UCHWAŁA NR XXXVIII/456/2018
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 19 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności merytorycznej
Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za 2017 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz § 10 ust. 3 pkt 5 uchwały nr
XIV/221/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie nadania
statutu Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu (Dz. Urz. Woj. KujawskoPomorskiego z 2008 r., Nr 31, poz. 427 i Nr 165, poz. 2652, z 2010 r. Nr 89,
poz. 1078 i Nr 155, poz. 1938, z 2011 r. Nr 122, poz. 1031, z 2015 r. poz. 2884 oraz z 2017 r.
poz. 2803) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności merytorycznej Biblioteki Miejskiej
im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za 2017 r. stanowiące załącznik do uchwały .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/456/2018
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 marca 2018 r.
Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu jest samorządową
instytucją kultury służącą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz
upowszechnianiu i rozwojowi kultury. Jej organizatorem jest Miasto Inowrocław. Biblioteka
Miejska im. Jana Kasprowicza jest wpisana do rejestru instytucji kultury miasta Inowrocławia
i posiada osobowość prawną.
Gromadzenie,
bibliotecznych

opracowywanie,

przechowywanie

i ochrona

materiałów

W 2017 r. Biblioteka Miejska dysponowała środkami samorządowymi w kwocie
2 940 000,00 zł oraz dotacją na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 (w wysokości 54 034,00 zł). W roku
sprawozdawczym bardzo ważnym zadaniem stawianym w pracy książnicy było dalsze
uaktualnianie i odnowa księgozbioru. W miarę swoich możliwości Biblioteka zaspokajała
potrzeby czytelnicze, dlatego też obok beletrystyki dla dzieci, młodzieży i dorosłych
kupowano lektury szkolne i książki popularnonaukowe. Starano się również popularyzować
aktualne trendy w literaturze – nowych autorów i ich twórczość. W Wypożyczalni dla
Dorosłych istnieje możliwość wypożyczania filmów na DVD z licencją oraz audiobooków.
Biblioteka sukcesywnie rozszerza ofertę czytelniczą. Wraz z Wojewódzką i Miejską
Biblioteką Publiczną w Bydgoszczy oraz innymi bibliotekami zawarła porozumienie
w sprawie dostępu do dwóch baz książek elektronicznych na platformach ibuk.pl. i Legimi.
W bazie ibuk.pl. udostępnionych on-line jest 1521 tytułów podręczników akademickich
i książek naukowych w języku polskim z różnych dziedzin wiedzy opublikowanych przez
czołowych polskich wydawców. Natomiast w bazie Legimi udostępnionych on-line jest
20 000 tytułów książek, głównie beletrystyki. Z baz można korzystać w każdym miejscu i na
dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu po pobraniu kodu dostępu w Bibliotece
Głównej oraz w Filiach nr 1, 3, 4 i 7. W Czytelni Biblioteki Głównej od października 2016 r.
czytelnicy mają dostęp do cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej ACADEMICA
prowadzonej przez Bibliotekę Narodową, której zasób wynosi ok. 2 160 000 książek
i czasopism o tematyce naukowej, który jest nieustannie powiększany.
Zakupy
Zakup księgozbioru w 2017 r.:
łącznie zakupiono 8390 woluminów za kwotę 194 450,38 zł, w tym:
- ze środków własnych – 6 124 wol. za kwotę 142 542,18 zł,
- ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 2 267 wol. za
kwotę 51 928,20 zł.
Ponadto zakupiono 443 jednostek zbiorów specjalnych za kwotę 10 224,75 zł,
w tym:

