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Sprawozdanie z działalności  
Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy 
za rok 2015 . 
 
 
 
 

 

1.Sieć biblioteczna. 

 Na terenie Gminy Krzykosy działają : 
Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy  
Filia Biblioteczna w Pięczkowie  
Filia Biblioteczna w Solcu  
Filia Biblioteczna w Sulęcinku  

  
 Lokalizacja: 

- Biblioteka w Krzykosach mieści się w lokalu o 
powierzchni 76 m2 
- Filia w Sulęcinku mieści się w lokalu o 
powierzchni(55m2 )  
- Filia w Pięczkowie mieści się w pomieszczeniu 
prywatnym (41m2) 
- Filia w Solcu mieści się w pomieszczeniu prywatnym 
(28 m2) 
 
 

2.Księgozbiór. 
 
 Na dzień 31.12.2015r. księgozbiór ogółem wynosił 44574 tomy. 
 W rozbiciu na działy: 
 

literatura piękna dla dzieci        -  12599 tomów 
literatura piękna dla dorosłych  -  18899 tomów 
literatura niebeletrystyczna       -  13076 tomów 
 

 W roku 2015 ogółem zakupiono 837 tomów za kwotę zł 16 633,49zł. 
Średnia cena zakupionej książki wynosiła  19,87 zł. 
W ramach programu Biblioteki Narodowej ,,Zakup nowości wydawniczych dla 
bibliotek” BPG Krzykosy otrzymała dotacje celową  wysokości 7841,00zł.  
Za tę dotacje zakupiono 374  książki.  



W rozbiciu na biblioteki zakupiono: 
 

w Krzykosach   321 tomów 
w Pięczkowie   181 tomów 
w Solcu            122 tomy 
w Sulęcinku      213 tomów 

 
 
 Biblioteka i filie otrzymały ogółem 2 dary. Są to książki przekazane przez 
czytelników. Biblioteka i filie posiadają także księgozbiór podręczny, 
udostępniany czytelnikom wyłącznie w lokalu biblioteki. Księgozbiór podręczny 
jest uzupełniany w miarę posiadanych środków . Na miejscu w bibliotekach 
udostępniono ogółem 124 książki. 
  W roku 2015 wycofano ogółem 1388 książek. Były to książki  
zniszczone. 
 BPG Krzykosy abonowała w 2015 roku 3 tytuły czasopism. Filie w 
Pięczkowie, Solcu i w Sulęcinku nie  abonują  czasopism. Z czasopism mogą 
czytelnicy korzystać na miejscu oraz wypożyczać do domu. Na zewnątrz 
wypożyczono ogółem 231 czasopism(Krzykosy).  
W roku 2015 nasze biblioteki odwiedziły ogółem 8464 osoby. Z czytelni 
internetowych skorzystało 1637 osób. 
  

3. Czytelnicy. 
 
 W roku 2015  zarejestrowano ogółem 1057 czytelników. 
  Z tego: 

w Krzykosach   -  402 
w Pięczkowie   -   258 
w Solcu            -   160 
w Sulęcinku     -    237 

 

Struktura czytelników wg wieku: 

 
1. -  do   5   lat  -     49 
2. - 6 -   12  lat -   251 
3. - 13 -  15 lat -   107 
4. - 16 -  19 lat -     97 
5. - 20 -  24 lat -     62 
6. - 25 -  44 lat -   268 
7. - 45 -  60 lat -   134  
6. - pow. 60 lat -    89 

Struktura czytelników wg zajęcia: 
 

osoby uczące się         -  500 
osoby pracujące   - 332 
pozostali   - 225 



 
 
Czytelnicy stanowili  15,50 % mieszkańców naszej gminy. 
 

4.Wypożyczenia. 
 
 W roku 2015 wypożyczono ogółem 19301 tomów. 
 
  Z tego: 

         w Krzykosach     -   7373 tomy 
w Pięczkowie     -   4552 tomy 
w Solcu              -   2376 tomów 
w Sulęcinku       -   5000 tomów 

 
 

 W rozbiciu na działy wypożyczono: 
 

Literatura piękna dla dzieci        - 8030 tomów 
Literatura piękna dla dorosłych  - 8474 tomy 
Literatura niebeletrystyczna       - 2797 tomy 
 

 Na prośbę czytelnika biblioteka realizuje także wypożyczenia 
międzybiblioteczne. 
 
5. Opracowanie zbiorów. 
 
 Biblioteka prowadzi zakup i opracowanie zbiorów od 1991 roku. Katalogi 
alfabetyczne, rzeczowe i dziecięce posiadają wszystkie placówki biblioteczne. 
Obecnie BPG Krzykosy prowadzi komputerowe opracowanie zbiorów dla 
biblioteki oraz filii bibliotecznych. 
 

