
SIEĆ 

BIBLIOTECZNA 
     

 

Sieć bibliotek publicznych Gminy Nysa: 

 

1. Biblioteka centralna Nysa, ul. Sukiennicza 2, Dom Wagi Miejskiej, 

2. Filia nr 3, ul. B. Prusa 14 – budynek Gimnazjum nr 2 (umowa użyczenia), 

3. Filia nr 4, ul. W. Pawlik 8a – (lokal komunalny), 

4. Filia w Białej Nyskiej – budynek szkoły (umowa użyczenia), 

5. Filia w Goświnowicach - budynek szkoły (umowa użyczenia), 

6. Filia w Hajdukach Nyskich - budynek przedszkola (umowa użyczenia), 

7. Filia w Kopernikach – budynek szkoły (umowa użyczenia), 

8. Filia w Kubicach – budynek świetlicy wiejskiej (umowa użyczenia), 

9. Filia w Lipowej – Wiejski Dom Kultury (umowa najmu), 

10. Filia w Wierzbięcicach – budynek świetlicy (umowa najmu), 

11. Filia w Złotogłowicach – budynek w którym znajdowała się szkoła (umowa najmu). 

 

 

SPRAWY ADMINISTRACYJNE  

I ORGANIZACYJNE 
     

 

REMONTY I MODERNIZACJE, DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA 

 

 

Przeprowadzone remonty i modernizacje: 

 

1. Wymiana mebli w czytelni naukowej. 
  

 

WYPOSAŻENIE i OPROGRAMOWANIE 

 

Zakup: 

1. 7 zestawów komputerowych, 

2. 1 serwer, 

3. 7 czytników kodów kreskowych. 

. 

 

 

SPRAWY OSOBOWE 

 

Struktura zatrudnienia w dniu 31.12.2013 r. przedstawiała się następująco: 

zatrudnionych ogółem  34 osoby, tj. 29,3 etaty, w tym: 

 pracownicy działalności podstawowej 22,7 etatu 

 pracownicy administracji i obsługi oraz informatyk 6,6 etatu. 
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Jubileusze zawodowe obchodzili pracownicy: 

1. Marzena Andruchowicz 25 lat 

2. Irena Gapińska 25 lat 

3. Halina Kaletowska 40 lat 

 

 

 

SPOTKAJMY SIĘ W BIBLIOTECE NA  

KAWIE 

czyli co się działo w MiGBP w 2013 r. 
 

 

Biblioteka jest miejscem, w którym można przyjemnie i konstruktywnie spędzić czas. 

Mając na względzie potrzeby i zainteresowania naszych czytelników i użytkowników, 

każdego roku staramy się przygotować dla nich atrakcyjną ofertę. Tak naprawdę to 

społeczność lokalna decyduje o tym jaki kształt i repertuar ma Biblioteka. Każdego roku 

kupujemy nowe książki, organizujemy imprezy i spotkania oraz słuchamy życzeń i próśb 

naszych mieszkańców. Dzięki temu nasza instytucja jest postrzegana jako miejsce tradycji, 

ale i nowoczesności, miejsce spokojne ale nie nudne, miejsce spotkań, równości i 

życzliwości. 

Powodów korzystania z biblioteki jest sporo, dlatego też oferta przez nas prezentowana 

musi zaspokajać potrzeby i gusty „wszystkich”, tj. dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, 

miłośników literatury naukowej i beletrystyki, osób zainteresowanych sztuką regionalną i 

problemami światowymi. Motorem napędowym działań bibliotekarzy jest szacunek i 

sympatia środowiska co widać w rosnących od lat statystykach wypożyczeń i uczestnictwa w 

imprezach. 

W bibliotece nie tylko DKK spotyka się na kawie. My działamy w obszarach, o których 

możemy porozmawiać przy KAWIE. 

Nasze obszary działań to: 

 KULTURA 

 ANIMACJA 

 WIEDZA 

 INFORMACJA 

 EDUKACJA 

 

KULTURA 

 

 

W obszarze kultury odbyło się szereg różnych działań. Zorganizowane zostały spotkania 

autorskie (18), wystawy (22), odczyty i dyskusje o książkach i literaturze (27). Promowana 

była kultura regionu i regionalni artyści. Zorganizowano 54 konkursy dla dzieci. Łącznie 

zorganizowano 652 różne imprezy, w których wzięło udział 14639 osób. 

 

SPOTKANIA AUTORSKIE 

 

W obszarze kultury bardzo ważną formą są spotkania autorskie. W 2013 r. odbyło się ich 

18, w tym 9 dla dorosłych i 9 dla dzieci. 