Id: F34C14D2-9D6A-40C2-8F9A-35B20820A8A9. Podpisany

Strona 2 z 20

- ze środków własnych – 340 jed. za kwotę 8 118,95 zł,
- ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 103 jed. za kwotę
2 105,80 zł.
Dużym osiągnięciem jest uzyskanie wysokiego wskaźnika zakupu książek. W 2017 r.
wskaźnik ten wyniósł 11,4 książki na 100 mieszkańców.
Stan księgozbioru na koniec 2017 roku po ubytkowaniu starych, nieczytanych
książek wynosił 253 955 woluminów.
Prenumerata
W 2017 r. Biblioteka Miejska prenumerowała 117 tytuły czasopism, wśród których
znajdowała się również prasa fachowa wykorzystywana w codziennej pracy bibliotekarzy.
Czasopisma udostępniane były w Czytelni Czasopism przy ul. Jana Kilińskiego 16 oraz
filiach Biblioteki Miejskiej.
Udostępnianie zbiorów bibliotecznych
W 2017 r. zarejestrowano 10 611 czytelników, reprezentujących wszystkie grupy
społeczne:
- osoby uczące się - 3 976,
- osoby pracujące - 3 313,
- pozostali - 3 322,
i w różnych grupach wiekowych:
- do lat - 5 148,
- 6 – 12 lat - 1 471,
- 13 – 15 lat - 682,
- 16 – 19 lat - 979,
- 20 – 24 lat - 779,
- 25 – 44 lat - 2 594,
- 45 – 60 lat - 2 007,
- powyżej 60 lat - 1 951.
W 2017 r. udostępniono na miejscu 62 595 książek, czasopism oprawnych
i nieoprawnych oraz 630 jednostek zbiorów specjalnych. Zarejestrowano 39 691 odwiedzin
w czytelniach. Czytelnicy wypożyczyli na zewnątrz 238 129 książek i czasopism oraz 10 235
jednostek zbiorów specjalnych. Łącznie w Bibliotece zarejestrowano 135 149 odwiedzin
czytelników.
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Księgozbiór gromadzony w bibliotece jest kształtowany m.in. w oparciu o zapotrzebowania
czytelników, przy zakupie uwzględniane są zamówienia osób korzystających z usług
biblioteki. Preferencje użytkowników zależą od wieku, wykształcenia i zainteresowań. Każda
z grup czytelniczych wybiera określony rodzaju literatury - kobiety częściej sięgają po
literaturę obyczajową, pamiętniki, biografie znanych ludzi, mężczyźni chętniej czytają
powieść sensacyjną, kryminały, horrory i literaturę faktu. Niesłabnącym zainteresowaniem
młodzieży cieszy się literatura z nurtu fantastyki. Młodzi czytelnicy wypożyczają też
wydawnictwa popularnonaukowe i opracowania lektur również literatury w językach obcych,
przede wszystkim w angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim. Studenci poszukują
książek związanych z wybranym kierunkiem studiów, m.in.: pedagogiką, turystyką, logistyką,
finansami publicznymi, samorządem terytorialnym.
Obserwuje się także zainteresowanie prasą codzienną, tygodnikami społecznopolitycznymi oraz o tematyce komputerowej i ekologicznej, a także czasopismami
obcojęzycznymi.
Wypożyczenia międzybiblioteczne
Realizacją wypożyczeń międzybibliotecznych w Bibliotece Miejskiej zajmowała się
Czytelnia Biblioteki Głównej. Książki, których brak było w zbiorach własnych Biblioteki,
sprowadzono na życzenie czytelnika z innych książnic: Uniwersytetu Mikołaja w Toruniu,
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Biblioteki
Raczyńskich w Poznaniu, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dra Witolda
Bełzy w Bydgoszczy, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej
w Toruniu, Biblioteki Publicznej w Kórniku, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Centralnej
Biblioteki Rolniczej w Warszawie, Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Czytelnik pokrywał koszty przesyłki książek
korzystając z nadesłanych woluminów tylko na miejscu w Czytelni. W 2017 r. wysłano
i zrealizowano 15 rewersów na 80 książek, do Czytelni Głównej złożono 7 rewersów
z innych bibliotek, na które udostępniono 11 książek.
Obsługa osób chorych i niepełnosprawnych
Biblioteka Miejska zajmowała się obsługą chorych i niepełnosprawnych poprzez
Filię nr 5 i Filię nr 12 dla Ludzi Niepełnosprawnych. Filia nr 5 udostępniała księgozbiór
pacjentom przebywającym czasowo w szpitalu.
Filia nr 12 zaspokajała zapotrzebowania czytelnicze osób o niepełnej sprawności
i tych, które ze względów zdrowotnych nie mogły samodzielnie dotrzeć do Biblioteki.
Bibliotekarze dostarczali im książki do domów. Czytelnikami filii były również osoby
uczestniczące w procesie wychowania lub usprawniania osób niepełnosprawnych, m.in.
nauczyciele, studenci i rodzice. Poszukiwali oni głównie informacji mogących pomóc
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych czy rehabilitacji podopiecznych, a także
literatury specjalistycznej służącej, jako pomoc w terapii. Filia nr 12 oprócz książek
czarnodrukowych gromadzi także książki „mówione”, tj. zarejestrowane na nośnikach
elektronicznych (m.in. na płytach CD, DVD oraz urządzeniach do głośnego czytania
„Czytak”) oraz czasopisma specjalistyczne.
W 2017 r. Filia nr 12 zorganizowała 211 imprez dla czytelników, w których
uczestniczyło 4 826 osób.
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Działalność informacyjna
W 2017 r. w dalszym ciągu wprowadzano do katalogu komputerowego „SOWA”
księgozbiór zakupiony przed 1995 r., a nowości wydawnicze rejestrowane były na bieżąco
przez pracowników Działu Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów. W Czytelni Biblioteki
Głównej dostępny jest dla użytkowników System Informacji Prawnej „LEX”, który pozwala
na szybkie dotarcie do aktów prawnych.
Od 2003 r. Biblioteka Miejska prowadzi stronę internetową www.jankasprowicz.bmino.pl, na której użytkownicy mogą znaleźć informacje o Bibliotece,
