Gogolin, dnia 21.01.2016r.

Sprawozdanie z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gogolinie
w 2015r.
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Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie działając jako samodzielna instytucja kultury
od 2001r., wypełniając działalność statutową pracuje w oparciu o plan pracy na 2015r., który
polega na gromadzeniu i opracowaniu zbiorów i udostępnianiu ich na zewnątrz jak i na miejscu,
propagowaniu i rozwijaniu czytelnictwa i własnych zainteresowań.
Realizacja zadań zgodna jest z misją i wizją biblioteki jakim jest:
Wizja: Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie to nowoczesne, przyjazne lokalnej
społeczności miejsce służące edukacji i samorealizacji, integrujące wielokulturową
społeczność i służące jej rozwojowi.
Misja: Istniejemy po to, aby wspierać rozwój lokalnej społeczności, udostępniając
nasze zbiory, podejmując zadania z zakresu edukacji i kultury oraz zapewniając warunki do
samorealizacji i kreatywności. Integrujemy wielokulturową społeczność naszej gminy
i
budujemy społeczeństwo obywatelskie.
1. Sieć Biblioteczna.
•
•
•
•
•

Filia Biblioteczna w Kamieniu Śląskim,
Filia Biblioteczna w Kamionku,
Filia Biblioteczna w Choruli,
Filia Biblioteczna w Malni,
Filia biblioteczna w Górażdżach;

W czerwcu uruchomiono moduł wypożyczalni w bibliotece głównej i rozpoczęto
elektroniczną rejestrację czytelników i wypożyczanie książek w programie SOWA.
Z Konsorcjum „Opolskie Biblioteki Publiczne”, dostęp w 2015r było do 1426 pozycji
(www.ibuk.libra.pl) wykonano sesji 113 (logowania z zewnątrz),wykonano 410 otwarć
książek on-line oraz 6844 otwarto stron.
Program „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur” – realizowany wspólnie z TSKN Koło
Gogolin i Kamionek.
2. Zakupy.
Do końca roku zakupiono i opracowano 1194 książek na kwotę 35135,23 zł., w tym z
dotacji Biblioteki Narodowej 399 książek (149 pozycji -filie); 37 tytułów czasopism na kwotę
7464,17 zł., zakupiono 20 płyt (tym 17 audiobooków) na kwotę 530,82 zł.
Otrzymano
w darze 567 książek na kwotę 6198,71 zł. oraz 3 płyty na kwotę 30 zł.
Wycofano z księgozbioru 1200 pozycji na kwotę 2954,76 zł.
3. Pozyskane środki pozabudżetowe.
Otrzymano dofinansowanie:
•

Fundacja Orange „Orange dla bibliotek” na kwotę 1208,76 zł.
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•

•

Dyskusyjny Klub Książki – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa –
finansowany przez Instytut Książki przekazał 62 książki dla: DKK Gogolin (22 szt.)
– 450,36zł.; DKK – Filia Malnia (20szt)- 398,92zł.; DKK – Filia Kamień Śląski (20
szt.) - 435,48zł.: – Razem: 1284,76 zł.;
Biblioteka Narodowa, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - „Zakup
nowości wydawniczych do Bibliotek” – 10 450 zł.

4. Statystyka wypożyczalni i czytelni.
WYPOŻYCZENIA
2015

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

użytków. odwiedzin czytelników wypożyczeń wypożyczeń
( w tym

książek

czasopism

czytelnicy)

GOGOLIN

1875

24619

1820

26606

2032

KAMIEŃ

171

1257

171

2412

400

MALNIA

145

1892

133

3142

619

CHORULA

48

419

39

671

172

GÓRAŻDŻE

71

554

68

905

118

KAMIONEK

14

102

14

231

33

RAZEM

2324

28843

2245

33967

3374

ŚL.

CZYTELNIA
2015

Liczba

Liczba udostępnionych

Liczba

Liczba

odwiedzin +

książek

udostępnionych

udzielonych

czasopism

informacji

czytelnia
internetowa
3440 użyt.
GOGOLIN

7223

6165

1275

1304

MALNIA

568

218

742

412

CHORULA

143

51

200

105

184

58

150

184

GÓRAŻDŻE

323

85

123

80

KAMIONEK

235

45

51

235

KAMIEŃŚL.

