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Sprawozdanie z działalności  
Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy 
za rok 2010. 
 
 
 
 
 

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 przy świetlicy 
(12m2 )  
- Filia w Pięczkowie mieści się w pomieszczeniu 
prywatnym (32m2) 
- Filia w Solcu mieści się w pomieszczeniu prywatnym 
(19 m2) 
 
 

2.Księgozbiór. 
 
 Na dzień 31.12.2010r. księgozbiór ogółem wynosił 44 111 tomów. 
 W rozbiciu na działy: 
 

literatura piękna dla dzieci        -  12361tomów 
literatura piękna dla dorosłych  -  18231 tomów 
literatura niebeletrystyczna       - 13519 tomów 
 

 W roku 2010 ogółem zakupiono 733 tomy za kwotę 12 581,34 zł. 
Średnia cena zakupionej książki wynosiła 17,16 zł. 
W ramach programu Biblioteki Narodowej ,,Zakup nowości wydawniczych dla 
bibliotek” BPG Krzykosy otrzymała dotacje celową  wysokości 2 782,00zł. Za 
tę dotacje zakupiono 97 książek.  
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W rozbiciu na biblioteki zakupiono: 
 

w Krzykosach   316 tomów 
w Pięczkowie   134 tomy 
w Solcu            139 tomów 
w Sulęcinku     144 tomów 

 
 
 Biblioteka i filie otrzymały ogółem 23 dary. Są to książki przekazane 
przez pisarzy odbywających spotkania autorskie w bibliotece w Krzykosach 
oraz dary z Wydawnictwa WBP i CAK w Poznaniu. 
 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 1013 książek. 
  W roku 2010 wycofano ogółem 1026 książek. Były to książki 
zniszczone  oraz zagubione przez czytelników . 
 BPG Krzykosy abonowała w 2010 roku 6 tytułów czasopism a filie nie 
abonują czasopism. Z czasopism mogą czytelnicy korzystać na miejscu oraz 
wypożyczać do domu. Na zewnątrz wypożyczono ogółem 917 czasopism a na 
miejscu 20 czasopism.  

Na prenumeratę czasopism biblioteka  wydała ogółem 890,00 zł. 
W roku 2010 nasze biblioteki odwiedziło ogółem 9 665 osób. Z czytelni 
internetowej skorzystały 1403 osoby. 
  
3. Czytelnicy. 
 
 W roku 2010 zarejestrowano ogółem 1081 czytelników. 
  Z tego: 
 

w Krzykosach   - 382 
w Pięczkowie   - 326 
w Solcu            - 160 
w Sulęcinku     - 213 
 

Struktura czytelników wg wieku: 
1. - do 15 lat     - 397 
2. - 16 - 19 lat   - 152 
3. - 20 - 24 lata - 126 
4. - 25 - 44 lata - 225 
5. - 45 - 60 lat   - 131 
6. - pow. 60 lat  -  50 
 

 Struktura czytelników wg zajęcia: 
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P - pracujący (robotnicy) - 114 
R - rolnicy - 26 
U - pracownicy umysłowi - 149 
M - nie pracująca młodzież ucząca się w szkołach podstawowych , 
zawodowych , średnich , pomaturalnych  - 550 
S - studenci - 71 
I - inni zatrudnieni (np. właściciele przedsiębiorstw wytwórczych , handlowych i 
usługowych) - 24 
Nz - nie zatrudnieni - 147 
Czytelnicy stanowili 16,12% mieszkańców naszej gminy. 
 
4.Wypożyczenia. 
 
 W roku 2010 wypożyczono ogółem 18 496 tomów. 
 