Dla dorosłych odbyły się spotkania między innymi z: Joanną Lamparską i Markiem 

Krajewskim. 
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Dzieci z naszej gminy miały okazje spotkać się min. z: Tomaszem Trojanowskim, 

Marcinem Pałaszem  i Pawłem Beręsewiczem. 

 
 

 

WYSTAWY 

 

Działalność wystawiennicza jest na stałe wpisana w działalność MiGBP w Nysie. W 2013 

r. zostały zorganizowane 22 wystawy, w tym: 

 wystawa fotograficzna Rafała Okrzymowskiego 

 wystawa IPN „Niedokończone Msze Wołyńskie” 

 wystawa fotograficzna „Muzyczne i taneczne ILUMINACJE” Zbigniewa  

Dłużyńskiego 

 wystawa „ NIE OD RAZU POLSKĘ ZBUDOWANO” w ramach DNI  

DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

 wystawa „Miejsca Pamięci Narodowej”- Centralne Muzeum Jeńców  Wojennych w 

Łambinowicach 

  wystawa Moniki Kamińskiej „Śródziemnomorska szachownica” 

 wystawa fotografii Kazimierza Staszkowa „Koniec i Początek” 

  

Ponadto organizowane były wystawy okolicznościowe związane z historią naszego kraju i 

regionu. Większość wystaw poprzedzonych było wernisażem. 

 

  

ODCZYTY I DYSKUSJE O LITERATURZE I KSIĄŻKACH 

 

Dyskusyjny Klub Książki już kolejny rok zapraszał czytelników na swoje spotkania. 

Odbyło się 7 spotkań, w trakcie których uczestnicy mieli okazję rozmawiać  o przeczytanych 

książkach i czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze. Ponadto odbyło się 20 spotkań 

Młodzieżowego Klubu Książki, w którego spotkaniach udział wzięły dzieci i młodzież z 

Białej Nyskiej. 

 

 Zorganizowana została dwudniowa „Kawiarenka Poetycka” we współpracy z RSTK. 

  

 Danuta  Kobyłecka w trakcie spotkania autorskiego zaprezentowała swoją nową książkę   

„Jerzy Kozarzewski – ślad niezatarty”.  
 

 W 2013 r. MiGBP w Nysie zorganizowała „Narodowe czytanie dzieł Aleksandra 

Fredry”. Imprezę uświetniły występy dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. J. 

Kozarzewskiego w Nysie, a udział w czytaniu wzięli m. in. Burmistrz Nysy Jolanta Barska, 

Starosta Nyski Adam Fujarczuk, Poseł na sejm RP Rajmund Miller oraz inne znane w Nysie 

osoby. Przygotowano również tradycyjne polskie ciasto drożdżowe ze śliwkami, a widzom 

rozdawano biało – czerwone ciasteczka. 
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ANIMACJA 

 

 

W obszarze animacji Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie miała sporo do 

zaoferowania. Coraz większą popularnością cieszą się działania, które z pozoru mogą mieć 

niewiele wspólnego z biblioteką. Okazuje się jednak, że wspaniale wpisują się w tradycyjną 

działalność biblioteczną i bardzo uatrakcyjniają ofertę biblioteki. Czytelnicy i użytkownicy 

wręcz nie wyobrażają już sobie biblioteki, która jest tylko wypożyczalnią książek. W 

nowoczesnej bibliotece „musi się dziać”. W naszej się dzieje! 

 

Nocne spotkania dla dzieci są formą bardzo pożądaną i oczekiwaną przez wszystkie 

dzieciaki z naszego miasta. Ze względu na swoją specyfikę impreza ma charakter zamknięty, 

jest ograniczona liczba miejsc i trzeba się na nią zapisać. Już kilka miesięcy wcześniej rodzice 

dopytują się o możliwość uczestnictwa w niej dzieci. W 2013 r. noc w bibliotece odbyła się 

pod hasłem „I kudłate i łaciate”. 

Po raz pierwszy zorganizowaliśmy noc w bibliotece dla dorosłych „Nocny Pociąg do 

Biblioteki”. W trakcie imprezy nasi czytelnicy mogli pociągiem zwiedzić Nyskie 

fortyfikacje, spotkać się ze znaną podróżniczką i tropicielką tajemnic Joanną Lamparską a 

także skosztować ciast upieczonych przez pracownice biblioteki. 