3

RAZEM

12116

6622

2541

2320

Do końca roku wypożyczono 172 audiobooki.
Z czytelni internetowej w GBP i filiach skorzystało 3440 użytkowników.
5. Promocja czytelnictwa wśród dorosłych.
29 stycznia - spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, tematem spotkania była powieść
Martyny Ochnik "Pewnego dnia w grudniu";
11 lutego - spotkanie członkiń DKK, omawiane były kryminały polskich autorów - "Drwal",
"Zbrodniarz i dziewczyna", "Motylek" i inne.
24 lutego - autorskie spotkanie z Władysławem Żołnowskim, poświęcone książce „Moja
pamięć, mój czas i mój czyściec”. Autor wraca do czasów dzieciństwa gdy miał 11 lat, a na
jego wieś na Kresach Wschodnich napadli banderowcy. Cała wieś spłonęła. Od tego czasu
rozpoczęła się trauma autora. - „… Wszyscy żyliśmy w zgodzie, gdyby zostawiono nas
w
spokoju byłaby zgoda. Jednakże różne ówczesne władze nasycały ludzi ideologią, która była
przyczyną wszystkiego zła, mieszała w głowach, namawiała do nienawiści itd…, zaplątane
ludzkie losy można dziś odplątać tylko w jeden sposób - wszyscy jesteśmy ludźmi…”- mówił
podczas spotkania zaproszony gość. Trauma młodości stanowi źródło bólu, ale i twórczości
zarazem, autor odkrywa prawdy dotychczas przemilczane i wybielane. Okazało się, że wielu
pośród zebranych, również była uczestnikami podobnych przeżyć. Snuli bolesne wspomnienia,
uzupełniane faktami historycznymi przybyłych nauczycieli. Było to wyjątkowe spotkanie
przepełnione bólem, strachem, przed jutrem, głodem, utratą bliskich, okrutnymi obrazami
wojny. Pamiętajmy, by uczcić pamięć bestialsko zamordowanych rodaków - tak zakończyło
się spotkanie w gogolińskiej czytelni. Władysław Żołnowski – Członek Związku Literatów
Polskich, kresowianin ur. 3.09.1932r. w Rohaczynie, jako poeta debiutował w miesięczniku
Semper Fidelis w 1994 roku na łamach Kresów Literackich. Wydał trzy tomiki poezji oraz
wspomnienia. Jest autorem reportaży historycznych dotyczących tragicznych losów ludności
polskiej na Kresach Wschodnich w czasie II wojny światowej. Spotkanie zostało
zorganizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Gogolińskiej w ramach
projektu "Biblioteka spotkań miejscem wielu kultur".
25 marca - cykliczne spotkanie członkiń DKK, omówienie powieści pt.: „Mała zagłada” Anny Janko.
16 kwietnia – spotkanie z pisarką Katarzyną Enerlich w filii bibliotecznej w Malni. Autorka
książek "Czarodziejka jezior", "Czas w dom zaklęty", "Kiedyś przy Błękitnym Księżycu",
"Kwiat Diabelskiej Góry", "Oplątani Mazurami", a także serii "Prowincja". Pisarka o pisaniu
marzyła od dzieciństwa, teraz pisząc powieści spełnia swe marzenia, a nam czytającym jej
książki dostarcza wielu wspaniałych przeżyć. W swoich książkach opisuje uroki Mazur,
porusza problemy zwykłych ludzi ich tożsamość i wielokulturowość. Spotkanie przebiegło w
bardzo miłej i ciepłej atmosferze, rozmiłowana w prowincji pisarka pochodząca z Mrągowa
okazała się uroczą, serdeczną i ciepłą osobą. Z radością w barwny i porywający sposób
opowiadała o swoich życiowych losach zanim wstąpiła na drogę pisarstwa, oraz o swoim zapale
do wykonywanego zawodu - a może raczej powołania, o swojej twórczości
io
spotkaniach z zwykłymi ludźmi noszącymi w sobie wiele niezwykłych i ciekawych historii.
Pani Kasia uchyliła przed nami także rąbka tajemnicy, zdradzając jakie będą jej następne
powieści. Na zakończenie spotkania były jeszcze indywidualne rozmowy, wspólne zdjęcia i
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autografy, które z radością rozdawała pisarka. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach
Dyskusyjnego Klubu Książki realizowanego i finansowanego we współpracy
z
Instytutem Książki i Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa.
22 kwietnia - spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, tematem spotkania była powieść
Sylvii Day pt.: „Dotyk Crossa” oraz inne powieści tej autorki.
6 maja - klubowiczki gogolińskiego DKK spotkały się ze znaną i lubianą pisarką Barbarą
Kosmowską, która przybyła na zaproszenie MiGBP w Krapkowicach. Wielokrotnie czytano i
omawiano powieści pisarki podczas spotkań DKK, dlatego też z wielką przyjemnością
czytelniczki wybrały się z wizytą do Krapkowic. Spotkania z Barbarą Kosmowską należą do
wyjątkowo przyjemnych. Pisarka jest bardzo serdeczna i otwarta podczas autorskich spotkań,
odpowiada na pytania, chętnie podpisuje książki i pozuje do pamiątkowych fotografii. Było to
wyjątkowe posiedzenie Dyskusyjnego Klubu Książki w Gogolinie. Otworzyła je dyrektor
krapkowickiej biblioteki, następnie oddała głos zaproszonemu gościowi. Czytelników
interesowały różne tematy od warsztatu pisarskiego, losy bohaterów, aż po życie prywatne
pisarki. Barbara Kosmowska to wyjątkowo serdeczna i ciepła osoba. Na wszystkie zadane
pytania odpowiadała szczerze i uśmiechem na ustach. Na zakończenie każdy mógł zamienić
kilka słów osobiście z pisarką podczas podpisywania książek.
19 czerwca - spotkanie DKK omawiane książki - pierwsza z nich to „Klątwa” Małgorzaty
Gutowskiej – Adamczyk oraz „W pętli”- Nicholasa Evansa.
4 września – w Nutka Cafe Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie odbyła się IV edycja
Narodowego Czytania, podczas której uczniowie gogolińskich szkół dla zgromadzonej
publiczności przeczytali fragmenty „Lalki” Bolesława Prusa. Spotkanie uroczyście rozpoczęła
Pani Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Irmgarda Żyła. Ewa Bury, dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej odczytała zaś list Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
adresowany do uczestników akcji. Fragmenty „Lalki” czytali: Tomasz Janoszka, Magdalena
Czekała, Julia Bauer, Ewa Lysek- (Publiczne Gimnazjum), Joanna Stasz, Agata Gładysz, Julia
Kijak, Joanna Lubaszka- (PSP 3) , Anna Kroker, Patrycja Bomba, Adam Piechota, Niko
Twardoń - (PSP 2), Hanna Mrocheń, Sabina Bekiesch, Angelika Luda, Angelika Grabeus (L.O.). Wspólne czytanie powieści uświetnili uczniowie z Zespołu Szkół pod kierownictwem
Pani Brygidy Czekały, którzy specjalnie na tę okazję przygotowali oprawę muzyczną.
Honorowy patronat na zorganizowaną akcją objął Prezydent Polski Pan Andrzej Duda.
Organizatorami byli: Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie oraz Wydział Oświaty Sportu
i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Gogolinie.
30 września br. - spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Z przyjemnością powitano nowe
członkinie gogolińskiego klubu, przedstawiono zasady działalności i terminy spotkań.
Omawiano książki Magdaleny Witkiewicz: „Milaczek”, „Ostatnia na liście”, „Szkoła żon”.
2 października - spotkanie w ramach Śląskiego Saloniku Kulturalnego z Jerzym Ciurlokiem
- satyrykiem, prezenterem radiowym, współtwórcą "Kabaretu Masztalskich". Autor promował
swoją książkę pt."Ich książęce wysokości", którą można było zakupić podczas spotkania.
21 października - w fili bibliotecznej w Kamieniu Śl. odbyło się spotkanie autorskie
z
Izabelą Sową –autorką książek dla młodzieży i dorosłych. To ciekawe spotkanie DKK
rozpoczęła moderatorka klubu Klara Pollok, następnie oddała głos pisarce, która interesująco
opowiadała o swojej twórczości i inspiracjach zawodowych. Czytelniczki zadawały pytania
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związane z warsztatem pisarskim, tematyką utworów, wyborem wydawnictw itp. Pani Izabela
Sowa jest ciepłą i sympatyczną osobą, dlatego czas spędzony w jej towarzystwie upłynął
szybko w miłej atmosferze. Spotkanie zorganizowano w ramach Dyskusyjnego Klubu
Książki – program realizowany i finansowany z Instytutu Książki oraz przez Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa.
3 listopada - w Nutka Cafe Gminnego Centrum Kultury odbyło się autorskie spotkanie
z
Jackiem Hugo-Baderem - polskim dziennikarzem i reportażystą, specjalistą od krajów byłego
bloku wschodniego. Autorem między innymi takich książek jak: „Biała gorączka”, „W rajskiej
dolinie, wśród zielska”, „Dzienniki kołymskie”, „Długi film o miłości. Powrót na Broad Peak”.
Pełna sala czytelników, którzy z zaciekawieniem słuchali opowieści autora, który nie tylko