6. Działalność oświatowo - czytelnicza. 
 
 Biblioteka stawia sobie jako zadanie zasadnicze upowszechnianie 
wiedzy i kultury poprzez różne formy pracy z książką i czytelnikiem. W ramach 
pracy oświatowo - czytelniczej biblioteka i filie organizują plansze 
informacyjne, wystawy książek, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, 
okolicznościowe konkursy plastyczne, recytatorskie, zajęcia z elementami 
biblioterapii oraz dla dzieci najmłodszych spotkania z baśnią. 
 Biblioteka jako centrum kultury stara się dostosować do zainteresowań i 
potrzeb każdego czytelnika z różnych grup odbiorców (dzieci, młodzież, ludzi 
starszych).Biblioteki organizują imprezy środowiskowe z dziećmi i młodzieżą 
włączając się m.in. w akcję ,,Cała Polska czyta dzieciom ”.W ramach tej akcji 
Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy zorganizowała spotkania z dziećmi z 
Zespołu Szkół oraz Przedszkola w Krzykosach . W akcję włączyła się Filia w 



Pięczkowie, Solcu i Sulęcinku. W Przedszkolu w Witowie bajki dzieciom 
czytała Pani Sołtys Anna Wojtkowiak. 

Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy oraz Gminny Ośrodek Kultury 
zorganizowały ciekawą imprezę kulturalną w Sulęcinku pt. ,,Wakacyjna 
biesiada”. Na uczestników czekało wiele atrakcji. Ofertą specjalną był 
,,Książkobus”, w którego wnętrzu czekało wiele atrakcji dla najmłodszych. 
Przyjazd tego szczególnego pojazdu był możliwy dzięki nawiązaniu kontaktu 
biblioteki  z Wydawnictwem Media Rodzina, które w ten szczególny sposób 
promuje czytelnictwo oraz najnowsze wydanie książki pt. ,,Piotruś Pan” 

Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy wspólnie z Gminnym Ośrodkiem  
Kultury zorganizowała w Wiejskim Domu Kultury w Garbach imprezę dla dzieci 
na zakończenie ferii pt. ,,Finał ferii”.   

Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia przygotowaliśmy konkurs 
plastyczny oraz wystawę ulubionych pluszowych misiaczków, które 
wypożyczyliśmy na tę okazję od  mieszkańców . 
W roku 2015 zorganizowaliśmy 8 spotkań autorskich. 

 Spotkanie autorskie z Olehem Dowhalem ukraińskim twórcą muzycznym 
pt. „Spotkanie z fletnią Pana”. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół w 
Krzykosach. 

 Spotkanie autorskie z Zbigniewem Kołbą  fizjoterapeutą ,który w 
prosty, przystępny sposób, w oparciu o własne doświadczenia 
zdobyte w czasie prowadzenia gabinetu, mówił o leczniczym 
działaniu niskich temperatur, sposobach leczenia bezsenności, a 
także o najbardziej uciążliwych problemach zdrowotnych oraz 
pomocnych technikach relaksacyjnych i uzależnieniach . Spotkania 
odbyły się  w Filii Bibliotecznej w Pięczkowie. Jedno ze spotkań 

zostało zorganizowane wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Krzykosach. 

  Spotkanie autorskie z Iwoną J. Walczak autorką książek dla dorosłych 
czytelników, odbyło się w Filii bibliotecznej w Pięczkowie.  

 Spotkanie autorskie z Marią Magdaleną Pocgaj poetką, autorką ponad 
stu tekstów poetyckich i 12 zbiorów wierszy. Spotkanie odbyło się 
podczas listopada poetyckiego w Domu Strażaka w Witowie. 

 Spotkanie autorskie z Piotrem Witoniem – poznańskim aktorem 
prowadzącym warsztaty na podstawie literatury dziecięcej, odbyły się w 
Przedszkolu w Witowie oraz Przedszkolu i  Bibliotece w Krzykosach. 
Na spotkaniach autorskich zainteresowani czytelnicy mogli kupić książkę 
autora i otrzymać autograf. Trzy spotkania za kwotę 1200,00 zł 
zrefundowała Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji 
Kultury w   Poznaniu. 
Dla uczczenia Roku św. Jana Pawła II  BPG Krzykosy zorganizowała  

konkurs wiedzy o życiu i twórczości pt. ”Droga Jana Pawła II do świętości”. 
Z okazji 95 rocznicy bitwy Warszawskiej BPG Krzykosy zorganizowała 

prelekcję pt. „Wojny Polaków o niepodległość ”, którą wygłosił dr historii Marek 
Rezler. Prelekcja odbyła się w Zespole Szkół w Krzykosach. 
W roku 2015 zorganizowaliśmy 4 konkursy plastyczne: 



