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Sprawozdanie z działalności  

Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy 

za rok 2009. 

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 31.12.2009r. księgozbiór ogółem wynosił 44 381 tomy. 

 W rozbiciu na działy: 

 

literatura piękna dla dzieci        - 12601 tomów 

literatura piękna dla dorosłych  - 18305 tomów 



literatura niebeletrystyczna       - 13475 tomów 

 

 W roku 2009 ogółem zakupiono 918 tomów za kwotę 16376,99 zł. 

W ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „literatura i 

czytelnictwo” BPG Krzykosy otrzymała dotacje celową na zakup nowości 

wydawniczych w wysokości 3277,00 zł. Za tę dotację zakupiono 136 książek. 

 

 W rozbiciu na biblioteki zakupiono: 

 

w Krzykosach   491 tomów 

w Pięczkowie   108 tomów 

w Solcu            114 tomów 

w Sulęcinku     205 tomów 

 

 Biblioteka i filie otrzymały ogółem 8 darów. 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 981 książek. 

  W roku 2009 wycofano ogółem 37 książek.  

       BPG Krzykosy abonowała w 2009 roku 19 tytułów czasopism a filie 7. 

Z czasopism mogą czytelnicy korzystać na miejscu oraz wypożyczać do domu. 

Na zewnątrz wypożyczono ogółem 2023 czasopisma a na miejscu 574 

czasopisma. 

Na prenumeratę czasopism biblioteka i filie wydała ogółem 1873,13 zł. 

W roku 2009 nasze biblioteki odwiedziło ogółem 10874osoby. Z czytelni 

internetowej skorzystało 1691 osób. 



  

3. Czytelnicy . 

 W roku 2009 zarejestrowano ogółem 1069 czytelników. 

  Z tego: 

w Krzykosach   - 376 

w Pięczkowie   -  332 

w Solcu            - 156 

w Sulęcinku     -  205 

 

 Struktura czytelników wg wieku: 

1. - do 15 lat     - 367 

2. - 16 - 19 lat   - 169 

3. - 20 - 24 lata - 114 

4. - 25 - 44 lata - 233 

5. - 45 - 60 lat   - 136 

6. - pow. 60 lat  -  50 

 

 Struktura czytelników wg zajęcia: 

 

P - pracujący (robotnicy) - 112 

R - rolnicy - 26 

U - pracownicy umysłowi - 153 

M - nie pracująca młodzież ucząca się w szkołach podstawowych , zawodowych 

, średnich , pomaturalnych  - 544 

S - studenci - 55 

I - inni zatrudnieni (np. właściciele przedsiębiorstw wytwórczych , handlowych i 

usługowych) - 25 

Nz - nie zatrudnieni - 154 

 



4.Wypożyczenia. 

 W roku 2009 wypożyczono ogółem 20479 tomów. 

  Z tego: 

w Krzykosach     - 7739 tomów 

w Pięczkowie     - 6820  tomów 

w Solcu              - 3216  tomów 

w Sulęcinku       -  2704 tomy 

 

 W rozbiciu na działy wypożyczono: 

Literatura piękna dla dzieci        - 7882 tomy 

Literatura piękna dla dorosłych  - 9002 tomy 

Literatura niebeletrystyczna       - 3595 tomów 

 

 Na prośbę czytelnika biblioteka realizuje  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, konkursy 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, młodzieży, 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 ze 

Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Krzykosach, w trakcie których 

zaproszeni goście czytali dzieciom książki z kolekcji „Cała Polska czyta 

dzieciom”. Kolekcja zawiera 23 ciekawe książki uczące myślenia, kształtujące 

optymizm, wiarę w siebie oraz wrażliwość moralną. Gościliśmy Panią Sekretarz 

Gminy, Panią Kierownik OPS oraz Panią Inspektor do Spraw Rady. W akcje 

włączyła się Filia w Pięczkowie. Podsumowaniem VIII Ogólnopolskiego 

Tygodnia Czytania Dzieciom był konkurs plastyczny. 

 

W roku 2009 zorganizowaliśmy 4 spotkania autorskie. 