pisze interesująco, ale również doskonale opowiada o początkach pracy, kulisach wyjazdów i
wypraw, bohaterach reportaży, trudnej sztuce dotarcia do wnętrza człowieka. Dwie godziny
spędzone w towarzystwie Jacka Hugo-Badera upłynęły błyskawicznie. Gogolińskie spotkanie
z
pisarzem
prowadził
Kordian
Michalak.
Organizatorem spotkania była GBP i Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu. Spotkanie
zorganizowano w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki – program realizowany
i
finansowany z Instytutu Książki oraz przez Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.
2 grudnia - spotkanie DKK. Omawiano powieści skandynawskie: „Łowcy głów”- Jo Nesbo,
„Krystyna córka Lavransa” - Sigrid Undset, „Saga o Ludziach Lodu” – Zuroczenie – Margit
Sandemo. Obecnie powieści skandynawskie już od paru lat należą do najchętniej czytanych i
najlepiej sprzedających się gatunków literackich. Surowy klimat tamtejszych stron okazał się
gruntem podatnym na rozgrywkę tajemniczych historii z zabójstwem w tle, brudnych śledztw
i budowania gęstej, mistycznej atmosfery. Powieści skandynawskie, prócz interesujących
intryg i wciągającej fabuły, pięknie opisanej przyrody i pracy, oferują coś więcej – podejmują
się tematów niewygodnych, ukazują trudne relacje społeczne, aktualne problemy.
6. Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
19-30 stycznia - ferie zimowe to wyczekiwany czas dla wszystkich dzieci. Jak co roku
instytucja przygotowała atrakcyjny program dla naszych milusińskich. Liczba uczestników,
każdego dnia była różna, często gościliśmy dzieci ze Świetlicy Środowiskowej wraz
z
opiekunką Panią Martą. Dzieci wykonywały m.in. przepiękne laurki dla babć i dziadków, maski
na bal karnawałowy, kolaże, gniotki, ozdoby i kartki walentynkowe a także ilustracje związane
z wybraną tematyką. Nie obyło się także bez wizyty w Straży Pożarnej, jak również spotkania
z policjantem i strażniczką miejską. Jeden dzień poświęciliśmy na głośne czytanie bajek o
Kubusiu Puchatku i rozwiązywaniu zagadek i krzyżówek związanych z tym misiem. Ciekawym
uatrakcyjnieniem tegorocznych ferii była także nauka gry na...cytrze, którą prowadziła Pani
Elżbieta Bednarek –Klimas. Tegoroczne ferie zakończyły się słodkim poczęstunkiem i
wręczeniem dyplomów za aktywny udział w zajęciach.
3 lutego - Bajka „Basia i słodycze” oraz „Tupcio Chrupcio – dbam o zęby” to bajki, które
przedszkolaki z PP nr 3 wysłuchały w ramach głośnego czytania „Cała Polska Czyta
Dzieciom”.
6 lutego - przedszkolaki z PP nr 3 w Gogolinie obchodziły urodziny Kubusia Puchatka.
Biblioteka również przyłączyła się do tej niecodziennej imprezy, biorąc udział
w
przedstawieniu kukiełkowym i czytając bajkę „Kubuś i Przyjaciele”. W uroczystości brali
udział dziadkowie i rodzice maluchów. Dzieci dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy na
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temat Kubusia i jego przyjaciół. Pani przedszkolanka opowiedziała dzieciom skąd się bierze
miód- ulubiony przysmak misia. Pomogły jej w tym rekwizyty pszczelarskie wypożyczone od
pszczelarza. Oprócz tego było wiele zagadek, wspólnych tańców i zabawy.
11 lutego - na zaproszenie gr. „Motylki” z PP nr 3, Pani bibliotekarka odwiedziła
przedszkolaków z koszem pełnym książek. Tematem przewodnim spotkania były zbliżające się
Walentynki, a co za tym idzie pogadanka o miłości, przyjaźni, uczuciach i wzajemnych
relacjach koleżeńskich. Przedszkolaki wysłuchały krótkiej historii o Św.Walentym
a
następnie Pani Jolanta przeczytała dwa opowiadania, do których zadała maluchom pytania.
13 i 16 lutego - odwiedziny uczniów kl. I , II i III z PSP nr 2. Tematem przewodnim spotkania
były Walentynki. Uczestnicy dowiedzieli się z jakiego kraju pochodzą walentynki, kiedy jest
obchodzony Dzień Zakochanych oraz jakie zwyczaje się z nim wiążą. Głównym punktem
spotkania było głośne czytanie w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom.” Panie
bibliotekarki wybrały na tę okazję dwie pozycje „Kocha, lubi, szanuje czyli jeszcze
o
uczuciach” – Grzegorza Kasdepki oraz opowiadanie „Ruda Skarpetka i przyjaźń”.
Po
wysłuchaniu utworów nawiązała się wspólna dyskusja nad różnymi rodzajami miłości. Dzieci
zastanawiały się jak wyglądałby świat, gdyby miłość nie istniała. Co by się zmieniło. Wszyscy
jednogłośnie przyznali, że miłość jest uczuciem, w którym wszyscy powinni się zakochać –
świat będzie wtedy weselszy.
18 luty - zwiedzanie wystawy o Bolesławie Prusie rozpoczęła się wizyta uczniów z kl. IV z
PSP nr 3. Następnie bibliotekarka przybliżyła specyfikę księgozbioru oraz regulamin
wypożyczania książek. Przeprowadzona została również lekcja biblioteczna
nt.
„Wydawnictw informacji bezpośredniej”, podczas której dzieci aktywnie uczestniczyły w
ćwiczeniach. Zajęcia zakończyły się krótkim instruktażem obsługi katalogu komputerowego.
12 marca – spotkanie z grupą „Biedronki” w PP nr 3 w ramach „głośnego czytania”. Pani
bibliotekarka odwiedziła milusińskich z koszem pełnych książek o wiośnie i Wielkanocy.
Spotkanie zakończyło się zaproszeniem bibliotekarki do odwiedzenia wiosennego ogródka na
parapecie, samodzielnie przygotowanego przez przedszkolaków.
13 marca - „Mały Ogólnopolski Konkurs Recytatorski” - etap gminny, którego
uczestnikami byli uczniowie ze szkół podstawowych , gimnazjum i liceum
ogólnokształcącego z gminy Gogolin. Głównym celem konkursu było propagowanie piękna
poezji, a także rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci i młodzieży.
Po wysłuchaniu 25 wszystkich uczestników Jury w składzie:
przewodnicząca: mgr Daniela Brűll , członek: mgr Stanisława Kassner
członek: mgr Irmgarda Żyła postanowiło przyznać:
w kategorii klas młodszych I-III
1 miejsce: Michalina Wojtkiewicz kl. I z PSP Nr 2 w Gogolinie- opiekun Pani mgr Michaela Grochla
2 miejsce : Natalia Szczepanek kl .III z SPSP w Górażdżach –opiekun Pani mgr Halina Pryjda
2 miejsce: Wiktoria Danielewska kl. III z PSP Nr 3 w Gogolinie – opiekun Pani mgr Dorota Lakota
2 miejsce : Karolina Szyroki kl. III z PSP Nr 2 w Gogolinie – opiekun Pani mgr Anna Rosenberger
Wyróżnienie: Wiktoria Szymala kl. III z PSP Nr 3 w Gogolinie- filia Zakrzów- opiekun Pani mgr Romana
Kubień

w kategorii klas starszych IV-VI
1 miejsce: Julia Brajewska kl. VI z PSP w Malni – opiekun Pani mgr Teresa Bielewicz
2 miejsce : Julia Mundziakiewicz kl. V z PSP Nr 3 w Gogolinie – opiekun Pani mgr Anna Kubus
2 miejsce: Wiktoria Mądrzelewska kl. VI z SPSP w Górażdżach – opiekun Pani mgr Iwona Suchy
2 miejsce: Aleksandra Grzywaczyk kl. IV z PSP nr 3 w Gogolinie - opiekun Pani mgr Anna Kubus
Wyróżnienie: Wiktoria Wolak kl. V z PSP Nr 2 w Gogolinie – opiekun Pani Beata Kulig
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w kategorii klas gimnazjalnych
1 miejsce: Hanna Mrocheń kl. III – opiekun Pan mgr Łukasz Wojtkiewicz
2 miejsce: Agnieszka Dyla kl. II – opiekun Pani mgr Anna Feilert

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych
Wyróżnienie: Kamila Ficek kl. II - opiekun Pani mgr Bożena Jakubowicz

Przy ocenianiu Jury kierowało się m.in. doborem repertuaru, interpretacją utworu, dykcją,
tempem mówienia oraz ogólnym wyrazem artystycznym. Jury gratuluje zwycięzcom
i
wyróżnionym, dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu oraz nauczycielom-opiekunom za
wkład w przygotowanie uczniów. Konkurs został zorganizowany przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Gogolinie. Nagrody książkowe ufundowała GBP oraz Wydział Rozwoju
Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego. Do etapu rejonowego zakwalifikowały się
osoby, które zajęły 1 miejsce z każdej kategorii wiekowej.
9 kwietnia - w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich odbył się Mały
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - etap rejonowy, w którym udział wzięli laureaci etapu
gminnego ze szkół podstawowych i gimnazjum z gminy Gogolin, zdobywając następujące
miejsca: Kategoria: kl. I-III szkoły podstawowe - II miejsce – Michalina Wojtkiewicz z PSP
nr 2; Kategoria: Gimnazjum - I miejsce - Hanna Mrocheń z Zespołu Szkół.
20 marca - odwiedziny przedszkolaków z PP nr 3 w Gogolinie z gaikiem i marzanną
okazji pierwszego dnia wiosny.