 -,,Palma Wielkanocna” 
 -,,Konkurs na najładniejszą kartkę  wielkanocną’’ 
 -,,Mój ulubiony miś” 
 -„Bocian w mojej okolicy ” 
W roku 2015 zorganizowaliśmy 2 teatrzyki : 
 -,,Księżniczka na ziarnku grochu” teatrzyk oraz warsztaty lalkarskie  
odbyły się podczas „Finału Ferii” w Garbach. 
 -Teatrzyk Kamishibai połączony z warsztatami ilustracji odbył się w 
Krzykosach podczas ,,Tygodnia bibliotek”. Kamishibai to odwołujący się do 
tradycyjnej japońskiej sztuki tzw. papierowy teatr. Warsztaty poprowadziła 
Zofia Piątkowska-Wolska. Zajęcia literacko-edukacyjne z wykorzystaniem 
teatrzyku obrazkowego odbyły się w przedszkolach.  

  W roku 2015 zorganizowaliśmy warsztaty literacko-plastyczne z Elżbietą 

Krygowską-Butlewską ilustratorką książek dla dzieci pt. ,,Koty w twórczości 

mistrzów słowa i ilustracji”. 

 W Filii Bibliotecznej w Sulęcinku odbyła się prezentacja pt. ,,Dubaj-

miasto marzeń”. 
BPG była także organizatorem Gminnego Konkursu Recytatorskiego 

Przedszkolaków pt. „Wierszowanie skrzatów’’ , który odbył się w Witowie oraz  
Sulęcinku.  

BPG Krzykosy była także współorganizatorem III Jesiennego Konkursu 
Recytatorskiego ‘’O tytuł mistrza recytacji”, który w tym roku był poświęcony 
Emilii Waśniowskiej w związku z 10-tą rocznicą śmierci.  Konkurs odbył się w 
Witowie.  
 Od 2014 roku organizujemy konkurs ,,Na najaktywniejszego czytelnika” 
biblioteki w Krzykosach. 

W roku 2015 zorganizowaliśmy ogółem 35 lekcji bibliotecznych oraz 45 
wystaw . Do wystaw zaliczamy prezentacje  prac wykonanych przez dzieci na 
zajęciach literacko-plastycznych oraz pokonkursowe wystawy prac 
plastycznych dzieci.  

W roku 2015 BPG Krzykosy przystąpiła do konsorcjum bibliotek 

Województwa Wielkopolskiego . Dzięki przystąpieniu do konsorcjum stało się 

możliwe korzystanie z platformy NASBI, czyli internetowej biblioteki e-

booków. Dzięki udziałowi w konsorcjum biblioteka poszerzyła swoją ofertę. 
Filia Biblioteczna w Pięczkowie  udostępniła stanowiska komputerowe 

prowadzonemu przez Stowarzyszenie Pomocy ,,Krąg” projektowi ,,Aktywny 
Senior”, w którym uczestniczyło ogółem 18 osób. 

W roku 2015 BPG Krzykosy  zakwalifikowała się do projektu ,,Zielone 
gry” .projekt ten jest realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań 
Systemowych w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego i Fundacją Ekorozwoju w ramach programu PL02 Ochrona 
bioróżnorodności i ekosystemów, finansowanego z Funduszy EOG. Dzięki 
temu otrzymaliśmy gry planszowe i dostęp do gry internetowej. Projekt był 
realizowany w  bibliotece oraz filiach. 
    W roku 2015 BPG Krzykosy uczestniczyła w programie 
‘’Akademia Orange dla bibliotek” prowadzonego przez Fundację Orange. 



Celem  Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego  
poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i 
promocję ich wykorzystania tak, by Biblioteki stały się nowoczesnymi, 
wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. 
Fundacja przekazała  dotację finansową w wysokości 1954,71 zł na pokrycie 
kosztów dostępu do Internetu. 
 Realizując statutowe zadania gromadzenia, opracowania, udostępniania 
i popularyzacji zbiorów biblioteka zatrudnia 7 pracowników. 
Budżet biblioteki w roku 2015 zamknął się kwotą 263 015,37 zł. 

Kończąc składam podziękowanie Wysokiej Radzie za współpracę w 
minionym 2015 roku. 
Informacja finansowa w załączniku Nr 1 
 
 

              

                  Dyrektor  

 

        Alicja Golińska 