-Spotkanie autorskie z Joanną Olech z wykształcenia grafik, autorka 

ilustracji do wielu książek dla dzieci, laureatka licznych prestiżowych nagród. 

Autorka „Dynastii Miziołków” zabawnej powieści dla dzieci. Spotkanie odbyło 

się w Zespole Szkół w Krzykosach.  

-Spotkanie autorskie z Krzyszfofem Petkiem, autorem cyklu powieści 

sensacyjno-przygodowych dla młodzieży, dziennikarzem, reportażystą i 

organizatorem wypraw i szkół przetrwania. Autor prowadzi międzynarodowe 

szkolenia literackie i warsztaty dziennikarskie. Spotkanie odbyło się w 

Gimnazjum  w Krzykosach. 

-Spotkanie autorskie z Joanną Papuzińską. Prozaik, poetka, krytyk 

literacki, pracownik naukowy, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor 

naczelna miesięcznika „Guliwer”. W spotkaniu uczestniczyła Pani Elżbieta 

Butlewska-Krygowska, ilustrator i właściciel Wydawnictwa „Mila”, która 

przybliżyła młodym czytelnikom proces tworzenia książki i ilustracji. Spotkanie 

odbyło się w Zespole Szkół w Pięczkowie. 



-Spotkanie autorskie z Kazimierzem Szymeczko, autorem bajek, opowiadań, 

książek dla dzieci i młodzieży. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Murzynowie Leśnym. 

 

W roku 2009 zorganizowaliśmy 2 prelekcje. Prelekcje pt. „Powstanie 

Wielkopolskie” wygłosił dr historii Marek Rezler, odbyły się w Zespole Szkół w 

Pięczkowie i Zespole Szkół w Krzykosach . 

 

 W roku 2009 zorganizowaliśmy 3 konkursy plastyczne i 1 recytatorski: 

-„Palma Wielkanocna” 

-„Konkurs na najładniejszą pisankę wielkanocną” 

-„Moja ulubiona książka z kolekcji: CAŁA POLSKA CZYTA 

DZIECIOM” 

-„Wierszowanie Skrzatów”- konkurs recytatorski dla przedszkolaków, 

który odbył się w Garbach. 

 

 BPG Krzykosy uczestniczyła w konkursach plastycznych 

zorganizowanych przez WBP i CAK w Poznaniu. W konkursie pt. „Moja 

książka – okładka roku 2009” wyróżniony został Adam Jelewski. Ponadto 

wybrano jeszcze 16 ciekawych prac, które umieszczono na wystawie w 

Poznaniu. Wśród tych prac znalazła się praca Piotra Kasprzyka z Zespołu Szkół 

w Sulęcinku. 

 W roku 2009 BPG Krzykosy zorganizowała dla dzieci najmłodszych 3 

teatrzyki: 

-„Pan Twardowski” 

-„Stoliczku, nakryj się” 

-„Kot w butach” 



Teatrzyki w wykonaniu aktorów Studia Małych Form Teatralnych z Krakowa 

działającego przy telewizji Kraków odbyły się w Domu Strażaka w Witowie. W 

spektaklach uczestniczyły dzieci z przedszkoli i zerówek Gminy Krzykosy. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia BPG Krzykosy zorganizowała w 

Przedszkolu w Pięczkowie lekcję biblioteczną pt. „Wielkopolskie tradycje 

bożonarodzeniowe”. Lekcje biblioteczne organizowała także Filia Biblioteczna 

w Sulęcinku. WBP i CAK w Poznaniu zrefundowała 2 spotkania autorskie i 1 

teatrzyk za kwotę 1500zł. 

 

 Realizując statutowe zadania gromadzenia, opracowania, 

udostępniania i popularyzacji zbiorów biblioteka zatrudnia 6 pracowników. 

Budżet biblioteki w roku 2009 zamknął się kwotą 205 107,60 zł. 

Kończąc składam podziękowania Wysokiej Radzie za współpracę w 

minionym 2009 roku. 

Informacja finansowa w załączniku. 