 

Od ponad 60 lat jedną z ulubionych przez pokolenia dzieci form popularyzacji i animacji 

kultury są teatrzyki kukiełkowe. W 2013 r. zorganizowane zostały aż dwa cykle spektakli: 

pierwszy pt. „Przygody rozbójnika Rumcajsa”, który obejrzało łącznie 1127 dzieci oraz 

drugi „Leśne rachuneczki”, który obejrzało prawie 1095 dzieci z terenu Gminy Nysa. 

Aktorami w przedstawieniach byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Szkoły 

Podstawowej nr 1. 

 

 „Odjazdowy bibliotekarz” – w 2013 roku odbyła się kolejna edycja rajdu. W tym roku 

zorganizowany został wspólnie z Biblioteką w Głuchołazach. Udział wzięło ok. 30 osób i 

choć pogoda była paskudna to fani 2 kółek dzielnie w deszczu przemierzali trasę. Rajd 

zakończył się rozgrzewką przy ognisku nad Jeziorem Nyskim. 

 

 Nie obyło się też bez konkursów. Zorganizowane zostały 54 konkursy dla dzieci i 

młodzieży. 

 

 

 

WIEDZA 

 

 

 

ZAKUP ZBIORÓW I PRENUMARATA CZASOPISM 

 

W 2013 r. zakupiono ogółem 3334 woluminy na kwotę  69.736 zł oraz 133 jednostki 

zbiorów specjalnych na kwotę 2.938 zł. W darze biblioteka otrzymała 1705 woluminów na 

kwotę 18835,22 zł (łącznie wpłynęło 5039 woluminów). Osiągnięto  wskaźnik zakupu 

książek: 6 wol. na 100 mieszkańców. Średnia cena książki wynosiła 20,92 zł.  
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Zaprenumerowano 106 tytułów czasopism na kwotę 12.116,94 zł, 18 tytułów gazet i 

czasopism otrzymujemy nieodpłatnie od redakcji, instytucji i osób prywatnych. 

W bibliotekach publicznych naszej gminy zgromadzonych jest 128.350 książek, 464 

oprawnych roczników czasopism oraz 1157 jednostek innych zbiorów (min. audiobooki, 

multimedia, kartografia itp.). 

 

 

       WPŁYW   NOWYCH  ZBIORÓW 

              ( książki, zbiory specjalne) 

 

 Źródło finansowania Wartość w zł 

Budżet biblioteki - w ramach dotacji gminnej  i dochodów własnych 33236,64 

Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 38410,00 

Dotacja powiatowa 1027,79 

Dary 

(Starostwo Powiatowe, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu,  

Burmistrz Nysy, dostawcy książek , osoby prywatne) 

18835,22 

Razem 91509,65 
 

 

    

ZAKUP MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH 

 

Nazwa agendy książki zbiory 

specjalne 

czasopisma 

 wol. wol. tyt. 

DZIAŁ DLA DOROSŁYCH 339 97 55 

ODDZIAŁ DZIECIĘCY 447 9 5 

FILIA NR 3 457 3 4 

FILIA NR 4 211 8 4 

FILIA BIAŁA  NYSKA 188 14 4 

FILIA GOŚWINOWICE 179 0 4 

FILIA HAJDUKI NYSKIE 171 0 4 

FILIA KOPERNIKI 187 0 4 

FILIA KUBICE 176 2 4 

FILIA LIPOWA 166 0 4 

FILIA WIERZBIĘCICE 176 0 4 

FILIA ZŁOTOGŁOWICE 168 0 5 

RAZEM: 3334 133 106 
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CZYTELNICY 

 

Zarejestrowano 10777 czytelników wypożyczających książki na zewnątrz, tj. 18,8 % 

wszystkich mieszkańców gminy Nysa oraz 1212 użytkowników, w tym: 

 
1. Dział udostępniania dla dorosłych   5878 

2. Oddział dziecięcy    1715 

3. Filie miejskie     2042 

4. Filie wiejskie     1142 

 

 

 

ODWIEDZINY 

 

W bibliotekach zanotowano 160.961 odwiedzin, w tym: 

 
1. Dział dla dorosłych    68.496 

2. Oddział dziecięcy    15.578 

3. Filie miejskie     30.368 

4. Filie wiejskie     47.518 

 

 

WYPOŻYCZENIA 
         

  