z

25 marca - w Zespole Szkół odbyła się instruktażowa lekcja biblioteczna dla kl. I, mająca na
celu zapoznanie licealistów z komputerowym katalogiem księgozbioru biblioteki. Młodzieży
zaprezentowano stronę internetową www.wolnelektury.pl., bazę Ibuk Libra, zawierającą
elektroniczne wersje książek publikowanych przez najważniejsze polskie wydawnictwa
naukowe, a także rozdano kody aktywacyjne do kursu e-learningowego „Fun English”.
Zachęcano również do zgłaszania swoich potrzeb czytelniczych, aby biblioteka w przyszłości
mogła sprostać oczekiwaniom swoich użytkowników.
25 marca - wspólnie z DFK Koło Gogolin i Kamionek odbyły się warsztaty plastyczne pt.:
„Wielkanocne majsterkowanie” –Osterbastelei”. Dzieci z wielkim zaangażowanie
i
uśmiechem zabrały się do pracy i wykonały piękne, kolorowe ozdoby wielkanocne oraz kartki.
Pani Weronika w języku niemieckim opowiedziała dzieciom o zwyczajach wielkanocnych
jakie są obchodzone w Niemczech. Oprócz zajęć plastycznych dzieci bawiły się także w
zabawy obchodzone podczas Wielkanocy w tamtym kraju. Na zakończenie otrzymały słodki
poczęstunek. Spotkanie prowadziła Weronika Szymik nauczycielka języka niemieckiego, które
odbyło się w ramach sobotnich szkółek „Samstagsschule" oraz programu GBP "Biblioteka
miejscem spotkań wielu kultur".
13 kwietnia - odbyło się autorskie spotkanie z Renatą Piątkowską – autorką książek dla dzieci
i młodzieży, wielokrotną laureatką nagród m. in. Nagrody Literackiej im. Kornela
Makuszyńskiego za książkę „Nie ma nudnych dni” oraz „Wieloryb” (książka roku 2011),
Nagrody w Konkursie im. Astrid Lindgren za książkę „Na wszystko jest sposób” oraz Nagrody
im. Marii Weryho-Radziwiłłowicz za całokształt twórczości, przyznawanej przez miesięcznik
„Bliżej Przedszkola” w celu odkrywania osób, dzieł i inicjatyw, wspierających wszechstronny
rozwój dziecka oraz jego spontaniczną i twórczą aktywność. Wiele tytułów pisarki znajduje się
na Złotej Liście Fundacji ABC patronującej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Gogolińskie
spotkanie było promocją książki pt. „Wszystkie moje mamy”, które zorganizowano dla
uczniów klas V i VI PSP nr 2 w Gogolinie.
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5 maja - wspólnie z DFK Koło Gogolin i Kamionek odbyły się warsztaty plastyczne
pt.:
„Bukiet kwiatów dla mamy – Ein Blumenstrauss für Mutter”. Dzieci wykonały piękne,
kolorowe laurki i kwiatki dla mam. Dzień Matki w Niemczech jest obchodzony
10 maja.
Spotkanie było podsumowaniem zajęć w ramach sobotnich szkółek „Samstagsschule". Na
zakończenie uczestnicy otrzymali mały upominek, dyplom oraz słodki poczęstunek.
Dziękujemy Pani Weronice Szymik nauczycielce języka niemieckiego za przeprowadzenie
spotkania. Zajęcia z dziećmi odbyły się również w ramach programu GBP "Biblioteka
miejscem spotkań wielu kultur".
14 maja - odwiedziny przedszkolaków z PP nr 1 grupa „Kotki”. Maluchy z wielkim
zainteresowaniem zapoznały się z miejscem jakim jest biblioteka, dowiedziały się jak wygląda
praca bibliotekarek, jakie książki można znaleźć na półce, a także przyswoiły zasady
zachowania. Przedszkolaki ustawione w „pociąg” zwiedziły wypożyczalnię i czytelnię,
a
także obejrzały regały z książeczkami dla najmłodszych. Aby dzieci miło zapamiętały wizytę,
każde otrzymało zakładkę.
22 maja - GBP włączyła się w gminną akcję "Noc czytania bajek w przedszkolu".
W
PP nr 1 dzieci udały się do "Krainy zdrowia", gdzie Pani bibliotekarka przeczytała bajkę
Bożeny Kropki "Mieszkanka chatki na moczarach", która promuje właściwe nawyki
żywieniowe u dzieci. Natomiast PP nr 3 zorganizowało wieczór pt.: "Indiańska baśń".
Następnie dzieci zostały utulone do snu bajką o tematyce indiańskiej.
2 czerwca - odwiedziny dzieci z PSP nr 2 w Gogolinie, klasy I a i b, klasy II a i b oraz kl.
III. Wizyta uczniów związana była z XIV Ogólnopolskim Tygodniem Czytania Dzieciom
pod hasłem „Cała Polska czyta w bibliotekach”. Akcja czytelnicza zorganizowana jest przez
Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. Młodym czytelnikom zaprezentowano
krótkie opowiadania Grzegorza Kasdepki pt. „ Co to znaczy…”, „Kocha, lubi, szanuje czyli
jeszcze o uczuciach”, Wojciecha Widłaka pt.: „Pan Kuleczka Spotkanie” oraz Renaty
Piątkowskiej pt. „Mądra głowa zna przysłowia”, a także rozprawiono się
z zagadkami
literackimi. Na zakończenie Pani Dyrektor obdarowała dzieci zakładkami do książki i
poczęstowała słodką niespodzianką.
11 czerwca - odwiedziny dzieci z PP nr 1 w Gogolinie z grupy „Myszki”. Przedszkolaki w
czasie krótkiej lekcji dowiedziały się dlaczego warto odwiedzać bibliotekę i jakie zasady w
niej obowiązują. Mali użytkownicy zwiedzili całą bibliotekę szczególną uwagę zwracając na
kolorowe książki dla dzieci.
18 czerwca - w PP nr 3 odbyło się spotkanie autorskie z Panią Wiolettą Piasecką – Szklarek,
autorką bajek, baśni, sztuk teatralnych i słuchowisk dla dzieci. W spotkaniu uczestniczyli
również uczniowie klasy I a z PSP nr 2. Pani Wioletta przybyła w stroju wróżki. Na początku
zaprezentowała krótkie przedstawienie z kukiełkami, gdzie zakończenie dopowiedziały dzieci.
Pisarka opowiadała o swoich wydanych książkach i o tym, co ją zainspirowało do ich napisania
i kto jej w tym pomaga. Każde dziecko usłyszało również wróżbę, dotyczącą przyszłości, na co
dziewczynki i chłopcy reagowali śmiechem i brawami. Okazało się, że wróżka pisze nie tylko
książki, ale także doskonale zna się na piłce nożnej, co bardzo spodobało się chłopcom.
Przykładem tego była promocja najnowszej książki
pt.: „Zagadki piłkarskie”. Na koniec
dzieci mogły dotknąć jej zaczarowanego pierścienia, który spełnia marzenia.
2 października - bibliotekarka Kornelia Debernic gościła w PP nr 3, by opowiedzieć o tym,
dlaczego, gdzie i jak zbieramy grzyby. Dzieci dowiedziały się również jak trzeba zachowywać
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się w lesie oraz jak zabezpieczyć się przed przykrą przygodą z kleszczami. Poznały nazwy
grzybów wysłuchując wiersza Jana Brzechwy pt. ”Grzyby”. Na koniec przedszkolaki zostały
zaproszone na „mini grzybobranie” na przedszkolnym dywanie.
15 października – lekcja biblioteczna w PSP nr 2 z okazji Światowego Dnia Mycia Rąk. W
zajęciach, w których uczestniczyli uczniowie kl. I a i b, II a i b, III a i b dowiedzieli się jak
należy prawidłowo myć ręce, jakie choroby wywołują bakterie i zarazki, które przenoszone są
przez brudne ręce oraz w jakich miejscach najbardziej jesteśmy narażeni na drobnoustroje. By
dzieci dobrze zapamiętały zasady higieny pani panie bibliotekarki przygotowały zabawę, która
polegała na losowaniu z zawiązanymi oczami przyborów służących do codziennej higieny i
przyporządkowaniu ich do odpowiedniej części ciała na wykonanej planszy. Oprócz pogadanki
i zabawy dzieci układały puzzle, rozwiązywały krzyżówki tematyczne, quizy oraz zagadki.
Wysłuchały bajki profilaktycznej pt. ”Strażnicy rąk”, po której wywiązała się dyskusja. Zajęcia
miały na celu uświadomienie jaka ważna jest higiena rąk dla zdrowia.
20 października – lekcja biblioteczna pt.: „Wydawnictwa informacji bezpośredniej” dla
uczniów z kl. VI z PSP nr 2. Zajęcia zostały podzielone na dwie części. W pierwszej uczniowie
obejrzeli prezentację multimedialną i przyswoili informacje nt. słowników
i
encyklopedii. Druga część praktyczna polegała na rozwiązywaniu zagadnień w grupach przy
pomocy dydaktycznej.Na koniec zajęć każdy z uczniów otrzymał w „małej pigułce” skrót
najważniejszych informacji, które należałoby zapamiętać z lekcji.
26 października -przedszkolaki wraz z opiekunkami z PP nr 1 grupa „Słoneczka” odwiedziły
bibliotekę. Powitała je bibliotekarka Kornelia Debernic, która zapoznała miłych gości z
zasadami panującymi w bibliotece. Na zakończenie bibliotekarka Jolanta Zakrawacz
przeczytała dzieciom kilka wierszy Juliana Tuwima.
28 października - spotkanie dla uczniów szkół podstawowych klas V z PSP Nr 2 i VI z PSP
nr 3 z Barbarą Gawryluk. Barbara Gawryluk - absolwentka filologii szwedzkiej
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od lat pracuje jako tłumaczka i dziennikarka radiowa.
W
Radiu Kraków prowadzi autorski program o literaturze dla dzieci Alfabet. Książka "Dżok.
Legenda o psiej wierności" została wpisana na Złotą Listę Fundacji ABC. Książka
"W
zielonej dolinie" nominowana była do Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego, zaś
powieść "Zuzanka z pistacjowego domu" otrzymała Nagrodę Literacką im. Kornela
Makuszyńskiego. Laureatka nagrody IBBY za upowszechnianie czytelnictwa. Autorka
opowiadała o swoich książkach, pracy w radiu a na koniec spotkania rozdawała autografy.
29 i 30 października - lekcje biblioteczne dla klasy V i VI z PSP nr 2 nt. ”Wydawnictw
informacji bezpośredniej”, mające na celu objaśnienie zasad korzystania ze słowników
i
encyklopedii oraz uświadomienie jak cennym źródłem informacji są te wydawnictwa. Lekcje
zostały przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej, dyskusji oraz praktycznych
ćwiczeń.
9 listopada - wspólnie z DFK Koło Gogolin i Kamionek odbyły się warsztaty plastyczne pt.:
„Lampiony Św. Marcina – Martinslaterne". Dzieci wykonały piękne, kolorowe lampiony ze
słoików przy pomocy Pani Weroniki Szymik nauczycielce języka niemieckiego za
przeprowadzenie spotkania, które odbyło się w ramach sobotnich szkółek „Samstagsschule"
oraz programu GBP "Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur".
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16 listopada - pasowanie na czytelnika „Słoneczek” z PP nr 1. W pierwszej części spotkania
przedszkolaczki wysłuchały zasad poszanowania książki oraz jak poprawnie należy zachować
się w bibliotece. Obejrzały również krótką inscenizację pt. „Dzień postaci
z bajek”,
która miała na celu rozbudzenie w dzieciach zamiłowania do czytania i słuchania niezwykłych
przygód książkowych bohaterów. W drugiej części nasi milusińscy po złożeniu ślubowania
zostali pasowani na czytelników biblioteki. Każdy przedszkolak otrzymał pamiątkowy dyplom
oraz zakładkę do książek.
18 listopada - w Nutka Cafe odbyło się spotkanie zorganizowane przez GBP oraz GCK
z
debiutującą autorką powieści dla młodzieży ,,Całkiem (nie)szczęśliwa historia” - Mają
Kopeć, uczennicą liceum z Zespołu Szkól. Maja Kopeć skromna i utalentowana dziewczyna
gogolińskiego liceum kocha literaturę i muzykę, uwielbia myśli przelewać na papier. Tak
powstała napisana w wieku 15 lat „Całkiem (nie)szczęśliwa historia”. W każdej postaci
przedstawionej w powieści zostawiła cząstkę siebie. Każda jest jej bliska - opowiadała na
spotkaniu zgromadzonym czytelnikom autorka. Obok Mai siedział nauczyciel języka polskiego
Łukasz Wojtkiewicz, który wystąpił w roli prowadzącego. Zgromadzona publiczność
wysłuchała również fragmentów powieści, które odczytały uczennice gogolińskiego liceum.
Spotkanie zakończono pamiątkowymi zdjęciami i autografami w książkach.
25 listopada - co roku na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowego Misia.
Z tej okazji odwiedziły nas przedszkolaki z PP nr 3 przychodząc ze swoim misiem. Ale to nie
jedyny powód odwiedzin naszych milusińskich. Dzisiaj grupa „Motylki” uczestniczyła w
święcie pasowania na czytelnika. Przed uroczystym ślubowaniem, dzieci poznały „Niesforną
Zuzię”, którą Pani Dominika zapoznała z zasadami dobrego wychowania. Następnie
przedszkolaki przeszły do czytelni, gdzie Pani Kornelia opowiedziała o zasadach poszanowania
książki oraz jak poprawnie należy zachować się w bibliotece. Dzieci wykazały się również
wiedzą ze świata bajek podczas teatrzyku pt. „Zaczarowany świat bajek”. Kolejnym punktem
odwiedzin było przyjęcie przedszkolaków w poczet czytelników biblioteki. Pani Kornelia
pasowała „magicznym ołówkiem” każde dziecko przyjmując je do grona najmłodszych
czytelników.
27 listopada – odwiedziny przedszkolaków PP nr 1 grupa „Kotki”. Dzieci zostały zaproszone
do czytelni gdzie wysłuchały „Bajki rozśmieszajki”- autorstwa Tamary Michałowskiej. W
„Bajkach rozśmieszajkach” znalazły się następujące opowieści: „Lokomotywa i strongmani”,
„Latające krowy”, „Zawrotna kariera słonia Pyrrusa”, „Skarb Wielkiego Chana”, „Wymarzona
podróż”. Mili goście poznali przygody bohaterów opowieści „Latające Krowy”.
18 grudnia - odbyły się lekcje biblioteczne nt. „Wydawnictw informacji bezpośredniej”
prowadzone dla uczniów kl. IV i V „b” z PSP nr 2.