oferowanych usługach oraz organizowanych spotkaniach, imprezach, konkursach. Na stronie
internetowej funkcjonuje katalog on-line z bazą katalogową Biblioteki. W 2011 r.
uruchomiono Inowrocławską Bibliotekę Cyfrową, w której znajduje się 8 137 obiektów,
i która jest systematycznie powiększana o czasopisma i materiały regionalne.
W 2017 r. odnotowano 21 157 wizyt w Inowrocławskiej Bibliotece Cyfrowej oraz
58 029 kliknięć na stronie internetowej Biblioteki Miejskiej.
Źródłem informacji o zasobach Biblioteki były katalogi: kartkowy centralny
wszystkich zbiorów oraz on-line na stronie internetowej. W 2017 r. udzielono łącznie 59 437
informacji. W inowrocławskiej książnicy czytelnicy mogli korzystać bezpłatnie z dostępu do
Internetu. Od 2014 r. Biblioteka Miejska ma swój profil na portalu społecznościowym
facebook, na którym na bieżąco umieszczane są wszelkie informacje dotyczące działalności.
Wzorem lat ubiegłych Biblioteka Miejska współpracowała z lokalnymi mediami, Radiem
„PiK” oraz TVP Bydgoszcz, które na bieżąco informowały o imprezach organizowanych
w Bibliotece.
Gromadzenie i archiwizowanie materiałów bibliotecznych dotyczących wiedzy
o regionie kujawskim oraz dokumentujących jego dorobek.
W 2017 r. podobnie jak w latach minionych, w Czytelni Regionalnej gromadzono
różnego typu dokumenty z terenu powiatu inowrocławskiego. W zbiorach placówki
przechowywano książki, prasę oraz zbiory specjalne dotyczące regionu, w tym mapy,
dokumenty ikonograficzne i pocztówki. Wśród książek, których zgromadzono 2 051
woluminów, znajdują się m.in. rękopisy, albumy, monografie historyczno-geograficzne,
przewodniki, informatory i literatura piękna. Osobną grupę stanowią czasopisma i gazetki
lokalne, od najcenniejszych: „Dziennika Kujawskiego” (ukazującego się od lat 90. XIX w. do
1939 r.) aż po prasę bieżącą. „Dziennik Kujawski” zmikrofilmowano w liczbie 131 jednostek.
W 2006 r. rozpoczęto digitalizację roczników powojennych gazet i czasopism: „Robotnika
Kujawskiego”, „Ziemi Kujawskiej”, „Gazety Kujawskiej”, „Gazety Pomorskiej”,
„Ilustrowanego
Kuriera
Polskiego”,
„Nowin
Inowrocławskich”,
„Magazynu
Inowrocławskiego”, „Inowrocławianina”, „Kujawianina”, „Dziennika Kujawskiego”. Łącznie
zdigitalizowano 14 219 jednostek. W 2017 r. kontynuowane były prace nad bibliografią
artykułów „Dziennika Kujawskiego” dotyczących miasta i powiatu inowrocławskiego.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się pozyskiwane od różnych instytucji (Urząd
Miasta Inowrocławia, drukarnie, placówki oświatowe, stowarzyszenia, redakcje i in.) tzw.
dokumenty życia społecznego, czyli plakaty, informatory, ulotki, zaproszenia, katalogi,
materiały informujące o aktualnych wydarzeniach z życia miasta i regionu.
Od początku istnienia Biblioteki rejestrowane i archiwizowane są na płytach DVD
audycje telewizyjne z informacjami o mieście.
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Działalność upowszechnieniowa
W 2017 r. w Bibliotece Miejskiej przeprowadzono i zorganizowano 1 120
różnorodnych imprez upowszechnieniowych, w których uczestniczyło 28 313 osób, m.in.:
- spotkania autorskie – 32, liczba uczestników – ponad 2 506,
- lekcje biblioteczne, wycieczki – 150, liczba uczestników – 3 312,
- konkursy – 34, liczba uczestników – 1 027,
- zebrania czytelnicze – 165, liczba uczestników – 1 859,
- dyskusje nad książką – 47, liczba uczestników – 437,
- spektakle teatralne – 12, liczba uczestników – 861,
- głośne czytanie – 17, liczba uczestników – 544,
- warsztaty plastyczne – 99, liczba uczestników – 1 229,
- spotkania z filmem – 35, liczba uczestników – 972,
- warsztaty językowe – 71, liczba uczestników – 1 308,
- warsztaty muzyczne – 22, liczba uczestników – 468,
- pracownia literacko-artystyczna - 84, liczba uczestników – 994,
- koncerty – 6, liczba uczestników – 1 370,
- wystawy – 21, liczba odwiedzających – ok. 4 858,
- inne – 325, liczba uczestników – ponad 6 568.
Systematycznie z roku na rok wzrasta liczba uczestników tych przedsięwzięć.
Do najważniejszych imprez w 2017 r. należały:
Projekty złożone i dofinansowane:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Promocja
literatury i czytelnictwa”:
- „Zanurzeni w Conradzie”,
- „Joseph Conrad. Między lądem a morzem. 1857-1924” - wystawa poświęcona
życiu i twórczości Josepha Conrada Korzeniowskiego wypożyczona z Muzeum Literatury im.
Adama Mickiewicza w Warszawie,
- „Meandry losu Josepha Conrada” - prelekcja dr Anny Cichoń z Instytutu Filologii
Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego dot. życia i twórczości Josepha Conrada
Korzeniowskiego,
- „Wojna, ciemność, apokalipsa” - projekcja filmu „Kochankowie sztormowego
morza” połączona z dyskusją prowadzoną przez Łukasza Oliwkowskiego,
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- „Krzyżówka na horyzoncie!” - konkurs krzyżówkowy,
- „Tajny Agent” - gra miejska inspirowana jedynym kryminałem pisarza,
- „I Ty możesz stać się…” - Wojewódzki Konkurs Interpretacji Aktorskiej fragmentu
powieści Josepha Conrada Korzeniowskiego,
- „Trafiony! Zatopiony!” - turniej gry w statki dla uczniów szkół podstawowych,
- „Internetowa podróż Conrada” - multimedialna lekcja prowadzona przez młodzież
z inowrocławskiego liceum. Odbiorcami byli uczniowie z miasta partnerskiego Bad
