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Użytkownicy 

Z usług Biblioteki korzystało blisko 5,5 tys. użytkowników. Aktywnie wypożyczało 

książki 4 026 czytelników. Odwiedziło nas 46 701 osób, co dało średnio dziennie 313 osób. 

 

Zbiory  

W I półroczu 2017 r.  wypożyczono łącznie 47 661 książek, czasopism i multimediów. 

Na miejscu w Bibliotece korzystano z prawie 9 tys.  materiałów. Dużym zainteresowaniem 

cieszyły się książki na platformie IBUK LIBRA, 1549 osób przeglądało 2012 pozycji.  

 

 

 

Wzbogacanie księgozbioru bibliotecznego 

Księgozbiór PiMBP wzbogacił się o 501 książek, 768 numerów czasopism oraz 

wykupiono dostęp do 1091 e-książek w portalu IBUK LIBRA. Dodatkowo od osób 

prywatnych i instytucji otrzymaliśmy w darze 686 książek.  
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 Podane dane dotyczą Oddziału dla Dzieci i Działu Dorosłych PiMBP 
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Urozmaicanie oferty kulturalnej miasta i gminy 

Wpisując się w potrzeby kulturalne mieszkańców miasta i gminy organizujemy 

różnorodne imprezy. Są to spotkanie autorskie i tematyczne, wystawy, koncerty. Angażujemy 

się w ogólnopolskie akcje takie jak Noc Bibliotek, Tydzień z Internetem, akcja „Żonkile”. Dla 

dzieci i młodzieży oferujemy program edukacyjny „Kultura? W zasięgu!”, który zakłada 

wyjazdy do różnych instytucji kulturalnych w woj. małopolskim, poznawanie ich działalności 

i udział w różnego rodzaju warsztatach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Promowanie czytelnictwa wśród mieszkańców gminy 

Promujemy czytelnictwo poprzez następujące działania: Dyskusyjne Kluby Książki, 

spotkania autorskie, zajęcia z głośnego czytania dla dzieci, konkursy czytelnicze.  

W I półroczu 2017 r. odbyło się 14 różnych akcji i imprez promujących czytanie, w których 

wzięło udział blisko 900 osób. 

 

Propagowanie kultury regionu brzeskiego 

Jednym z wielu zadań Biblioteki jest aktywne promowanie kultury regionu 

brzeskiego. Organizujemy szereg lekcji bibliotecznych o tematyce regionalnej. W 2017r. 

zainicjowaliśmy cykliczne Regionalne spotkania literackie, podczas których swoją twórczość 

prezentują pisarze i poeci naszego regionu. W zajęciach i wydarzeniach promujących region 

brzeski w I półroczu 2017 r. wzięło udział blisko 600 osób.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Poranki z książką  

Klub Maluszka 

Bajkowa Akademia Filmowa 

Kreatywne soboty 

„Każdy może być artystą” 

Byli sobie podróżnicy 

Brzeskie Dni Książki 

Piknik policyjny 

DKK dla młodzieży  

Z biblioteczną wizytą   

 

 

 

 

Bal Przebierańców  

Przedstawienia 

Baśniowa noc w bibliotece  

Lekcje biblioteczne  

Czytanie na dywanie   

Konkursy  

Korowód Bajkowych Postaci  

Spotkania autorskie  

Ferie w bibliotece  

Piątkowe czytania z  eksperymentowaniem  

 

 

Działania na rzecz dzieci 

Realizowano serię zajęć i imprez, mających na celu wszechstronny rozwój dzieci. 

Oprócz tradycyjnych i lubianych, cyklicznych przedsięwzięć takich jak Klub Maluszka, 

Piątkowe  Czytania z Eksperymentowaniem oraz zajęć plastycznych „Każdy może być 

artystą”, organizowaliśmy: Bal Przebierańców, Baśniową Noc w Bibliotece, Korowód 

Bajkowych Postaci i wiele innych. Warto wspomnieć o nowych inicjatywach, które 

proponuje nasza Biblioteka. Są to: wyjazdowe spotkania „Z biblioteczną wizytą”, zajęcia 

plastyczne „Kreatywne soboty” oraz lekcje pokazowe języka angielskiego „Czytanie na 

dywanie”. Przeprowadzono łącznie 279 przedsięwzięć, w których uczestniczyło 6019 dzieci 

wraz z rodzicami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upowszechnianie wiedzy i informacji wśród mieszkańców gminy 

Organizowano warsztaty komputerowe na poziomie podstawowym. Upowszechniano 

dostęp do zasobów internetowych biblioteki (IBUK Libra, CATL), a także stanowisk 

komputerowych, z których skorzystało ponad 3500 osób.   

 

Dbanie o wysoki poziom obsługi czytelników 

Brzescy bibliotekarze uczestniczą w różnego rodzaju wyjazdowych kursach, 

szkoleniach, konferencjach i warsztatach tematycznych stale podnosząc bibliotekarskie 

kompetencje. Dodatkowo prowadzimy wewnętrzne szkolenia i seminaria dla bibliotekarzy 

z powiatu brzeskiego. W I półroczu 2017 r. ok. 50 bibliotekarzy wzięło udział w w/w 

szkoleniach.    

 

279 różnych zajęć i imprez 

ponad 6 tys. dzieci  


