonatów, 

3. Konkursy dla dzieci i dorosłych na szczeblu powiatowym, 

4. Lekcje biblioteczne organizowane dla przedszkoli i szkół wszystkich szczebli z całego 

powiatu; 

5. Cykliczne spotkania dla osesków oraz emerytów 

6. Darmowe lekcje języka niemieckiego i francuskiego dla dzieci 

7. Wykłady związane z literaturą dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 

8. Spotkania w ramach Kampanii Społecznej Fundacji ABC XXI Cała Polska Czyta 

Dzieciom. 

Do udziału we wszystkich przedsięwzięciach zachęcane są bibliotekarki z regionu, które 

mogą traktować je jako szkolenie i inspirację do podejmowania podobnych działań dla 

własnych użytkowników (w miarę możliwości organizatora).  

Miejska Biblioteka Publiczna ułatwia również kontakt i pomaga finansowo w organizacji 

spotkań autorskich na terenie gmin powiatu. W mijającym roku, dzięki wsparciu MBP 

Miejską Bibliotekę Publiczną w Jastrowiu oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Lipce  

odwiedziła Wioletta Piasecka (pisarka dla dzieci). 

Promocja bibliotek, zbiorów i imprez bibliotecznych: 

Atrakcyjne formy spotkań, ciekawi goście kawiarenki literackiej, uzdolnieni artyści 

prezentujący swoje dzieła, a przede wszystkim nienaganna organizacja imprez sprawiają,  

że cieszą się one coraz większą popularnością, dzięki czemu pisze się i mówi o działaniach 

bibliotek w lokalnych mediach. Wszystkie biblioteki w powiecie starają się promować  

w prasie zarówno jednorazowe imprezy, jak cykliczne działania. Na pozytywny wizerunek  

i promocję niewątpliwie mają wpływ sukcesy i osiągnięcia na szczeblu województwa i kraju. 



Bardzo pochlebne opinie padły pod adresem bibliotek złotowskich podczas 10 finału 

Kampanii Społecznej Fundacji ABC XXI Cała Polska czyta dzieciom, podczas której MBP 

 w Złotowie odebrała superstatuetkę- najwyższe do zdobycia wyróżnienie za najlepiej 

przeprowadzoną kampanię. Należy zauważyć, że do kampanii głośnego czytania zgłosiło się 

7168 podmiotów (placówek i osób prywatnych) z 2400 miejscowości. Na konkurs wpłynęło 200 

sprawozdań, z czego 141 spełniało wymogi Regulaminu. Jury przyznało 10 medali, 5 statuetek i 8 

superstatuetek. 

 Coraz liczniej zapraszani goście kawiarenki literackiej, wywożą ze Złotowa pozytywne 

wrażenia, ciepło wypowiadają się na temat atmosfery, wizerunku i walorów geograficznych 

naszego regionu- to również niepodważalna forma promocji daleko poza region Krajny. 

Uwagi:  

Środki finansowe na realizację zadań biblioteki powiatowej są symboliczne. Obecna sytuacja 

(brak instruktora na etacie, brak środków na działalność szkoleniową, informacyjną, 

instrukcyjno-metodyczną i kulturalno- oświatową prowadzi do ograniczenia rozwoju 

merytorycznego oraz do marginalizacji działalności publicznych bibliotek samorządowych 

powiatu złotowskiego, co niestety nie jest wspierane pozytywnymi praktykami 

samorządowców z powiatu  (zamyka się biblioteki bądź ogranicza zakres ich działalności). 

 

 

Sporządziła Sylwia Mróz 

Dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej 

im. Cypriana Norwida w Złotowie 