Oeynhausen, którzy w czasie rzeczywistym oglądali prezentowane fakty z życia Josepha
Conrada Korzeniowskiego dzięki internetowej transmisji,
- „W porcie Inowrocław” - koncert piosenki szantowej.
„REPORTAŻ”
- „Głosem, piórem, i obrazem. Sztuka tworzenia reportażu” - warsztaty elearningowe dla młodzieży z zakresu tworzenia reportażu oraz propagujące zagadnienie
historii mówionej,
- „Rzeki. Podróż do Meksyku z Maestro Kapuścińskim” – projekcja filmu
poświeconego Ryszardowi Kapuścińskiemu, jego życiu i twórczości ze specjalnym udziałem
Elżbiety Chrzanowskiej,
- „Ludzie, których spotkałem. Fotografie z Afryki” - wystawa fotografii Ryszarda
Kapuścińskiego,
- 4 warsztaty dziennikarskie dla młodzieży z zakresu dziennikarstwa telewizyjnego,
prasowego, radiowego i fotografii reportażowej: radiowo-telewizyjne pn. „Cesarz eteru”
i „Autoportret reportera”, fotograficzno-prasowe pn. „Imperium w obiektywie” i „Notes
reportera”,
- „Portret reportera” - spotkania autorskie z twórcami polskiej szkoły reportażu:
Mikołajem Grynbergiem, Wojciechem Tochmanem, Anną Kamińską,
- „Zostań Mistrzem Reportażu”- konkurs na najlepszy materiał reportażowy.
Narodowe Centrum Kultury
„Zmyśmian” – festiwal literacki
- „Ich dotyk budzi wzruszeń zaniedbanych krocie” - internetowa akcja w mediach
społecznościowych promująca czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży oraz grup społecznych
nie będących aktywnymi uczestnikami życia literackiego,
- „Tańczy tango dlatego, że mu się należy” - pokaz tanga, połączony z warsztatami
tanecznymi dla początkujących, prowadzonymi przez profesjonalnych tancerzy
i instruktorów,
- „Milonga” z udziałem tancerzy z Casa Buena,
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- „Czuję podniebieniem smak bezmiernej zieleni” - warsztaty botaniczno-kulinarne dla osób
dorosłych i dzieci, w formie spaceru edukacyjnego po Parku Solankowym i jego okolicach,
w poszukiwaniu jadalnych roślin, rosnących dziko w parkach, na polach czy łąkach
i opisywanych w poezji Bolesława Leśmiana,
- „Wonią głębin rozkwitłych” - lekcja biblioteczna połączona ze spacerem
i zawodami, podczas których uczestnicy poznają podstawowe informacje biograficzne
i fragmenty twórczości poety dla dzieci,
- „Wszystko widzi się!” - warsztaty książki obrazkowej prowadzone przez Iwonę
Chmielewską,
- „Zbryzgany słońcem” - wystawa po zakończonych warsztatach książki obrazkowej,
- „Jużem sobie nie szczędził radosnych zabiegów, wypiekając chleb z mąki,
srebrzystszej od śniegów” - konkurs na Najlepszy Chleb Domowego Wypieku,
- „Mistrze zgrzytów i chrzęstów, z których pieśń się czyni” - warsztaty literackorapowe,
- „Co za wonność płynie!” - warsztaty zapachowo - perfumiarskie dla młodzieży
i dorosłych,
- „I brzmieniem głosu dodasz znaczenia i treści” - Wojewódzki Konkurs Poezji
Bolesława Leśmiana adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
„Eko-dzieciaki - IV” - projekt ekologiczny skierowany do dzieci i młodzieży,
dofinansowany przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miasta Inowrocławia, w ramach planowanych działań zorganizowano:
- V edycję konkursu ekologicznego pt. „Zrób coś ładnego prawie z niczego” dla
uczniów szkół podstawowych,
- cztery warsztaty ekologiczne poprowadzone przez pracowników dydaktycznych
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej,
- dwa warsztaty ekologiczne poprowadzone przez instruktora ze „Świata Przygód”
z Łodzi,
- spektakl o tematyce ekologicznej w wykonaniu aktorów z Teatru „TAK”
z Krakowa,
- warsztaty plastyczne, które przybliżyły zagadnienia związane z ochroną
środowiska,
- zakup materiałów edukacyjnych.
Zadania realizowane w ramach projektu „Protokół kulturalny XI” wspólnie
z Kołem SBP:
- spotkania autorskie dla dorosłych, dzieci i młodzieży,
- spotkania teatralne dla dzieci prezentowane przez Teatr „Frajda” z Torunia, Teatr
TAK z Podhala, Teatr Lalki „Zaczarowany Świat” z Torunia, Objazdowy Teatr "VAŚKA"
z Torunia,
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- cykl warsztatów plastycznych prowadzonych przez Maję Żmudę „Kulturowo MI”,
- „Noc z Andersenem” – całonocna impreza dla dzieci w wieku 6-11 lat lubiących
bajki, baśnie, konkursy i zagadki,
- zabawa dla dzieci z okazji Dnia Dziecka,
- „Wielka Gra” – jeden konkurs literacki dla dzieci i młodzieży,
- „Czytamy słuchając” – konkurs literacki dla czytelników niepełnosprawnych.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – koncert aktora i piosenkarza Jacka
Borkowskiego
Ferie zimowe w dniach 30.01 – 12.02.2017 r.
W placówkach dziecięcych Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu zostały
zorganizowane zajęcia dla dzieci przebywających w domu w czasie ferii zimowych. Do
najważniejszych zajęć organizowanych pod wspólnym hasłem „Zimowe zabawy” należały:
Oddział dla Dzieci „Tajemniczy Ogród”
- „Kodowanie” - zajęcia z kodowania, czyli nauka programowania, wydawania
robotowi instrukcji w języku, który jest dla niego zrozumiały. Nauka i zabawa w jednym!
- „Biblioteczne podchody” – gra zorganizowana dla dzieci i młodzieży w nawiązaniu
do powojennej historii biblioteki. Uczestnicy rozwiązywali zadania związane z zawodem
bibliotekarza, a także odkrywali tajemnice i zagadki
- „SZACH – MAT” - nauka gry w szachy połączona z mini turniejem. Najlepszy
szachista otrzymał drobny upominek.
Ponadto prowadzono zajęcia:
Poniedziałki – głośne czytanie wierszy, opowiadań i fragmentów powieści,
wykonywanie ilustracji do przeczytanego tekstu, quizy i rebusy czytelnicze, zabawy
plastyczne „przez dziurkę od klucza” oparte o znane teksty literackie, rozwiązywanie
krzyżówek, łamigłówek, rebusów, zabawy słowne, zagadki z niespodziankami, inscenizacje
tekstu literackiego na przykładzie wierszy dla dzieci.
Piątki - zabawy ruchowe aktywizujące i integrujące dzieci oraz na koncentrację
uwagi, zajęcia z animacji twórczej, turnieje zespołowe, zabawy z wykorzystaniem chusty
animacyjnej (KLANZA), gry muzyczne, zajęcia manualne, kalambury i gry planszowe.
Poza wyznaczonymi dniami i godzinami dzieci miały możliwość bezpłatnego
surfowania po Internecie, korzystania z gier komputerowych i edukacyjnych.
Obchody Tygodnia Bibliotek
- „Głowa nie od parady XII Turniej Międzybiblioteczny” – drużyny reprezentujące
poszczególne filie rywalizowały o Puchar Przechodni Dyrektora Biblioteki im. Jana
Kasprowicza,
- spotkanie z Arkadiuszem Niemirskim – pisarzem, autorem przygodowo sensacyjnych książek dla dzieci i młodzieży,
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- Finał XXVI edycji konkursu czytelniczego „Wielka Gra”,
- „Klub kodowania” – w ramach warsztatów uczestnicy tworzyli swoje pierwsze
aplikacje w programie Scratch, a następnie testowali ich działanie ożywiając programowalne
roboty Finch.
„Noc z Biblioteką”
3.06. Biblioteka Główna, ul. Kilińskiego 16
- koncert tanga polskiego i argentyńskiego w wykonaniu zespołu Tango Mio,
- warsztaty tanga argentyńskiego w wykonaniu Fundacji Terapii Tangiem „Cotango”
z Torunia,
- „Spotkajmy się w Buenos Aires mieście tanga” - spotkanie autorskie z Tadeuszem
Wodzickim autorem książki o Argentynie,
- kiermasz książek dla wszystkich miłośników niskich cen oraz loteria fantowa
przygotowana przez bibliotekarzy inowrocławskiej książnicy.
Atrakcje dla dzieci:
- warsztaty plastyczne, warsztaty taneczne,
- gry i zabawy z wykorzystaniem XBOX ONE.
Filia nr 12 dla Ludzi Niepełnosprawnych
- „Czytanie łączy pokolenia” – głośne czytanie utworów pisarzy argentyńskich,
- „Argentyńskie koło wiedzy” – quiz o Argentynie,
- „Znacie to posłuchajcie” – quiz ze znajomości literatury w formie audiobooka
(odsłuch fragmentów) zajęcia arteterapeutyczne.
Ponadto w czasie trwania Nocy dostępne było firmowe stoisko Pijalni WódPalmiarni „Inowrocławianka”.
Dni Inowrocławia
Biblioteka corocznie aktywnie włącza się w obchody święta miasta, organizując
konkursy, lekcje biblioteczne i wystawy. W roku sprawozdawczym były to:
- Test Wiedzy o Inowrocławiu - konkurs skierowany do mieszkańców naszego
miasta,
- „Spotkania z charakterem” - spotkanie z regionalistką przybliżające uczestnikom
tradycję i kulturę naszego miasta i regionu „Mój Inowrocław” – zajęcia edukacyjne o naszym
mieście dla dzieci w wieku przedszkolnym,
- „Inowrocław. Lubię tu być” – zajęcia dla dzieci w programie: rozmowa na temat
przeczytanych legend związanych z naszym miastem, wyjaśnienie pojęć: herb, flaga, hymn,
zajęcia plastyczne,
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- „Inowrocław – spacerkiem po mieście” – quiz z wiedzy o Inowrocławiu dla dzieci z kl. IV –
VI SP,
- „Lubię tu żyć!!!” – prezentacja multimedialna o Inowrocławiu, zwrócenie uwagi na
atrakcyjność i piękno detali architektonicznych oraz ciekawych zakątków miasta w oparciu
o najciekawsze ilustrowane wydawnictwa regionalne.
Święto Muzyki
21.06. Biblioteka Główna, ul. Kilińskiego 16
- „Proste dźwięki, proste instrumenty” - zabawa edukacyjna dla odwiedzających
Wypożyczalnię,
- recital akordeonisty Mieczysława Kołodziejczaka,
- „Tyle słońca w całym mieście” – recital Darii Kosmalskiej,
- „Fortepian dla wszystkich” – improwizowane koncerty amatorów,
- „Skrzypcowe wariacje” - koncert w wykonaniu młodzieży,
- muzyczna podróż dla przedszkolaków,
- „Lato, lato...” - koncert Jola&Band - Filia nr 3 i Filia nr 7.
Akcja LATO - „Wakacyjna biblioteka”
Zajęcia odbywały się w placówkach dziecięcych oraz ogólnodostępnych, w których
duży procent czytelników stanowią dzieci.
Spotkania prowadzono we wtorki i piątki w godzinach 1100-1300 dla dzieci w wieku
6 do 12 lat. W pozostałe dni tygodnia dzieci miały możliwość bezpłatnego surfowania po
Internecie, korzystania z gier komputerowych, planszowych oraz dokumentów
multimedialnych.
„Słoneczna biblioteka”– zajęcia manualno – plastyczne z wykorzystaniem różnych
technik, rozwijające wyobraźnię i zdolności plastyczne dzieci, origami – świat zamknięty
w papierowych kształtach, kalambury, skojarzenia, zabawy językowe, z tekstem literackim,
konkursy, quizy, łamigłówki, zabawy ruchowe i zręcznościowe, rozgrywki sportowe, gry
planszowe, pokazy multimedialne, gry i zabawy z wykorzystaniem komputerów, bezpieczne
surfowanie w Internecie, rozwiązywanie krzyżówek, łamigłówek, zajęcia z wykorzystaniem
chusty KLANZA.
„XBOX ONE” – turniej gier na konsoli w Oddziale dla Dzieci „Tajemniczy Ogród”
Oddział dla Dzieci „Tajemniczy Ogród”
18.07., godz. 1100
Warsztaty plastyczne prowadzone przez Maję Żmudę z Galerii Rękodzieła
„Kulturowo Mi” – dzieci wykonywały wywodzące się z tradycji Indian Ameryki Północnej
łapacze snów.
14, 28.07., 25.08. godz. 1100
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„Odkryj w sobie detektywa Z Tiril i Oliwierem” – zabawa
detektywistyczna na podstawie serii książek „Operacja” Jorna Liera Horsta.