  Z tego: 

         w Krzykosach     - 7514 tomów 
w Pięczkowie     - 6204 tomy 
w Solcu              - 2778 tomów 
w Sulęcinku       - 2000 tomów 

 
 

 W rozbiciu na działy wypożyczono: 
Literatura piękna dla dzieci        - 7517 tomów 
Literatura piękna dla dorosłych  - 7751 tomów 
Literatura niebeletrystyczna       - 3228 tomów 
 

 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 oraz dla dzieci najmłodszych spotkania 
z baśnią. 
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 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 trakcie których zaproszeni 
goście czytali dzieciom książki z kolekcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”.    
Gościliśmy Panią Sekretarz Gminy, Panią Kierownik OPS oraz Panią 
Inspektor do Spraw Rady. W akcję włączyła się Filia w Pięczkowie i Sulęcinku. 
Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia przygotowaliśmy konkurs 
plastyczny oraz wystawę ulubionych pluszowych misiaczków, które 
wypożyczyliśmy na tę okazję od  mieszkańców . 
W roku 2010 zorganizowaliśmy 4 spotkania autorskie. 

- Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem autorem książek dla 
dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sulęcinie. 

- Spotkanie autorskie z Elizą Piotrowską z autorką i ilustratorką 
książek dla dzieci w Zespole Szkół w Krzykosach. 

- Spotkanie autorskie z Ewą Chotomską autorką tekstów piosenek dla 
dzieci(m.in.,,Mydło lubi zabawę”,’’Myj zęby”),scenarzystką 
programów telewizyjnych  w Zespole Szkół w Sulęcinku. 

- Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke pisarzem dla dzieci i 
młodzieży, autorem scenariuszy, dziennikarzem w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Murzynowie Leśnym.    

  
 Na spotkaniach autorskich zainteresowani czytelnicy mogli kupić 
książkę autora i otrzymać autograf. Dwa spotkania za kwotę 1 050,00 
zrefundowała WBPiCAK w Poznaniu. 

Dla uczczenia Roku Fryderyka Chopina  BPG Krzykosy zorganizowała  
prelekcje pt. ”Fryderyk Chopin – życie i twórczość”. Prelekcja odbyła się w 
Zespole Szkół w Krzykosach  a wygłosił ją dr historii Marek Rezler, autor serii 
książek „Z Dziejów Wielkopolski”.  
W roku 2010 zorganizowaliśmy 3 konkursy plastyczne: 
 -,,Palma Wielkanocna” 
 -,,Konkurs na najładniejszą pisankę wielkanocną’’ 
 -,,Mój ulubiony miś” 
BPG była także organizatorem Gminnego Konkursu Recytatorskiego 
Przedszkolaków pt. „Wierszowanie skrzatów”, który odbył się w Witowie.  
Biblioteka i filie uczestniczyły w konkursie literackim zorganizowanym przez 
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu pt. 
„Jak na Zawiszy...rycerskie klimaty”. Wyróżnienie otrzymała uczennica kl.VI 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sulęcinie Paulina Polody. W celu 
popularyzacji twórczości C.S. Lewisa odbył się  konkurs czytelniczy dla klas  
4-6 z terenu gminy Krzykosy.  
W 2010 roku BPG Krzykosy zorganizowała dla dzieci najmłodszych 2 
teatrzyki: 
,,O dwóch takich co ukradli księżyc’’ oraz ,,Zaczarowany młynek’’.  
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Teatrzyki w wykonaniu aktorów Studia Małych Form Teatralnych działającego 
przy telewizji Kraków odbyły się w Witowie. W spektaklach uczestniczyły 
dzieci z przedszkoli i zerówek Gminy Krzykosy.  
BPG Krzykosy zorganizowała  program edukacyjny pt. ,,Historia oświetlenia 
od łuczywa do żarówki’’ w którym uczestniczyły dzieci z Zespołu Szkół w 
Krzykosach. 
W roku 2010 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 1 515,46zł na pokrycie kosztów dostępu do internetu. 
 Realizując statutowe zadania gromadzenia, opracowania, udostępniania 
i popularyzacji zbiorów biblioteka zatrudnia 6 pracowników. 
Budżet biblioteki w roku 2010 zamknął się kwotą 212 596,52 zł. 

Kończąc składam podziękowanie Wysokiej Radzie za współpracę w 
minionym 2010roku. 
Informacja finansowa w załączniku. 
 