7. Wystawy
•
•
•

„Bolesław Prus 1847-1912. Nigdy nie chadzał w wieńcu sławy"( wypożyczona
WBP w Opolu);
„Z kresowego albumu - pocztówki"( wypożyczona z WBP w Opolu);
„Aktualnie i historyczne ślady niemieckości w gminie Gogolin”;

z
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•
•
•

„Drzewa naszych lasów”- wykonana przez uczniów PSP nr 2;
„Kultura na widoku”(GBP i Filie) – ogólnopolska akcja - Legalna Kultura;
„Poezja jest magiczną stroną życia..” – (wypożyczona z WBP w Opolu).

8. Działania niestandardowe
4 lutego - spotkanie z Latarnikiem Polski Cyfrowej, który przybliżył osobom starszym jak
bezpieczne korzystać z internetu;
10 lutego - w kilkudziesięciu państwach na całym świecie obchodzony jest Dzień
Bezpiecznego Internetu i pod tym hasłem prowadzony był w bibliotece bezpłatny instruktaż
dla seniorów z gminy Gogolin. Wydarzenie organizowane pod hasłem „Razem tworzymy lepszy
internet”, miał zwrócić uwagę na rolę każdego użytkownika sieci w budowaniu bezpiecznego
oraz przyjaznego internetu. W Polsce organizatorem Dnia Bezpiecznego Internetu jest Polskie
Centrum Programu Safer-Interent, które tworzą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
oraz Fundacja Dzieci Niczyje. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.
Partnerami są również firmy Microsoft oraz Facebook.
17 lutego - w czytelni internetowej odbyły się ostatnie zajęcia bezpłatnego instruktażu
komputerowego dla seniorów naszej gminy. Zajęcia trwały od 28.10. 2014r., uczestniczyło w
nim 12 osób. Podczas zajęć kursanci poznawali obsługę komputera, edytora WORD,
kopiowanie i wklejanie zdjęć, obrazków itp., przenoszenie plików do komputera i na nośniki
zewnętrzne oraz poruszanie się w wirtualnym świecie, wyszukiwanie informacji, zakładanie i
obsługa skrzynki e-mailowej, wysyłanie kartek itp.
22 marca - w Hali Sportowej im. Bernarda i Zygfryda Blautów odbył się Jarmark
Wielkanocny, na którym biblioteka wystawiła stoisko promocyjne bezpłatnie rozdając
publikacje wydane przez GBP m.in. foldery, ulotki i zakładki.
23 marca - GBP, PP nr 3 oraz PSP w Malni przyłączyły się do ogólnopolskiej kampanii
„Zaczytani” pod patronatem Pani Anny Komorowskiej. Celem akcji jest zebranie oraz
przekazanie książek dziecięcym oddziałom szpitalnym. Od początku roku szkolnego książeczki
były zbierane w w/w placówkach. 23 marca zakończono pierwszą zbiórkę książek i
przekazano na ręce ordynatora oddziału pediatrycznego krapkowickiego szpitala, zapakowane
książeczki dla chorych dzieci.
29 marca - Tydzień z Internetem 2015. GBP zaprosiła seniorów na bezpłatne konsultacje w
zakresie podstawowej obsługi komputera i internetu. W ramach akcji z porad skorzystało
5
osób, 3 inne natomiast zgłosiły chęć udziału w następnej edycji kursu komputerowego dla
seniorów, która odbędzie się jesienią 2015 roku.
8 kwietnia - w Café Nutka w GCK odbyło się spotkanie z Piotrem Miczką pt.: „Adolf Baron,
mieszkaniec Gogolina, zasłużony Burmistrz Krapkowic 1898-1932”. W pierwszej części
spotkania prelegent przybliżył słuchaczom pochodzenie oraz dzieje rodziny Adolfa Barona,
natomiast druga część poświęcona była zasługom jakie zrealizował w trakcie kierowania gminą
Krapkowice. Spotkanie zostało zorganizowane przez GBP we współpracy ze Stowarzyszeniem
Miłośników Ziemi Gogolińskich oraz Akademią Trzeciego Wieku.
8 kwietnia - ukazał się kolejny Kalejdoskop Samorządowy Gminy Gogolin za 2014 rok.
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15 kwietnia - Panie z Klubu Seniora, które jeszcze nie skorzystały z możliwości spotkania się
z Latarnikiem Polski Cyfrowej miały taką okazję w bibliotece. W kameralnej atmosferze
przybliżono Paniom potencjał internetu oraz techniki.
24 kwietnia - GBP przyłączyła się do akcji sprzątania Ziemi.
8 maja - obchodzony jest Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Święto ludzi książki obchodzone
jest od 1985r. przy udziale Okręgowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Dzień ten jest
symbolem pracy bibliotekarzy i świętem, w którym jest okazją do przedstawienia osiągnięć
zawodowych środowiska bibliotekarskiego. 8 maja to także dzień rozpoczynający obchody
Tygodnia Bibliotek. Hasłem tegorocznego święta było „Wybieram Bibliotekę". Jak co roku
GBP czynnie włączyła się w uroczystości święta bibliotekarzy. Z tej okazji otrzymaliśmy
życzenia i kwiaty od Pana Burmistrza Joachima Wojtali, który docenił wkład włożony w
budowanie kultury mieszkańców gminy Gogolin. Otrzymaliśmy także życzenia
i słowa
uznania od czytelników.
8 maja - Dzień Bibliotekarza został uhonorowany także przez Starostwo Powiatowe
w
Krapkowicach, które corocznie zaprasza bibliotekarzy na wspólne świętowanie. W tym roku
spotkaliśmy się w Hotelu Vertigo w Gogolinie. Podczas uroczystości zostały złożone życzenia,
kwiaty oraz książka pt.: „ Jej Afganistan historia żołnierza w spódnicy ” z podpisem
zaproszonej na spotkanie Magdaleny Pilor - autorki reportażu, która przygotowała prezentację
zdjęć i wspomnień z podróży po Afganistanie.
8 maja - w czytelni odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu fotograficznego „Aktualne
i historyczne ślady niemieckości w gminie Gogolin”/,,Aktuelle und historische deutsche
Spuren in der Gemeinde Gogolin“ dla młodzieży i dorosłych Gminy Gogolin
zorganizowanego przez GBP w ramach programu „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”
oraz Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim – DFK Gogolin. Na
konkurs, do dnia 15.04 wpłynęło 7 zgłoszeń. Przy wyborze prac Jury brało pod uwagę:
poprawność merytoryczną (zgodność z tematem), oryginalność ujęcia tematu (ciekawe,
nietypowe uchwycenie tematu). Jury w składzie: Przewodnicząca - Barbara Jaskólska – plastyk,
członek – Krystian Polański - Przewodniczący Koła DFK Gogolin (Mniejszość Niemiecka),
członek – Dominika Dąbrowska – bibliotekarz w GBP Gogolin wyłoniło zwycięzców:1
miejsce: Kondziela Dorota z Górażdży, 1 miejsce: Lysek Ewa
z Kamienia Śląskiego, 2
miejsce: Kubiczek Marek z Malni, 2 miejsce: Kampa Kasandra
z Obrowca, 2 miejsce:
Syta Katarzyna z
Obrowca,
3 miejsce: Magosz
Roman z
Gogolina
3 miejsce: Szefer Anna z Malni.
11 maja - w Opolu w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek, biblioteki z województwa
opolskiego w tym z: Gogolina, Popielowa oraz Kędzierzyna - Koźla wystawiły stoiska
promocyjne, na których bezpłatnie rozdawano publikacje wydane w swoich bibliotekach. W
godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie autorskie z Magdaleną Zawadzką połączone
z promocją jej książki. Cały cykl imprez zrealizowany został na błoniach Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej w Opolu.
12 maja - w Nutka Cafe w GCK odbyło się I Otwarte Dyktando "MISTRZ ORTOGRAFII
GMINY GOGOLIN" skierowane do dzieci i dorosłych – mieszkańców gminy Gogolin.
Imprezę zorganizowano w ramach Tygodnia Bibliotek, Ogólnopolskiej akcji zorganizowanej
przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w dniach 8-15 maja, w celu podkreślania roli
czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu
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bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Dyktando odbywało
się w następujących kategoriach wiekowych: klasy IV-VI, gimnazjum, szkoły
ponadgimnazjalne i dorośli. Do potyczek z ortografią stanęło 61 osób. Teksty dotyczyły
pisowni łącznej i rozdzielnej, ortografii, interpunkcji oraz nazw własnych. Jury powołane przez
Dyrektora GBP oceniało prace, na których nie było wpisanych nazwisk lecz numery
przyporządkowane do listy uczestników. Dokładna praca sprawdzających wyłoniła
zwycięzców dyktanda:
W kategorii klas IV-VI
1. Mistrz ortografii – Julia Brajewska PSP Malnia
2. Vice-Mistrz - Karol Pakura PSP nr 3 Gogolin
3. Joanna Sikorska PSP nr 2 Gogolin
Wyróżnienie: Paulina Danielewska PSP nr 3 Gogolin
W kategorii gimnazjum:
1. Mistrz ortografii - Anna Lakota
2. Vice-Mistrz - Julia Matuszek
3. Justyna Gorzel
Wyróżnienie: Izabela Sikorska
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych:
1. Mistrz orografii- Dominka Bekiersz
2. Vice-Mistrz - Maksymilian Zakrawacz
3. Waldemar Bryś, Łukasz Wojtkiewicz
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe długopisy z grawerem "Dyktando Gminy Gogolin
2015", a zwycięzcy statuetkę "Mistrza Ortografii Gminy Gogolin 2015".
Gminne I Otwarte Dyktando współorganizował Urząd Miejski w Gogolinie, który sprawował
patronat honorowy, a patronat medialny Tygodnik Krapkowicki. Sponsorzy:
Urząd Miejski w Gogolinie, Górażdże Cement S.A., Bank Spółdzielczy w Krapkowicach, PHS
Magnum w Choruli, Drukarnia SADY w Krapkowicach, PUH ADORNO
w
Krapkowicach, Księgarnia MAKAMA w Krapkowicach, Księgarnia ALINA w Gogolinie.
29 maja - GBP aktywnie włączyła się do udziału w pikniku rodzinnym z okazji Dnia Dziecka
w parku przy ulicy Ligonia. Piknik miał na celu wspólną zabawę i rodzinne spędzenie wolnego
czasu. Organizatorem pikniku był Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Gminnym
Ośrodkiem Kultury.
3 czerwca - udział w konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Kraina Św. Anny „Pokaż
jak Leader zmienił twoje otoczenie”. Zgłoszono dwa projekty w następujących kategoriach:
I miejsce: materiały promocyjne projekt pn. „Nasz gogoliński Karlik przewodnikiem po
śląskiej tradycji”.
III miejsce: działania integracyjne i aktywizujące - promujące zasoby projekt pn.
„Skromni ludzie – wielkie dzieła. Prezentacja twórczości ludowej - pereł Ziemi
Gogolińskiej”.
20 czerwca - na terenie powstającego w Gogolinie Opolskiego Ogrodu Botanicznego odbył
się Ekologiczny Piknik Rodzinny. Na przybyłych czekały liczne atrakcje, podzielone na
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cztery strefy: ekologii, sportu i rekreacji, kulinarną oraz strefę junior. Organizatorami pikniku
był Urząd Miejski w Gogolinie oraz Stowarzyszenie Opolski Ogród Botaniczny. Imprezę
wsparła również GBP z „Uśmiechniętym Miasteczkiem”.
4-5 lipca - na Placu Benedyktyńskim rozpoczęło się „Artystyczne lato”. Na mieszkańców
i gości czekało moc atrakcji m.in. „Uśmiechnięte miasteczko”, które jak zwykle sprawiło
dzieciom wiele radości.
6 września - "Uśmiechnięte miasteczko" podczas Gminnych Dożynek w Choruli.
17 września - „Jak być liderem?” to temat pierwszego spotkania, które zostało zorganizowane
przez GBP Gogolin w ramach projektu E-motywacja. Zaproszenie na to spotkanie przyjęła
Akademia Trzeciego Wieku, ponieważ to właśnie do seniorów jest skierowana akcja. Głównym
celem projektu jest aktywizacja i wspieranie osób starszych
w rozwoju osobistym i
społecznym – sprawienie, by seniorzy wyszli z domów i spotkali się ze sobą w miejscu
publicznym. Osoby zebrane w bibliotekach i innych ośrodkach, biorących udział w projekcje
wspólnie oglądali transmitowane spotkanie online, mając możliwość zadania pytania gościom
transmisji i wymienienia się między sobą własnymi pomysłami na aktywność. Każde spotkanie
było poświęcone innemu tematowi i innemu gościowi. Bohaterem spotkania była Pani Hanna
Sienkiewicz.
22 września - spotkanie organizacyjne z uczestnikami instruktażu komputerowego, który
będzie prowadzony przez bibliotekarki od 6 października w czytelni internetowej.
25 września w GCK odbyła się projekcja filmu „Nieopowiedziany 45” autorstwa Marcina
Tumulki. Film przedstawiał moment wejścia wojsk rosyjskich na ziemie Śląska Opolskiego
po roku 1945. Były to wspomnienia osób, które jako dzieci doświadczyły okrutnych wydarzeń
z tamtego okresu. Po projekcji nawiązała się dyskusja pomiędzy widzami a autorem filmu.
Organizatorem imprezy była Gminna Biblioteka Publiczna oraz TSKN DFK Koło Gogolin
we współpracy z Akademią Trzeciego Wieku oraz Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi
Gogolińskiej.
26 września - Rajd Rowerowy, w którym udział wzięło ok. 50 cyklistów. Trasa liczyła 22
kilometry i wiodła do Rogowa Opolskiego. W trakcie rajdu uczestnicy wysłuchali krótkiej
historii nt. mostu i Zakładów Papierniczych w Krapkowicach, którą opowiedział Pan Szymon
Kliszewski. W Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie Opolskim rowerzyści zwiedzili filię
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, w której mieszczą się zbiory m.in. starodruki i
rękopisy. W drodze powrotnej w Malni czekał na uczestników poczęstunek. Organizatorem
imprezy rowerowej był Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego - współorganizatorem GBP.
26 września – 4 października - Dyrektor Ewa Bury na zaproszenie Dyrektora Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej w Opolu Tadeusza Chrobaka wspólnie z pracownikami WBP
uczestniczyła w wyjeździe zagranicznym do Państwowej Publicznej Biblioteki Naukowej
w Biełgorodzie w Rosji. Od ponad 20 lat Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu
współpracuje z dużymi zagranicznymi naukowymi bibliotekami publicznymi prowadząc
wymianę zbiorów, organizując konferencje, wyjazdy studyjne bibliotekarzy, wystawy
promujące biblioteki. Bibliotekarze zwiedzili Moskwę, odwiedzili biblioteki i domy kultury w
powiecie biełgorodzkim. Brali również udział w konferencji studyjnej bibliotek słowiańskich,
na której zaprezentowano działalność Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu oraz
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działalność bibliotek współpracujących z Państwową Publiczną Biblioteką Naukową
Biełgorodzie.