Nazwa agendy Wypożyczenia 

DZIAŁ DLA DOROSŁYCH 973235 

ODDZIAŁ DZIECIĘCY 20344 

BIBLIOTEKA CENTRALNA 117667 

FILIA NR  3 52874 

FILIA NR 4 9635 

RAZEM MIASTO 180176 

FILIA BIAŁA NYSKA 4843 

FILIA GOŚWINOWICE 7880 

FILIA HAJDUKI 2378 

FILIA KOPERNIKI 1676 

FILIA KUBICE 4413 

FILIA LIPOWA 4997 

FILIA WIERZBIĘCICE 4866 

FILIA ZŁOTOGŁOWICE 1881 

RAZEM WIEŚ 33034 

OGÓŁEM 213210 
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INFORMACJA 

 

 

 

W placówkach bibliotecznych udzielono ogółem 4568 informacji bibliotecznych, 

bibliograficznych i faktograficznych. Wielu użytkowników samodzielnie wyszukuje 

potrzebne informacje, korzystając z Internetu w czytelniach internetowych, w których 

zanotowano 21790 odwiedzin. Dostępnych dla czytelników jest 31 komputerów w bibliotece 

głównej i wszystkich filiach.  

 

 

Ponadto zanotowano 74.214 wejść na stronę WWW biblioteki. Czytelnicy i użytkownicy 

biblioteki coraz częściej korzystają  ze strony i katalogu bibliotecznego. 

 

 

 

EDUKACJA 

 

 

W ramach działań edukacyjnych w MiGBP w Nysie organizowane były: lekcje 

biblioteczne, programy edukacyjne oraz edukacja obywatelska. Łącznie w tym obszarze 

zorganizowano 78 działań, w których udział wzięły 1362 osoby. 

 

 

LEKCJE BIBLIOTECZNE 

 

Od wielu lat w bibliotece realizowany jest program lekcji bibliotecznych dla dzieci i 

szkoleń bibliotecznych dla dorosłych. Łącznie zorganizowano ich 30 a udział w nich wzięło 

570 osób. Zakres lekcji dotyczył korzystania z biblioteki, świąt i rocznic, a także kultury 

naszego kraju i regionu. 

 

  

 

EDUKACJA OBYWATELSKA 

 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie we współpracy ze Stowarzyszeniem 60-

tysięcy zorganizowała spotkanie z Burmistrz Nysy Jolantą Barską dotyczące spraw naszego 

regionu. Planowane są spotkania m.in. ze Starostą Nyskim. Spotkania adresowane są do 

młodzieży z Gminy Nysa. 

 

W 2013 r. odbyło się także spotkanie z Angeliką Borys pt. „Problem mniejszości polskiej na 

Białorusi”. 
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WSPÓŁPRACA  Z  ZAGRANICĄ 

 

 

Program współpracy bibliotek w Nysie, Ńumperku i Jeseníku obejmuje przede wszystkim 

popularyzację polskiej i czeskiej kultury narodowej, promocję lokalnych środowisk 

twórczych i wydarzeń kulturalnych. Z biblioteką w Ńumperku podpisaliśmy umowę o 

współpracy w 1997 r. W ciągu 14 lat współpracy zorganizowaliśmy po obu stronach granicy 

kilkadziesiąt  imprez  kulturalnych  przeznaczonych dla dzieci,  młodzieży  i dorosłych , które 

cieszyły się dużym zainteresowaniem naszych środowisk czytelniczych. 

Z   biblioteką  w  Jeseníku  podpisaliśmy  umowę  w 2005 r., na  podstawie  której 

budowany   jest   program   wspólnych   działań.  

Dzięki wymianie publikacji gromadzimy i udostępniamy  pokaźny zbiór materiałów    o  

historii, kulturze,  gospodarce  oraz   walorach  turystycznych  i  rekreacyjnych  Nysy, 

Ńumperka, Jeseníka  i  okolic. Wymieniamy także informacje i doświadczenia 

zawodowe w dziedzinie bibliotekarstwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie informuje, że na mocy porozumienia nr 

1/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Nysa zadań przewidzianych 

dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nysie, otrzymała w 2013 r. 25.000 zł.  

W ramach otrzymanej dotacji wynagradzany jest pracownik zatrudniony w wymiarze ½ 

etatu, którego zadaniem jest opracowanie bibliografii regionalnej. 

Z dotacji powiatowej odprowadzana jest opłata za Roczną Polisę Serwisową modułu 

SOWA do opracowania bibliografii regionalnej. 

Ponadto zakupiono nowe książki na kwotę 1325,95 zł.  

W rejestrze wpływów księgozbioru, na wykazach książek, fakturach oraz zakupionych 

książkach umieszczono zapis: „DOTACJA POWIATOWA”. 