literacko

–

22.08., godz.1100
Warsztaty perkusyjne prowadzone przez Łukasza Oliwkowskiego
Filia nr 2 dla Dzieci
11.07., godz.1100
Warsztaty plastyczne prowadzone przez Maję Żmudę z „Kulturowo Mi” – dzieci
wykonywały serca z wikliny
Filia nr 7
25.07., godz.1100
Warsztaty plastyczne prowadzone przez Maję Żmudę z „Kulturowo Mi” – dzieci
wykonywały serca z wikliny.
Liczba uczestników wakacyjnych imprez i codziennych zajęć objętych „Akcją Lato
2017” wyniosła 595 dzieci, które wzięły udział w 63 różnorodnych spotkaniach.
2.09., godz. 1100-1300
Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego – Rynek, centrum
miasta w programie:
- głośne czytanie fragmentów dramatu w wykonaniu młodzieży z Teatru AKCJA
działającego przy Młodzieżowym Domu Kultury Inowrocław, pod kierunkiem Małgorzaty
Wojciechowskiej,
- przyśpiewki weselne w wykonaniu zespołu „Ale Babki”,
- happening plastyczny,
- zdjęcia w wyjątkowym fotogramie, – jako Pani Młoda lub Pan Młody,
- gry i zabawy dla dzieci nawiązujące do strojów ludowych,
- okolicznościowe pieczątki w książkach
Dyskusyjne Kluby Książki
Powstały w 2007 r. z inicjatywy Instytutu Książki we współpracy z British Council
i realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa, ogłoszonego
przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego. Dyskusyjne Kluby Książki działają
w pięciu placówkach Biblioteki Miejskiej: dla dorosłych – w Wypożyczalni Biblioteki
Głównej, Filii nr 1, Filii nr 3, Filii nr 7 oraz dla młodzieży w Filii nr 4, skupiają miłośników
literatury i filmu fantastycznego. Spotkania w ramach DKK odbywały się raz w miesiącu.
Ponadto w ciągu roku prowadzone były stałe formy pracy w poszczególnych
placówkach:

Id: F34C14D2-9D6A-40C2-8F9A-35B20820A8A9. Podpisany

Strona 12 z 20

Salonik Literacko-Artystyczny – spotkania autorskie, połączone z promocją twórczości
pisarzy, artystów i dziennikarzy takich jak: Tomasz Malinowski, Roman Laudański, Violetta
Ozminkowski, Tomasz Wiśniewski, Wirginia Szmyt, Sonia Bohosiewicz, Danuta Stenka,
Magdalena Witkiewicz, Monika Sznajderman, Tomasz Jastrun, Ewa Nowak, Aleksandr
Niemirski, Dorota Combrzyńska – Nogala, Laura Łącz, Lidia Ostałowska, Joanna
Trzepiecińska, Hanna Krall, Piotr Pustelnik, Zofia Czerwińska, Władysław Grzywna, Jowita
Budnik, Katarzyna Podczaska, Nike Farida.
„Fabryka kultury” – warsztaty twórcze:
- „Spotkania z Filmem” – spotkania prowadzenie przez Łukasza Oliwkowskiego,
prezentacja klasyki i najnowszych dzieł filmowych o wysokich walorach artystycznych jako
punkt wyjścia do dyskusji o kulturze współczesnej, zagadnieniach etycznych
i filozoficznych,
- „Pracownia Literacko-Artystyczna” prowadzona przez dra Michała
Siewkowskiego, prezentacja i analiza wybranych utworów literackich (w powiązaniu
z innymi dziedzinami sztuki) w celu poznania różnorodnych technik pisarskich i literackich
środków artystycznych, głośna lektura i dyskusja o utworach autorstwa uczestników spotkań,
- „Five O’clock” – warsztaty tematyczne doskonalące znajomość języka
angielskiego, prowadzone przez lektora Fundacji „Ekspert-Kujawy”;
„Spotkania w Tajemniczym Ogrodzie” – cykliczne spotkania z dziećmi:
- „Bajkowe przedszkole” – zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne, manualne, głośne
czytanie dla maluchów, które nie uczęszczają do przedszkoli i ich opiekunów,
- „Czadowy Klub Książkowy” - cykliczne zajęcia czytelniczo – literackie dla dzieci
do 5 lat,
- „Four o’clock” – warsztaty tematyczne doskonalące znajomość języka angielskiego
dla dzieci w wieku 7-9 lat, prowadzone przez lektora Fundacji „Ekspert-Kujawy”,
- „Klub malucha” – spotkania dla rodziców z małymi dziećmi w wieku 0-3 lat
w programie: zabawy muzyczne, zajęcia manualne, spotkania ze specjalistami z różnych
dziedzin,
- „Muzyczna Akademia Malucha” - zabawy z elementami rytmu, dźwięków, śpiewu
oraz tańca wspomagające rozwój oraz naturalne zdolności muzyczne maluchów. Zajęcia
przeznaczone dla dzieci od 1,5 roku do 4 lat,
- „Małe arcydziełka” - zajęcia plastyczno - manualne rozwijające wyobraźnie
i zdolności artystyczne,
- „Szach - mat” – sekcja nauki i doskonalenia umiejętności gry w szachy;
Filia nr 2 dla Dzieci
- „Kolorowa galeria” – zajęcia z wykorzystaniem różnych technik rozwijających
wyobraźnię i zdolności plastyczne dzieci. W programie: zabawy plastyczne inspirowane
muzyką, zabawy z papierem, guzikomania, tworzenie ilustrowanych historyjek,
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- „Na tropie tajemnic ekologii” - zajęcia dla dzieci rozwijające zainteresowania przyrodnicze
przy wykorzystaniu tekstów literackich, kreatywnych zabaw ekologicznych, gier, zagadek
związanych z ochroną środowiska, oglądanie prezentacji multimedialnych– zajęcia
organizowane raz w miesiącu,
- „Podróż w krainę książki i informacji” - zajęcia dla dzieci z wykorzystaniem
tekstu, ilustracji, rozbudzenie zainteresowań książką i biblioteką, kształtowanie umiejętności
samodzielnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych i elektronicznych źródeł informacji –
zajęcia organizowane raz w miesiącu,
- „Rodzinne czytanie przy Manhattanie” – zajęcia dla małych czytelników w wieku
od 3 do 5 lat oraz ich rodziców i opiekunów,
- „Wesoła biblioteka” - zajęcia edukacyjno – terapeutyczne; głośne czytanie
wybranych fragmentów bajek i baśni, dyskusja nad lekturą, rozwiązywanie zagadek,
krzyżówek, wykonanie ilustracji plastycznej do przeczytanego tekstu, zajęcia organizowane
w miesiącu wspólnie z Zespołem Szkół Integracyjnych,
- „Wyprawa w świat baśni i bajek” - zajęcia literackie dla dzieci z elementami bajko
terapii;
Filia nr 1
- „Czytajmy razem” - głośne czytanie fragmentów ciekawych książek, zajęcia dla
dzieci z udziałem seniorów organizowane raz w miesiącu,
- „Dzieciaki Bystrzaki” - zajęcia rozrywkowo-edukacyjne dla dzieci w wieku 6-10
lat, w programie: rebusy, guizy, zagadki oraz zabawy z wykorzystaniem literatury dziecięcej
– organizowane raz w miesiącu,
- „Twórcze fantazje” - warsztaty plastyczne dla dorosłych, prowadzone przez Alicję
Kaczmarek – organizowane raz w miesiącu,
- „Kociołek rozmaitości” – warsztaty plastyczne dla dzieci, mające na celu
rozwijanie kreatywnej twórczości wśród najmłodszych – organizowane raz w miesiącu,
- Klub Aktywny Senior - spotkania dla czytelników, w programie: korzystanie
z komputera, Internetu oraz zapoznanie z nowymi technologiami, gry towarzyskie, spotkania
integracyjne i okolicznościowe – zajęcia organizowane raz w miesiącu.
Filia nr 2
- „Bajkoteka Malucha” – prezentacja baśni i bajek, głośne czytanie, zajęcia
plastyczne organizowane dla dzieci w wieku 3-4 lata.
Filia nr 3
- „Książki to okręt myśli” - cykliczne spotkania z pensjonariuszami Domu
Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań” organizowany raz w miesiącu, w trakcie, których
prezentowane są ciekawe pozycje książkowe, przybliżane wizerunki interesujących ludzi ze
świata kultury,
- „Osobistości świata kultury, sztuki i literatury” – cykliczne spotkania ze
słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
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Filia nr 4
- „Bajkowe spotkania” - spotkania raz w miesiącu z dziećmi z przedszkola
„Muzyczna Kraina”; w programie: głośne czytanie fragmentów książek, prezentacja
książeczek dla najmłodszych, gry i zabawy,
- Klub Cafe Senior - spotkania dla czytelników, w programie: rozmowy o książkach,
gry towarzyskie, spotkania integracyjne i okolicznościowe – zajęcia organizowane raz
w miesiącu,
- „Kostką i głową” - spotkania z dziećmi w wieku 10 – 15 lat z wykorzystaniem gier
planszowych,
- „Magicy” - zajęcia rozrywkowo-edukacyjne dla dzieci w wieku 6 – 11 lat,
w programie: rebusy, guizy, kalambury, wykreślanki, zagadki oraz zabawy z wykorzystaniem
literatury dziecięcej,
- „Stacja Fantastyka” - Klub Miłośników Literatury i Filmu Fantastycznego spotkania z młodzieżą zafascynowaną literaturą i filmem fantastycznym, dyskusje na temat
przeczytanych książek i obejrzanych filmów, rozgrywki gier planszowych - spotkania
organizowane cztery razy w miesiącu,
- „Wampir Maskarada Sabbath” - tworzenie kart postaci do gry Role Play oraz
wieloetapowa rozgrywka „Wampir Maskarada Sabbath”, spotkania raz w miesiącu,
- „Wampir. Gehenna” - tworzenie kart postaci do gry Role Play oraz wieloetapowa
rozgrywka „Wampir. Gehenna” - spotkania raz w miesiącu.
Filia nr 7
- Klub Gier „Siódemka” - spotkania w poniedziałki raz w miesiącu Klubu gier
planszowych, karcianych i terenowych,
- „Poczytajki pod Tęczą” - spotkania czytelnicze dla dzieci z przedszkola „Pod
Tęczą” organizowane dwa razy w miesiącu,
„Spotkanie Klubu Bajkonurrrków” - spotkania z dziećmi i rodzicami
organizowane w drugi piątek miesiąca, w programie: głośne czytanie baśni i opowiadań,
zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne, zagadki,
- „Spotkania w Siódemce” - cotygodniowe piątkowe zajęcia dla dzieci: zabawy
słowne, rozwiązywanie zagadek, rebusów, „Akwarelka” - spotkania sekcji plastycznej.
Filia nr 12 dla Ludzi Niepełnosprawnych
„Kalendarz tygodnia” - cykliczne spotkania z czytelnikami:
- „Biblioteka przyjazna autyzmowi” – zajęcia edukacyjno – terapeutyczne dla dzieci
i młodzieży wraz z opiekunami poprowadzone przez nauczyciela – terapeutę, spotkanie
zorganizowane raz w miesiącu przy współpracy z Zespołem Szkół im. Marka Kotańskiego,
- „Język niemiecki dla każdego” – nauka podstaw języka niemieckiego oraz zajęcia
konwersacji prowadzone przez wolontariuszkę Irenę Mazur,
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- „Kinoterapia” – raz w miesiącu projekcja filmów poruszających problemy osób niepełnosprawnych, prezentacja literatury związanej z tematem filmu,
- „Literacki Klub Dobrego Wiersza i Prozy” – dyskusyjne spotkanie dla seniorów,
podczas których prezentowali oni własne utwory poetyckie i fragmenty prozy, ponadto
spotkania w Domu Dziennego Pobytu na Osiedlu Piastowskim i w Środowiskowym Domu
Samopomocy,
- „Podróże po literaturze" – raz w tygodniu spotkania z dziećmi i młodzieżą
niepełnosprawną, rozwijanie aktywności, zainteresowanie literaturą, na podstawie wybranych
książek,
- „Senior potrafi” - zajęcia rękodzielnicze dla seniorów, popularyzacja zanikających
dziedzin rękodzieła ludowego, wykorzystanie poznanych technik do współczesnych potrzeb,
- „Szachy” – nauka podstaw gry w szachy prowadzona przez Piotra Czarnoleskiego,
zajęcia organizowane raz w miesiącu,
- „Świat Wyobraźni” - zajęcia manualne, plastyczne dla osób niepełnosprawnych
prowadzone w ramach terapii przez sztukę,
- „Z bajką dookoła świata” – zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem literatury
dziecięcej, rozwiązywanie zagadek, zabawy przy muzyce,
- „Żyj z pasją” – wirtualne wędrówki po regionie z wykorzystaniem czasopism
i książek o tematyce krajoznawczo-historycznej, spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania
organizowane raz w tygodniu.
Podobnie jak w latach poprzednich, Biblioteka Miejska aktywnie włączała się
w obchody ważnych ogólnopolskich akcji i wydarzeń życia kulturalno-społecznego, m.in.:
Rok 2016: Józefa Piłsudskiego, Josepha Conrada – Korzeniowskiego, Tadeusza Kościuszki,
Rzeki Wisły, Europejskie Dni Dziedzictwa, Narodowe Czytanie, Imieniny Inowrocławia,
Dzień Babci i Dziadka Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, Światowy Dzień Poezji,
Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, Dzień Ziemi, Światowy Dzień Książki i Praw
Autorskich, Tydzień Bibliotek (w ramach tygodnia m.in. obchody Dnia Bibliotekarza
i Bibliotek), Światowe Dni Bajki, Międzynarodowy Dzień Dziecka, Dni Inowrocławia,
Światowy Tydzień Zwierząt, Narodowe Święto Niepodległości, Światowy Dzień Pluszowego
Misia.
Współpraca
i stowarzyszeniami