w

8 października - drugie spotkanie z seniorami w ramach akcji e- motywacja. „Razem
możemy więcej” to hasło wokół, którego krążyła dyskusja. Tym razem gościliśmy na ekranie
Panią Emilię Krakowską oraz Pana Tomasza Kozłowskiego. Celem spotkania było
podkreślenie ważności inicjowania i angażowania się w pomysły grupowe.
22 października - trzecie spotkanie w ramach akcji e-motywacja – projekt zorganizowany
przez Fundację Orange dla bibliotek. Tym razem obok Pana Tomasza Kozłowskiego
pojawiła się Pani Krystyna Kofta – pisarka, malarka i publicystka. „Małymi krokami do
wielkich sukcesów” to temat wokół którego toczyła się dyskusja.
22-23 października -w Służewskim Domu Kultury w Warszawie odbył się Ogólnopolski
Kongres Bibliotek: Włącz różnorodność! Wydarzenie było poświęcone upowszechnianiu
wiedzy na temat różnorodności kulturowej, wypracowaniu pomysłów na działania bibliotek
integrujące przedstawicieli mniejszości, uwrażliwianiu na równość i różnorodność. Wzięło w
nim udział blisko 150 bibliotekarek, bibliotekarzy i osób, które na co dzień z bibliotekami
współpracują lub chciałyby taką współpracę nawiązać. Pierwszy dzień uczestnicy grali
w
edukacyjną grę, podczas której poznali wydarzenia ważne dla przedstawicieli różnych kultur
czy akcje wspierające dialog międzykulturowy. Wykonując wspólnie zadania uświadomiliśmy
sobie, skąd biorą się stereotypy i uprzedzenia i jak możemy im przeciwdziałać. Wysłuchano
także wystąpienia gościa specjalnego – Ellen Ndeshi Namhila, bibliotekarki i pisarki z Namibii,
członkini Namibijskiego Komitetu ds. UNESCO, autorki czterech monografii powiązanych z
historią swojego kraju, powstałych dzięki pasji dla historii mówionej. Obejrzeliśmy spektakl
„Święto wiosny // Święta wojna” w wykonaniu młodych uchodźców z Gruzji, Kirgistanu i
Czeczenii. Drugi dzień spotkania wypełniony był warsztatami jak również prezentacjami
polskich i zagranicznych bibliotek. Organizatorem kongresu była Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego. Partnerami Ogólnopolskiego kongresu bibliotek: Włącz
różnorodność! są Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Stowarzyszenie Praktyków
Kultury. Patroni medialni to: Polskie Radio Program Pierwszy, Tygodnik Polityka i
portal ngo.pl.
3 listopada, 3,14 i 16 grudnia - bibliotekarki gościły na zebraniach rodziców we wszystkich
szkołach podstawowych w Gminie Gogolin. Obecność na zebraniu była związana z projektem
„Książki Naszych Marzeń” finansowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Gogolińskie szkoły podstawowe uczestniczą w tym projekcie wspólnie z GBP Gogolin i
Biblioteką Pedagogiczną w Opolu. Projekt polega na zakupie książek, które nie są lekturami –
do bibliotek szkolnych, w celu promocji czytelnictwa i zainteresowań czytelniczych. Rolą
biblioteki gminnej i biblioteki pedagogicznej jest wsparcie bibliotek szkolnych w zakupie tych
książek, tak aby gromadzone zbiory wzajemnie się uzupełniały. Oprócz wsparcia w zakupie
książek biblioteka w ramach tego projektu będzie promować czytelnictwo poprzez: spotkania
autorskie, wystawy literackie, prezentacje itp. Podczas zebrania została przedstawiona krótka
prezentacja, która miała na celu pokazać rodzicom jak ważną rolę odgrywa czytanie od
najmłodszych lat dla rozwoju dziecka.
5 listopada - spotkanie w ramach akcji e-motywacja – projekt zorganizowany przez Fundację
Orange dla Bibliotek. Celem spotkania było pokazanie, że umiejętność dostrzegania w
codziennym życiu drobnych przyjemności może dodać barw nawet w pochmurne dni. Na temat
„Radości codzienności” rozmawiali zaproszeni goście Tomasz Kozłowski oraz Helena
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Norowicz – aktorka teatralna oraz filmowa, która w wieku lat 80 rozpoczęła karierę w
modelingu.
5 listopada - Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu podsumował działalność prewencyjną
w 2015 roku. Na uroczystej gali, która odbyła się na Politechnice Opolskiej, spotkali się
przedsiębiorcy, społeczni inspektorzy pracy, służby BHP a także parlamentarzyści,
przedstawiciele najważniejszych urzędów działających w województwie oraz związków
zawodowych. Dyrektor GBP Ewa Bury odebrała dyplom za udział w programie prewencyjnym
BEZPIECZEŃSTWO PRACY W MAŁYCH ZAKŁADACH. Dyplom stanowi
wyróżnienie za podjęte przez pracodawcę działania zmierzające do poprawy poziomu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładzie.
16 listopada - w Bibliotekarzu Opolskim Nr 4/2015 ukazał się artykuł pt. "Z ISBN-em, z
ISSN-em i bez. Działalność wydawnicza bibliotek woj. opolskiego" autorstwa Agnieszki
Hałubiec z WBP Opole, w którym to opisana została działalność wydawnicza bibliotek z woj.
opolskiego, w tym także GBP Gogolin.
19 listopada - seniorzy z gminy Gogolin uczestniczyli w spotkaniu w ramach akcji
„emotywacja” zorganizowanym przez Fundację Orange. „Ograniczyć ograniczenia” to temat,
który był poruszany podczas transmisji. Na ekranie gościliśmy prof. dr hab. Ewę NowickąRusek i Tomasza Kozłowskiego. Celem spotkania była refleksja uczestników projektu nad
własnymi ograniczeniami, lękami i obawami przed oceną a także konfrontacja tych uczuć ze
swoimi planami i pomysłami na aktywność.
Listopad - GBP wzięła udział w piątej edycji rankingu bibliotek zorganizowanego przez
„Rzeczpospolitą” i Instytut Książki zajmując w województwie opolskim 6 miejsce,
natomiast w Polsce 159.Wysłano ponad 2300 ankiet do wszystkich gmin wiejskich
i
miejsko-wiejskich oraz miast mających mniej niż 15 tysięcy mieszkańców. Uzyskano blisko
800 odpowiedzi. Ankieta zawierała 19 pytań. Oceniano miedzy innymi powierzchnię biblioteki
i filii w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, za co można było uzyskać maksymalnie 30
punktów. Średnie zatrudnienie w placówce mogło dać maksymalnie 10 pkt. Wielkość
księgozbioru w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wielkość księgozbioru nabytego po 2003r.,
jako procent całego zbioru czy nowe książki zakupione w 2013r. dawały w sumie 60 pkt. Sporo
punktów można było uzyskać za udział dotacji podmiotowej dla biblioteki w budżecie gminy
w 2014r. -30 pkt., zaś za pozyskane przez bibliotekę środki pozabudżetowe w 2013r. – 20 pkt.
Przyznano także punkty za dostępne dla czytelników tytuły prasowe (dzienniki, tygodniki,
prasę dla dzieci itp.) – maksymalnie 20 pkt. Istotny jest też oferowany przez biblioteki dostęp
do nowych mediów- posiadanie strony internetowej to
5 pkt., dostępność Internetu dla
czytelników – 20 pkt. (stanowiska komputerowe i sieć Wi-Fi). Działające przy bibliotece kółka
czytelnicze, artystyczne, literackie etc. dodawały 10 pkt, podobnie wolontariat- 10 pkt.
Dodatkowo biblioteki otrzymywały punkty za udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz
dostępność książek dla osób słabowidzących i niewidomych- po 5 pkt za spełnienie każdego z
tych warunków. Opracowując ranking, oprócz uzyskanych odpowiedzi na ankietę
wykorzystano dane z Głównego Urzędu Statystycznego o liczbie czytelników w bibliotece na
1000 mieszkańców oraz liczbie wypożyczonych książek przez jednego czytelnika w 2014r. Za
te wszystkie wskaźniki można było otrzymać maksymalnie po 25 pkt. W sumie w całym
rankingu biblioteka mogła uzyskać 345 pkt. Najwyższa liczbę punktów uzyskiwały te
biblioteki, w których wskaźniki były wyższe niż 1,75 proc. średniej ze wszystkich bibliotek ,
nie przyznawano punktów, gdy wskaźnik stanowił mniej niż 0,25 proc. średniej.
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24 listopada - na zaproszenie Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin "Okaż
serce innym" GBP włączyła się w zabawę andrzejkową dla podopiecznych stowarzyszenia.
26 listopada - spotkanie andrzejkowe Akademii Trzeciego Wieku. Składało się ono z dwóch
części: autorskiej z Panią Jolantą Szwalbe oraz wieczoru wróżb. Pani Jolanta Szwalbe jest
łodzianką, autorką bardzo inspirujących antologii cytatów i pierwszą edytorką. W 2008 roku
otworzyła własne wydawnictwo im. Benjamina Franklina. Jego nakładem wydane zostały:
„Myśl i działaj dla przyszłości"- 900 inspirujących myśli między innymi
o:
pieniądzach, decyzjach, czasie, przyszłości, sukcesie, starości, życiu... „Złap na zawsze wiatr
w żagle" - 1000 inspirujących myśli, które mają rozbudzić w tobie ducha przedsiębiorczości",
„Wyrusz w drogę"- 900 inspirujących myśli Jana Pawła II między innymi o: działaniu,
człowieku, życiu, miłości, kobiecie, młodości, starości, pracy, kulturze, cywilizacji miłości...
„Sekrety istnienia” - 900 inspirujących myśli jak odnaleźć źródło radości i życia oraz z
wdziękiem się zestarzeć - „Sto i więcej lat w aktywności” - 900 inspirujących cytatów, które
rozbudzą w Tobie życiowe pasje. Spotkanie autorskie było inspirującą prelekcją okraszoną
humorem, pogodą ducha i dobrą energią, gdyż Pani Jolanta jest wielką entuzjastką życia, której
jedno z życiowych mott brzmi „Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu.” Spotkanie
andrzejkowe nie może obyć się bez wróżb i magii.
W tajemniczy świat czarów zabrała
wszystkich „cyganka”, która w świetle świec częstowała wszystkich gości ciasteczkami z
wróżbą, czytała miłosne horoskopy, marzenia, przyszłość i charakter. Aby spełniły się wróżby
zapłacono „cygance” piosenkami zaśpiewanymi przez studentów ATW.
3 grudnia - spotkanie dla seniorów w ramach akcji e-motywacja. Bohaterem spotkania była
Zofia Czerwińska. „Nie nudzę się sobą” – to poruszany temat podczas którego seniorzy
wspólnie porozmawiali o optymizmie i sympatii do siebie, a także o samotności, i w jaki sposób
można ją oswoić.
15 grudnia – uruchomiono dostęp do portalu IBUK LIBRA wybranych publikacji (1616
kolejnych tytułów) na rok 2016. Serwis IBUK LIBRA umożliwia dostęp do elektronicznych
publikacji z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN oraz innych wydawnictw. Każdy
użytkownik w sieci biblioteki, po wejściu na stronę http://libra.ibuk.pl/ ma dostęp do książek
w ibuku. W bibliotece można otrzymać kody do zdalnego dostępu i korzystać z oferty
z
komputerów domowych.
Działalność Filii w Choruli.
W czasie tegorocznych ferii zimowych filia oraz świetlica młodzieżowa zorganizowały
spotkania, w czasie których razem z dziećmi przybliżono Martynkę, bohaterkę opowiadań G.
Delahaye. Czytano razem niektóre opowiadania, dzieci z uwagą ich słuchały i z chęcią
zabierały książki o Martynce do domów, aby poznawać jej inne przygody.
6 maja - odwiedziny pana Zbigniewa Białostockiego z prelekcją na temat "Polska Cyfrowa