Biblioteki w powiecie otrzymały książki o tematyce regionalnej. 

Ponadto zakupiono roczną prenumeratę czasopisma „Mały artysta” dla wszystkich 

bibliotek w powiecie, na kwotę 240 zł. 

Zorganizowane zostały jak w poprzednich latach spotkania autorskie w bibliotekach   w 

powiecie, realizowane ze środków powiatu. 

Rozdysponowanie środków na organizację imprez kulturalnych oraz zakup nowości 

książkowych zrealizowane zostało po przeprowadzeniu indywidualnych konsultacji                 

z bibliotekami w powiecie. 

Ze środków Powiatu Nyskiego w 2013 r. przeprowadzone zostały 2 szkolenia dla 

bibliotekarzy, a także 4 spotkania kierowników bibliotek w powiecie. 

W maju 2013 r. odbył się Trzeci Powiatowy Dzień Bibliotekarza połączony z 65-leciem 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Paczkowie, przy udziale bibliotekarzy ze wszystkich 

bibliotek publicznych w powiecie oraz przedstawicieli Gminy Paczków, a także 

przedstawicieli Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. 

 

FUNKCJA 

BIBLIOTEKI  POWIATOWEJ 
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W 2013 r. odbyły się wizytacje w bibliotekach powiatowych: 

 Centrum Kultury. Biblioteka Publiczna w Głuchołazach, 

 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Biblioteka Publiczna w Kamienniku, 

 Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury Biblioteka Publiczna w Korfantowie, 

 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Biblioteka Publiczna w Łambinowicach, 

 Miejsko – Gminny Dom Kultury. Biblioteka Publiczna w Otmuchowie, 

 Biblioteka Publiczna w Paczkowie, 

 Biblioteka Publiczna w Pakosławicach, 

 Ośrodek Kultury Gminy Skoroszyce. Biblioteka Publiczna w Sidzinie. 

Po przeprowadzeniu wizytacji wszystkich bibliotek w Powiecie Nyskim niestety ich stan 

nie przedstawia się dobrze. Większość z nich jest niedofinansowana i zaniedbana, brakuje 

pieniędzy na podstawową działalność statutową, nie ma żadnych możliwości rozwoju.  

Pomimo usilnych starań i ciężkiej pracy zatrudnionych w tych instytucjach pracowników, 

wszędzie widać braki. W bieżącym roku rozpoczął się remont Biblioteki w Sidzinie, a także 

rozpoczęły się prace adaptacyjne nowego lokalu dla Biblioteki w Korfantowie 

 

 
 

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

 

 

Ze względu na warunki lokalowe nie ma możliwości prowadzenia na rzecz osób 

niepełnosprawnych szeroko zakrojonych działań. Jednak w miarę możliwości: 

 

 utrzymywany jest stały kontakt ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w 

zakresie upowszechniania czytelnictwa, uczestnictwo dzieci i młodzieży z ośrodka                  

w imprezach bibliotecznych tj. lekcjach bibliotecznych, konkursach plastycznych, 

spektaklach teatrzyku kukiełkowego, 

 organizowane są spotkania w bibliotece z dziećmi z Przedszkola Integracyjnego nr 5 w 

Nysie, 

 osobom niepełnosprawnym książki dostarczają do domu opiekunowie, sąsiedzi i 

bibliotekarze.  

 

 

 

 

 

 

 

Pracownicy MiGBP w Nysie uczestniczyli w naradach, konferencjach i szkoleniach 

organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu. Otrzymywaliśmy 

materiały metodyczne i informacyjne. Instruktorzy WBP w Opolu wizytowali naszą 

bibliotekę kilkakrotnie w związku z organizacją spotkań autorskich. Udzielili pomocy           

w problematyce związanej z zagadnieniami prawnymi i organizacyjnymi dotyczącymi 

działalności bibliotecznej. 

 

 

 

WSPÓŁPRACA Z WOJEWÓDZKĄ BIBLIOTEKĄ 

PUBLICZNĄ W OPOLU 
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NAJWAŻNIEJSZE  

ZAMIERZENIA NA ROK 2014 
 

 
 

1. Wymiana wyposażenia w Filii w Goświnowicach, 

2. Przeniesienie Filii w Kopernikach do nowego lokalu w budynku świetlicy wiejskiej, 

3. Promocja i edukacja czytelników z zakresu nowych technologii, w tym korzystania z 

ebooków, 

4. Wymiana części przestarzałych komputerów w bibliotece. 

 

. 

 
Nysa, dnia 28 marca 2014 r. 


