SPRAWOZDANIE
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KRAPKOWICACH ORAZ PODLEGŁYCH PLACÓWEK
Z PRZEPROWADZONYCH IMPREZ KULTURALNYCH W 2011R.
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach czynnie uczestniczy w Ŝyciu
kulturalnym i społecznym swojego środowiska propagując swoją działalność poprzez
organizowanie róŜnych form pracy kulturalno – oświatowej promujących ksiąŜkę w
środowisku, w którym pracuje. Zadaniem biblioteki jest upowszechnianie czytelnictwa
poprzez zaspokajanie potrzeb czytelniczych oraz wzbudzanie nowych. WdraŜanie
czytelników do świadomego czytania i dokonywania świadomych wyborów czytelniczych.
Upowszechniając czytelnictwo Biblioteka dąŜy do zaspokajania potrzeb informacyjnych
społeczeństwa.
W ramach edukacji czytelniczo – medialnej dla uczniów gimnazjum organizuje imprezy ph.
„Biblioteka centrum informacji lokalnej”
Współpracuje ze wszystkimi instytucjami, stowarzyszeniami, klubami, szkołami oraz
mediami
lokalnymi
działającymi
na
terenie
miasta
i
gminy
w zakresie upowszechniania kultury i czytelnictwa.
W ramach realizacji programu „Ikonka” dotyczącego informatyzacji społeczeństwa biblioteka
oferuje dostęp do 6 stanowisk komputerowych:
- 3 stanowiska w MiGBP przy ul. Sądowej 21,
- 3 stanowiska w Filii bibl. dla dzieci przy ul. Sienkiewicza 9.
Realizacja programu odbywa się codziennie w godz. od 8.00 do 18.00.
Przy Bibliotece działa krapkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Spotkania odbywają się
regularnie w kaŜdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Miedzy innymi uczestnicy spotkań mają
moŜliwość skorzystania z dostępu do komputerów oraz Internetu.
Wyniki działalności propagującej czytelnictwo obrazuje tabela SPRAWOZDANIE Z
DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKIEJ
I
GMINNEJ
BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
W KRAPKOWICACH ORAZ PODLEGŁYCH JEJ PLACÓWEK W UKŁADZIE
ILOŚCIOWYM ZA ROK 2011.
Praca kulturalno – oświatowa z ksiąŜką to takŜe środek do propagowania biblioteki i
ksiąŜki, dlatego są realizowane imprezy kulturalne, edukacyjne, takie jak:

STYCZEŃ
- Wystawa nt. WOŚP ph. „Największa Orkiestra Świata”
LUTY
- Biała zima z ksiąŜką – cykl zajęć bibliotecznych w czasie ferii
- Najciekawszy pomysł na czytanie dziecku – cykl zajęć bibliotecznych
- Od Nowego Roku bez ksiąŜki ani kroku – cykl imprez promujących
ksiąŜkę i bibliotekę
MARZEC
- „Kobiety – Noblistki” - wystawa, montaŜ poetycki do wystawy
KWIECIEŃ

- Wielkanocne tradycje i obyczaje /blok programowy związany z
świętami wielkanocnymi/
MAJ
- Majowe spotkania z ksiąŜką
CZERWIEC
- Biblioteka dzieciom – imprezy czytelnicze związane z Dniem Dziecka
LIPIEC – SIERPIEŃ
- Wakacje z ksiąŜką – zajęcia wakacyjne dla dzieci
WRZESIEŃ
- Pasowanie na czytelnika – impreza dla pierwszoklasistów
PAŹDZIERNIK
- „Zabawa słowami” – impreza czytelnicza dla uczniów szkół
podstawowych
LISTOPAD
- Moja mała ojczyzna – turniej czytelniczy połączony z cyklem lekcji
bibliotecznych
- „A na imię jej Polska” – wystawa, prelekcje, lekcje biblioteczne
- Andrzejkowe zwyczaje
GRUDZIEŃ
- Spotkanie z Mikołajem
- Kolędowanie
W imprezach czytelniczych organizowanych przez biblioteki miasta i gminy
Krapkowice uczestniczyło 7.000 osób.
Praca kulturalna biblioteki ukierunkowana jest na upowszechnianie ksiąŜki w
środowisku, w którym pracuje.
Ksiązka oraz róŜnorodne formy jej propagowania promują bibliotekę na zewnątrz oraz
uczestniczą w Ŝyciu kulturalnym miasta i gminy Krapkowice.