Równych Szans - Pierwszy krok do internetu". W spotkaniu wzięły udział trzy panie.
6 maja - odwiedziny dzieci z świetlicy młodzieżowej. Goście przynieśli prezent - dwie urocze
własnoręcznie zrobione SOWY.
8-15 maja - Tydzień Bibliotek - filia i świetlica młodzieżowa zaprosiła dzieci na "Majówkę
z książką". Spotkanie rozpoczęto w bibliotece, gdzie dzieci pooglądały wystawkę książek dla
dzieci i młodzieży. Później na placu, gdzie zaczęły się gry sportowe
i umysłowe, było
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bardzo wesoło, a rywalizacja była zacięta. Dzieci rozwiązywały zagadki, rebusy i kalambury,
grały w "Dwa ognie", berka i paletki. Podsumowaniem spotkania, były kiełbaski z grilla, które
po wysiłku umysłowym i fizycznym wszystkim bardzo smakowały.
Wakacyjne zajęcia w filii bibliotecznej i świetlicy młodzieżowej związane były z wodą,
a
konkretnie z poznawaniem mórz i oceanów naszej planety. W świetlicy pani Kasia razem z
dziećmi stworzyła wspaniałe morskie dekoracje, były statki, latarnie morskie, rybackie sieci, a
nawet plaża i wydmy. Natomiast w bibliotece zorganizowana została wystawka książek o
tematyce morskiej, zarówno popularno- naukowych jak i opowiadań, baśni
i legend. W
czasie spotkań wspólnie szukaliśmy w książkach ciekawostek o morzach i ich mieszkańcach,
czytaliśmy opisy podróży morskich. Ponieważ lato było upalne często spędzaliśmy czas na
dworze, a jako namiastkę morza mieliśmy miski z wodą.
16 grudnia - spotkanie z dziećmi z świetlicy młodzieżowej. W atmosferze wcale nie zimowej,
ale za to bardzo świątecznej dzieci robiły ozdoby świąteczne, wspólnie z panią Kasią w tym
czasie czytano im opowiadania i wiersze związane z zimą i świętami. Dzieci zadbały również
o świąteczny wystrój biblioteki i zrobiły ładną gazetkę.
Działalność Filii w Górażdżach.
28 lutego - zorganizowano głośne czytanie dla dzieci z PP w Górażdżach. W akcję została
zaangażowana wolontariuszka Aleksandra Wotka, która pod opieką bibliotekarki przygotowała
atrakcyjne zajęcia. Aleksandra przeczytała bajkę Hansa Christiana Andersena pt.: „Brzydkie
kaczątko”. Omówiła z dziećmi morał płynący z tej baśni. Wyjaśniła takie pojęcia jak:
tolerancja, akceptacja, empatia oraz zasadę nie oceniania po wyglądzie. Przeprowadzono
również konkurs plastyczny na najpiękniej pokolorowaną scenkę
z przeczytanej
bajki. Wyróżniono trzy najlepsze prace, natomiast wszystkich uczestników nagrodzono.
16 lutego – w świetlicy odbył się karnawałowy bal przebierańców dla dzieci. Organizatorami
zabawy byli: sołectwo Górażdże, świetlica młodzieżowa oraz filia biblioteczna. Dzieci
przybyły w pomysłowych przebraniach, za które zostały nagrodzone słodkościami. Uczestnicy
świetnie się bawili tańcząc przy skocznej muzyce i biorąc udział w zabawach oraz konkursach
z nagrodami.
14 maja - spotkanie w ramach Tygodnia Bibliotek, ogólnopolskiej akcji zorganizowanej przez
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w dniach 8-15 maja. Tematem pierwszej części
spotkania było wykluczenie cyfrowe osób 50+, jego negatywne skutki oraz możliwości
przeciwdziałania. Spotkanie poprowadził Latarnik Polski Cyfrowej. W drugiej części
zaproszone czytelniczki, przy kawie i ciastku miały okazję wymieć się wrażeniami po
spotkaniu, ale też porozmawiać o przeczytanych książkach zachęcając się wzajemnie do
sięgnięcia po nowe tytuły.
11 czerwca - wspólnie ze świetlicą powzięły inicjatywę sprzątania wokół budynku
w
ramach społecznej edukacji dbania o czystość środowiska. Uporządkowano
i
wymodelowano krzewy, które teraz swoim odświeżonym wyglądem cieszą oko
odwiedzających nasze instytucje.
19-21 czerwca - na terenie stadionu sportowego odbył się przegląd zespołów muzycznych oraz
festyn „W Górażdżach wspólnie i rodzinnie”. Na mieszkańców i przybyłych gości czekały
liczne atrakcje muzyczne, artystyczne, rozrywkowe i kulinarne. W niedzielę filia wraz ze
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świetlicą włączyła się wspólne świętowanie organizując na festynie „Uśmiechnięte
Miasteczko”.
9 listopada - w świetlicy młodzieżowej we współpracy z filią odbyło się spotkanie, mające
na celu wspólne tworzenie fantazyjnych lampionów na procesję św. Marcina. Pomysł spotkał
się z dużym zainteresowaniem a licznie przybyłe dzieci świetnie się bawiły przy wspólnej
pracy. Efektem były zaskakująco piękne lampiony. Spotkanie zakończono słodkim
poczęstunkiem i opowieściami o św. Marcinie.
5-6 grudnia - filia oraz świetlica młodzieżowa włączyły się do Jarmarku Bożonarodzeniowego
w Gogolinie. Do licznych pięknych ozdób i kartek świątecznych wykonanych przez
podopiecznych świetlicy wraz z opiekunką, bibliotekarka dołączyła ozdoby ręcznie wykonane
przez siebie.
19 grudnia - zaproszono dzieci na wspólne malowanie pierników. Ten tradycyjny świąteczny
zwyczaj przysporzył obecnym wiele radości. Pierniki malowano lukrem z przepisu P. Barbary
Herok i kolorowo ozdabiano a wszystko to przy świątecznych melodiach. Wesoła atmosfera
oraz wzajemna pomoc sprzyjała efektywnej pracy. Pięknie przyozdobione pierniki zostały
elegancko zapakowane by sprawić radość najbliższym. Na zakończenie dzieci odwiedził
Mikołaj i obdarował wszystkich obecnych prezentami, za co podziękowano mu piosenkami,
wierszykami oraz paczką kolorowych pierników. Spotkanie odbyło się przy współpracy
świetlicy młodzieżowej, filii, a Mikołaj odwiedził nas na zaproszenie Sołectwa Górażdże.
Działalność Filii w Kamieniu Śląskim.
22 stycznia - pierwsze w tym roku spotkanie uczestników DKK Tematem spotkania była
dyskusja nad książką Joanny Bator pt.: ,,Ciemno prawie noc".
23 stycznia - wspólnie ze szkołą zorganizowano ferie zimowe w bibliotece. Przygotowano
dla dzieci wiele ciekawych zabaw i gier ze słowem. Na wstępie dzieci przeczytały kilka bajek
przetłumaczonych na gwarę śląską, było przy tym dużo śmiechu i zabawy. Następnie dzieci
układały puzzle z bajek, rozwiązywały krzyżówki literackie, a także tworzyły nowe słowa
z
podanego. Przygotowano również zagadki związane z obecną porą roku, oraz zagadki
z
lektur i bajek, które dzieci znają.
26 lutego - spotkanie uczestniczek DKK, a dyskutowano nad książką ,,Szczęściarz" Nicholasa
Sparksa.
9 marca - spotkanie klubowiczek DKK. Spotkanie było połączone ze świętem ,,Dnia Kobiet",
a tematem był ,,Motyw kobiety w literaturze współczesnej".
22 kwietnia - z okazji Dnia Ziemi, świetlica młodzieżowa wspólnie z biblioteką zorganizowała
spotkanie dla młodzieży i dzieci szkolnych. Hasłem spotkania było ,,Szanujemy ziemię i
przyrodę". Najpierw wszyscy zbierali śmieci wokół świetlicy i na placu zabaw, a następnie
przygotowano dla nich poczęstunek i różne zabawy, między innymi: dzieci przeczytały kilka
wierszy o ziemi, przyrodzie i ekologii, rozwiązywały różne zagadki, krzyżówki, a także odbył
się konkurs plastyczny na ,,Eko ludka". Na zakończenie wszyscy otrzymali nagrody.
30 kwietnia - zorganizowano spotkanie z panem Zbigniewem Białostockim - informatykiem.
Temat spotkania - ,,Polska Cyfrowa Równych Szans- Pierwszy krok do internetu".
Na
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spotkanie przybyło 7 pań. Prelegent zapoznał i wyjaśnił paniom jak w bardzo prosty
i
przystępny sposób można za pomocą komputera i internetu komunikować się z całym światem
i jak można uzyskać wszystkie potrzebne informacje. Paniom spotkanie bardzo się podobało,
gdyż uzyskały wiele ciekawych i użytecznych wskazówek do obsługi internetu i komputera.
30 kwietnia - cykliczne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Na spotkaniu omawiano
książkę ,,Ukrainka" Barbary Kosmowskiej.
29 maja - spotkanie uczestników DKK, tematem spotkania była dyskusja nad książką Liliany
Fabisińskiej pt. ,,Córeczka".
29 maja - o godz. 19 00 przedszkole wspólnie ze szkołą zorganizowało dla dzieci bajkowy
wieczór. Do czytania i zabawy zaproszono również filię. Pani z biblioteki przebrana za wróżkę
z bajki opowiedziała dzieciom o bibliotece i o książkach, a także przeczytała dwa wiersze pt.
,,W bibliotece" i ,,Książka czeka". Dla dzieci przygotowano mnóstwo zabaw
i gier, dzieci
wysłuchały także kilka bajek, które czytali dyrektor szkoły i pani z biblioteki szkolnej.
Przygotowano również słodki poczęstunek i słodycze.
30 czerwca - spotkanie członkiń DKK. Tematem była dyskusja nad książką Amy Tan pt.:
,,Dolina spełnienia".
9 lipca - zorganizowano spotkanie z młodzieżą szkolną w ramach współpracy ze szkołą.
Zajęcia zatytułowano ,,Wakacyjna przygoda ze słowem". Przygotowano dla dzieci różne
zabawy i gry ze słowem, m.in.: krzyżówki, rebusy, labirynty słowne, a także zadanie twórcze,
które polegało na tworzeniu jak najwięcej nowych słów z podanego wyrazu. Dzieci były bardzo
zadowolone i wykazały się dużą wiedzą, rozwiązując po kilka arkuszy zadań, bawiąc się przy
tym doskonale. Na zakończenie wszyscy otrzymali książeczki ,,Śląskie legendy w
annagórskich łobrołzach" i "Kolorowanki dla dzieci", a także zakładki do książek.
30 lipca - na spotkaniu DKK omawiano powieść Lisy Genovy ,,Lewa strona życia".
27 sierpnia - spotkanie uczestników DKK - tematem spotkania była dyskusja nad książką
,,Pęknięte odbicie" Dawn Barker.
24 września - spotkanie uczestników DKK, na którym przy filiżance kawy omawiano książkę
"Kiedy Cię poznałam" - Ceceli Ahern.
7 października - zorganizowano spotkanie dla uczniów klasy pierwszej PSP, połączone
z
pasowaniem na czytelnika. Na wstępie zapoznano dzieci z rozkładem książek na półkach, z
godzinami otwarcia oraz zasadami panującymi w bibliotece. Następnie przeczytano im wiersz
zatytułowany ,,Książka czeka" i pasowano uczniów na czytelników. Każde dziecko otrzymało
dyplom z kartą do wpisywania przeczytanych książek. Uczniowie obiecali że będą odwiedzać
bibliotekę i wypożyczać książki. Na koniec otrzymali słodycze i zakładki do książek.
30 listopada - spotkanie uczestników DKK, a tematem spotkania była dyskusja nad książką
Jodi Picoult pt. ,,Krucha jak lód".
Działalność Filii w Kamionku.
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20 stycznia - w ramach biblioterapii dla mieszkańców DSS rozpoczęto czytanie powieści
Jadwigi Courths - Mahler pt. ,,Dziewczęca naiwność". Słuchaczom bardzo podobają się
powieści tej autorki, gdyż są pisane prostymi dialogami, zawierają w swej treści trochę romansu
i trochę kryminału, z uwagą śledzą akcję, włączają się w dyskusję. Książka jest czytana także
w pozostałe dni przez panią z Terapii Zajęciowej Sonię Strzałek.