z instytucjami
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W celu zwiększenia efektywności usług i rozwijania działalności kulturalnej Biblioteka
współpracowała z wieloma organizacjami, stowarzyszeniami i innymi placówkami
działającymi na terenie miasta i powiatu. Stałym elementem była współpraca
z przedszkolami, szkołami różnych szczebli, Państwową Szkołą Muzyczną I i II st. im.
Juliusza Zarębskiego, Kujawskim Centrum Kultury, Wojewódzką i Miejską Biblioteką
Publiczną im. dra Witolda Bełzy w Bydgoszczy, kołem Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich działającym przy Bibliotece Miejskiej. Ponadto Filia nr 12 współpracowała
z Zespołem Szkół im. Marka Kotańskiego, Zespołem Szkół Integracyjnych, Domem
Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań”, Środowiskowym Domem Samopomocy
i Warsztatami Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu, Domami Pomocy Społecznej
w Inowrocławiu, Parchaniu, Warzynie i Tarnówku, Polskim Związkiem Niewidomych Okręg
Kujawsko-Pomorski
w Bydgoszczy,
Kołem
Polskiego
Związku
Niewidomych
w Inowrocławiu, Kołem Polskiego Związku Głuchych w Inowrocławiu, Integracyjnym
Centrum Aktywności „Nadzieja Życia”, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Powiatową Poradnią Zdrowia Psychicznego, Fundacją „Arka” z Bydgoszczy,
Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy „Flandria”, Fundacja „Przystań Nadziei”,
Inowrocławskim Stowarzyszeniem „Amazonki”, Stowarzyszeniem Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „Larix” w Warszawie, Zakładem Karnym w Inowrocławiu, Zespołem
Placówek Oświatowych w Tucznie, Biblioteką Pedagogiczną oraz świetlicami wiejskimi
w Kruszy Podlotowej, Turzanach, Trzaskach, Gnojnie i Słońsku, PTTK Oddział
w Inowrocławiu, Klubem Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „RONDO” oraz Poradnią
Psychologiczno – Pedagogiczną w Inowrocławiu.
Wzorem lat ubiegłych biblioteka kontynuowała program partnerski „Bilet do
kultury” jako jedną z form promocji czytelnictwa. Każdy użytkownik inowrocławskiej
książnicy posiadający aktywną kartę biblioteczną może dołączyć do programu. Specjalny
hologram naklejony na kartę upoważnia do uzyskania zniżek z zakresu kultury, rozrywki,
edukacji, usług i zakupów. Lista partnerów programu, z którymi biblioteka podpisała umowy
dostępna jest na stronie internetowej Biblioteki Miejskiej.
Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej
W 2017 r. Biblioteka Miejska kontynuowała prace w zakresie automatyzacji
procesów bibliotecznych. Na koniec roku 2017 we wszystkich placówkach funkcjonował
komputerowy system wypożyczeń. Ogółem w placówkach sieci miejskiej zainstalowanych
było 94 komputery, które wykorzystywano zarówno do prac bibliotecznych i informacyjnych
(gromadzenie i akcesja druków zwartych, katalogowanie i klasyfikacja zbiorów, wydruk kart
katalogowych, rejestr ubytków, wydruk zestawień bibliotecznych, drukowanie z kodem
kreskowym, skontrum) jak i na potrzeby czytelników. W każdej placówce czytelnicy mogli
korzystać bezpłatnie z komputerów z dostępem do Internetu oraz z kserokopiarek
zainstalowanych w pięciu filiach i w Bibliotece Głównej.
Doskonalenie zawodowe pracowników
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Cele statutowe biblioteka realizowała poprzez wysoko wykwalifikowaną kadrę. Na koniec
2017 r. w instytucji zatrudnionych było 28 pracowników merytorycznych, z których
18 posiadało wykształcenie wyższe bibliotekarskie, 3 osoby średnie bibliotekarskie,
a pozostali – wyższe innych specjalności. W ramach szkoleń wewnętrznych w 2017 r.
systematycznie organizowano zebrania i szkolenia pracowników sieci miejskiej, na których
omawiano sprawy bieżące, organizacyjne oraz formy pracy z czytelnikami. Ponadto
pracownicy systematycznie doskonalili swoje umiejętności uczestnicząc w szkoleniach
i konferencjach wyjazdowych:
- Video-scribing – połączenie promocji biblioteki z pracą z młodym czytelnikiem –
4 osoby,
- Biblioteka każdego człowieka - badanie potrzeb społeczności lokalnej – 8 osób,
- Fotocast, podcast jako nowe formy promocji biblioteki – 4 osoby,
- Praca z danymi w "chmurze" na dysku Google – 4 osoby,
- Zarządzanie projektem kulturalnym – 3 osoby,
- Dobre spotkanie - jak dobrze je zorganizować i przeprowadzić? – 3 osoby,
- Arteterapia w bibliotece, czyli edukacja artystyczna najmłodszych – 3 osób,
- Trudny użytkownik, czy trudna sytuacja - jak temu zaradzić? – 4 osoby,
- Tworzenie dostępnych bibliotecznych serwisów internetowych – warsztaty –
1 osoba,
- Warsztaty z crowdsourcingu i crowdfundingu – 1 osoba,
- Lokalne Kluby kodowania – 1 osoba,
- Teatrzyk Kamisibay – 1 osoba,
- Udostępnianie niewidomym czytelnikom cyfrowej książki mówionej – 1 osoba,
- Gamifikacja literatury na smartfonach, jako sposób zaangażowania pokolenia Y i Z
w czytanie książek – 3 osoby.
Osoby biorące udział w szkoleniach wyjazdowych uzyskaną wiedzę przekazywały
pozostałym pracownikom.
Udział w projektach, grantach, konkursach
Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza oraz Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich działające przy Bibliotece od kilku lat systematycznie składają projekty
w konkursach ofert ogłaszanych przez różne instytucje. W minionym roku złożono
następujące wnioski:
do MKiDN :
- „Zanurzeni w Conradzie” – dofinansowanie w wysokości 6 000,00 zł
- „REPORTAŻ” – dofinansowanie w wysokości 7 000,00 zł
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- „Promocja czytelnictwa” – dotacja na zakup nowości w wysokości 54 034,00 zł;
do Narodowe Centrum Kultury
- „Zmyśmian” – dofinansowanie w wysokości 13 000,00 zł
do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta
Inowrocławia:
- „Eko – dzieciaki IV” dofinansowanie w wysokości 1 000,00 zł z przeznaczeniem
na zakup materiałów edukacyjnych i przedstawienie teatralne o tematyce ekologicznej.
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament
Promocji – dofinansowanie w wysokości 1 700,00 zł na Wojewódzki konkurs Krasomówczy
„Tu jestem”.
Koło SBP, które działa przy Bibliotece Miejskiej jako organizacja pozarządowa,
otrzymało z budżetu Miasta Inowrocławia w wysokości 7 000,00 zł na dofinansowanie
„Protokołu kulturalnego XI” – cyklu imprez upowszechnieniowych.
Ponadto:
Partnerzy „Biletu do kultury” – przekazali uczestnikom „Nocy bibliotek” i festynu
rodzinnego „Od podziemi do gwiazd” – upominki wartości ok. 2 000,00 zł.
Remonty i doposażenie lokali bibliotecznych
Od kilku lat sukcesywnie przeprowadzane są remonty poszczególnych placówek
bibliotecznych. W ramach środków wydatkowanych na remonty w 2017 r. m.in.
przystosowano pomieszczenia w Filii nr 1, ul. Wilkońskiego do przyjęcia księgozbioru
z połączonej Filii nr 1 dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Armii Krajowej - malowanie ścian
i regałów, Biblioteka Główna – wymiana hydrantów, malowanie ścian i sufitów w holu,
korytarzach, Czytelni Głównej, Wypożyczalni, pomieszczeniach administracyjnych, wymiana
rolet i wertikali.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVIII/456/2018
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 marca 2018 r.
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy – zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – przyjmowanie sprawozdań z działalności
wójta.
Zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 5 uchwały nr XIV/221/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Miejskiej im. Jana
Kasprowicza w Inowrocławiu, Dyrektor Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza
w Inowrocławiu jest zobowiązany do corocznego przedstawiania Radzie Miejskiej
Inowrocławia sprawozdania z działalności Biblioteki.
W załączniku do uchwały Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
przedstawiła szczegółowe sprawozdanie merytoryczne z działań podejmowanych w 2017 r.
mających na celu rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców
Inowrocławia.
Mając powyższe na uwadze, wywołanie uchwały jest uzasadnione. Inicjatorem
wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski
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