17 marca - zorganizowano dla mieszkańców DSS, cykliczną biblioterapię, w ramach której
rozpoczęto czytanie książki. Przygotowano kilka powieści młodzieżowych, tematycznie
opisujących życie i losy, dramaty i radości dzieci. Słuchacze jako pierwszą książkę wybrali
powieść F.H. Burnetta pt. ,,Mała księżniczka”. Z uwagą wysłuchali kilka pierwszych
rozdziałów i bardzo zaciekawiły ich dalsze losy Sary. Książka będzie czytana także przez panią
terapeutkę Sonię Strzałek.
5 maja - zorganizowano wspólnie z Terapią Zajęciową dla mieszkańców biblioterapię.
Tematem spotkania była ,,Historia nabożeństw majowych". Przeczytano słuchaczom
wiadomości, od którego wieku odbywają się te nabożeństwa, i gdzie praktykowano je
najwcześniej. Przedstawiono także symbolikę kwiatów majowych, związanych z Matką Boską,
a na zakończenie wszyscy wspólnie zaśpiewali kilka pieśni majowych i powspominali jak
dawniej te nabożeństwa przebiegały.
7 lipca - spotkanie dla mieszkańców w ramach biblioterapii, które przygotowano wspólnie
Terapia Zajęciową. Tematem było życie człowieka, jego kolej losu i zdarzenia. Spotkanie
zatytułowano ,,Pociąg zwany życiem". Słuchacze wysłuchali kilka artykułów i wierszy
o
życiu przeplatanych piosenkami, oglądali tworzący się pociąg zwany życiem i swoje miejsce
w tym pociągu .Na koniec pensjonariusze stwierdzili, że mimo wszystkich trudności i chorób
oraz przeciwności losu każdy kocha życie.
21 lipca - przygotowano dla pensjonariuszy biblioterapię. Na spotkaniu poruszono ważny
temat, a mianowicie ,,Wielka moc małych owoców”. Przeczytano i zapoznano słuchaczy jakie
witaminy posiadają owoce jagody, jak i na co działają oraz ile przynoszą korzyści naszemu
organizmowi. Następnie mieszkańcy opowiadali jakie jagody zbierali w młodości i jak były
one wykorzystywane, na jakie dolegliwości i schorzenia były stosowane. Wymienili także
pomiędzy sobą różne przepisy i sposoby ich wykorzystania. Biblioterapia była
przypomnieniem znanych wiadomości oraz okazją do wspomnień młodości.
1 września - w ramach biblioterapii dla mieszkańców, rozpoczęto czytanie kolejnej powieści
Jadwigi Courths- Mahler zatytułowanej ,,Zapomnij o przeszłości". Słuchacze bardzo lubią
książki tej autorki, gdyż są one pisane prostą prozą, zawierają w treści trochę romansu
i
trochę kryminału, co pobudza ich do myślenia i do dyskusji nad dalszymi losami bohaterów.
20 października - zorganizowano koleją biblioterapię, poświęconą wspomnieniom
o
Gogolinie, jego historii, rozwojowi gospodarczemu, kulturze i ochronie zdrowia.
W
związku z wydaniem przez panią Reginę Kalla - Szulc dwóch ciekawych książek
o
Gogolinie pensjonariusze z przyjemnością powspominali o dawnych czasach Gogolina,
oglądali stare zdjęcia, a niektórzy z nich poodnajdywali siebie i swoich przyjaciół, czy
sąsiadów. Na wstępie przeczytano słuchaczom wiadomości o początkach rozwoju miasta
i
przemian jakie dokonały się w Gogolinie.
Działalność Filii w Malni.
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2 lutego - spotkanie się z dziećmi z przedszkola, na temat ptaków zimujących w Polsce, oraz
ich przetrwanie w warunkach zimowych. Czytano dzieciom opowiadania pt.: „Przyjaciel zza
okna" L. Krzemienieckiej, „Spiżarnia dla ptaków" S. Szuchowej oraz wiersze o ptaszkach.
Uczniowie odgadywali na podstawie obrazków i zagadek jakie ptaki przylatują do naszych
karmników. Podsumowaniem spotkania była gra planszowa „Wyścig do karmnika", dzieci
zostały podzielone na grupy ptaszków i zaczęła się rywalizacja, które ptaszki dofruną jako
pierwsze do karmnika. Było bardzo wesoło, wyścig wygrały wróbelki i bardzo się z tego
cieszyły. Aby innym ptaszkom nie było smutno wszystkie zostały poczęstowane cukierkami.
13 lutego – odwiedziny przedszkolaków, którym przedstawiono jak wyglądały pierwsze
książki. Czy od samego początku były drukowane, jakie książki czytamy dzisiaj, na te i inne
pytania bibliotekarka odpowiadała przedszkolakom. Dzieci dowiedziały się także, jakie książki
są dostępne w bibliotece i jakie są zasady korzystania z księgozbioru.
Z
ciekawością oglądały książki na półkach zdziwione że jest ich aż tak dużo i są bardzo
interesujące. Na koniec oglądaliśmy na ekranie komputera najnowsze książki e-booki.
16 lutego – spotkanie DKK, omawiano książki Barbary Freethy z cyklu o Zatoce Aniołów.
Do tego cyklu należą "Lato w Zatoce Aniołów", "Na cienistej plaży", "Trzy twarze Ewy",
"Ukryte wodospady" i "Ogród tajemnic".
3 marca - uczniowie klasy I PSP zostali przyjęci w poczet czytelników biblioteki szkolnej i
fili. Pasowanie poprzedziły zajęcia prowadzone przez panie bibliotekarki Krystynę Kubiczek i
Iwonę Makarewicz, na których dzieci zapoznały się z zasadami wypożyczania książek,
rozmieszczeniem zbiorów oraz regulaminem biblioteki. Rozwiązując przygotowane zagadki,
uczniowie wykazali się znajomością bohaterów baśni i bajek. Wspólnie ustaliliśmy jakie
życzenia mają książki w stosunku do czytelników, dzieci wysłuchały także wiersza „Skarga
książki”. Następnie uczniowie złożyli przyrzeczenie. Z przejęciem obiecywały, że będą zawsze
szanować i kochać książki oraz sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Po przysiędze
każdy uczeń został pasowany na czytelnika biblioteki szkolnej i filii bibliotecznej. Każdy
otrzymał pamiątkowy dyplom, kolorowe zakładki oraz życzenia wspaniałych przygód w
świecie książki.
9 marca - spotkanie klubowiczek DKK rozmawiano o powieściach Doroty Ponińskiej „Podróż
po miłość. Emilia” i „Podróż po miłość. Maria”.
27 marca - spotkanie z okazji „Konkursu kroszonkarskiego" zorganizowanym przez świetlicę
młodzieżową, DFK Malnia oraz filię. W konkursie wzięło udział 15 dzieci, każde z nich
ozdobiło jajko najładniej jak umiało. Wszystkie jajka były bardzo ładne i te skrobane i te
oklejane. Prace oceniała komisja w składzie: Barbara Herok - opiekunka świetlicy, Zyta
Junghardt i Lucyna Mandalka - twórczynie ludowe, Krystyna Kubiczek - bibliotekarka.
Zgodnie stwierdzono, że wygranymi są wszystkie dzieci uczestniczące w konkursie
i
podtrzymujące nasze piękne tradycje. Każde dziecko zostało nagrodzone. Pierwsze miejsca
zajęły: Julia Przybyła- grupa młodsza (kl. 1-3), Monika Wojciechowska- grupa starsza
(kl.
4-6), Teresa Radajewska - gimnazjum.
27 kwietnia - Dnia Ziemi - razem z dziećmi ze świetlicy zabrano się za sprzątanie placu przed
biblioteką i świetlicą. Miotły, grabie i łopaty poszły w ruch, wszyscy zabrali się solidnie do
pracy, na efekty nie trzeba było długo czekać. Plac wysprzątano. W nagrodę wszyscy dostali
lody, ufundowane przez panią Agnieszkę (mamę jednego z dzieci).
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11 maja - Tydzień Bibliotek przebiegający pod hasłem "Wybieram bibliotekę" odbyło
spotkanie się w przedszkolu. Maluszki dowiedziały sie jakie książki znajdują się w bibliotece,
a także jak należy z niej korzystać. Wysłuchały także legendy, o tym jak Karolinka uciekając
przed Karliczkiem nadawała nazwy miejscowościom w naszej gminie. Dowiedziały się od
czego wywodzą się te nazwy. Dzieci z uwagą wysłuchały opowiadania, później wspólnie
rysowały drogę jaką biegła Karolinka i oglądały zdjęcia pomnika Karolinki i Karliczka.
Na
zakończenie dzieci z zapałem zabrały się za rysowanie i kolorowanie postaci Karolinki
i
Karliczka.
14 maja - spotkanie DKK, omawiano cztery części sagi o rodzinie Casteel - "Rodzina Casteel",
"Mroczny anioł", "Upadłe serca" i "Bramy raju".
14 maja - spotkanie z Latarnikiem Polski Cyfrowej. Pan Zbigniew opowiedział przybyłym
paniom w prosty sposób o zaletach internetu i jak można uzyskać wszystkie potrzebne
informacje. Odpowiadał także na zadawane mu pytania. W spotkaniu wzięły udział cztery
panie, którym spotkanie bardzo się podobało.
18 czerwca - wspólnie z dziećmi ze świetlicy zrobiono gazetkę pt. „Lato”. Przy okazji
przypomniano sobie wiersze i piosenki o lecie, a także zwyczaje i obrzędy związane z Nocą
Świętojańską.
29 czerwca – spotkanie DKK, omawiano książkę „Dom nad klifem” Maeve Binchy.
Wakacje w świetlicy młodzieżowej i filii spędzono wędrując po Polsce, co tydzień
odwiedzając inną krainę geograficzną, dowiadując
się jak najwięcej o zabytkach,
ciekawostkach geograficznych i legendach z nimi związanych. W bibliotece spotykano się w
każdy poniedziałek, czytano legendy i szukano w książkach ciekawostek związanych z
omawianym regionem. Dzieci, które już kiedyś odwiedziły omawiany region dzieliły się
swoimi wiadomościami z pozostałymi. Na świetlicy dzieci wykonywały prace plastycznerysowały, kleiły i wyklejały, a każdy chciał, aby jego praca była najładniejsza, gdyż pani Basia
wszystko oceniała i nagradzała punktami. W czasie wszystkich zajęć dzieci świetnie się bawiły,
zawsze było bardzo wesoło. Podsumowanie całych wakacji odbyło się 27 sierpnia, były dzieci
i zaproszeni przez nie goście. Dzieci przygotowały wspaniały program artystyczny no ,a później
nastąpiło to co najważniejsze- wręczenie uczestnikom wakacyjnych spotkań drobnych
upominków i dyplomów.
4 września – spotkanie uczestniczek DKK gdzie omawiano książki „Córeczka" Lilianny
Fabisińskiej i „Dziewczynka z balonikami” Agnieszki Turzynieckiej.
3 listopada - udział klubowiczek DKK w spotkaniu z Jackiem Hugo - Baderem w Gogolinie.
9 listopada - – spotkanie DKK gdzie omawiano książki „Bądź przy mnie” Bogny Ziembickiej
i „Wyspa Łza” Joanny Bator.
7 grudnia - spotkanie klubu DKK gdzie rozmawiano o książce M. Nurowskiej " Miłość rano,
miłość wieczorem" .
16 grudnia - z dziećmi przygotowano zimową gazetkę, na której nie mogło zabraknąć
zimowych wierszy, które dzieci wyszukały w książkach. Aby gazetka była jak najładniejsza
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dzieci wycięły bardzo dużo śniegowych gwiazdek, którymi ją udekorowały. Narysowały
również piękne zimowe obrazki.

KADRA w 2015r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

mgr Ewa Bury – Dyrektor;
mgr Barbara Polański – Główna Księgowa;
mgr Dominika Dąbrowska – starszy bibliotekarz ¾ wymiaru czasu pracy;
mgr Kornelia Debernic - starszy bibliotekarz pełny wymiar czasu pracy( Filia
Górażdże);
Krystyna Kubiczek - starszy bibliotekarz ½ wymiaru czasu pracy ( Filia Malnia
i Chorula) ;
Klara Pollok - starszy bibliotekarz ½ wymiaru czasu pracy ( Filia Kamień Śląski
i Kamionek) ;
mgr Jolanta Zakrawacz - starszy bibliotekarz - pełny wymiar czasu pracy;
Maria Juraszek – ½ wymiaru czasu pracy -pracownik gospodarczy.
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