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Kto czyta książki, żyje podwójnie 

Umberto Eco 

 
Funkcjonowanie bibliotek publicznych stanowi ważny wkład w społeczną  edukację medialną, 
informacyjną i czytelniczą, co z powodzeniem przełamuje stereotyp bibliotek jako miejsc, 
gdzie jedynie udostępnia się książki. Wiele podejmowanych działań wynika z jasno 
sformułowanego kierunku, zapewniającego użytkownikom stały dostęp  do wiedzy w sytuacji  
ciągłego rozwoju nowych technologii, przetwarzania informacji i komunikowania się. 
 
I. Struktura organizacyjna 
1 maja 2013 r. biblioteka została przeniesiona do nowo wyremontowanego budynku dworca 
kolejowego w Kole i rozpoczęła proces urządzania i wyposażania placówki w nowy sprzęt 
biblioteczny i techniczny.  W połowie sierpnia działalność udostepniającą - nie będąc jeszcze 
w pełni doposażone - rozpoczęły Filia dla Dzieci, Wypożyczalnia dla młodzieży i dorosłych. 
Pełną działalność Biblioteka rozpoczęła  w połowie października po zakupie wszystkich 
materiałów i urządzeń pozwalających instytucji prawidłowo funkcjonować. 
 
17 października 2013 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Biblioteki, na którym obecni byli: 
senator Ireneusz Niewiarowski,  przedstawiciele władz samorządowych miasta  i powiatu, 
Rady Miejskiej w Kole, Kościoła, prezesi kolskich firm, dyrektorzy PKP S.A. Oddział 
Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu, bibliotekarze oraz czytelnicy. 
 
W związku ze zmianą adresu na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Kole  25 września 2013 r. 
Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kole nadano nowy Statut. 
Strukturę organizacyjną placówki - opracowaną zgodnie z potrzebami mieszkańców i 
najnowszymi kierunkami rozwoju branży - tworzą: 

• biblioteka główna (Działy: gromadzenia i opracowywania zbiorów, instrukcyjno-
metodyczny; Wypożyczalnia dla młodzieży i dorosłych; Czytelnia), ul. Kolejowa 19 

• Filia dla Dzieci, ul Kolejowa 19 

• Filia nr 3, ul. P. Wojciechowskiego 30 

• Filia nr 4, ul. S. Wyszyńskiego 14 
 
 
PiMBP czynna jest: 

• poniedziałek, wtorek, środa, piątek:  10:30 - 18:00 

• czwartek :  10:30 - 15:00 

• sobota:  9:00 - 14:00 
 
     
Biblioteka  główna  pracuje na  rzecz wszystkich  placówek w zakresie: organizacyjnym, 
finansowym, administracyjnym, merytorycznym. 
 



 
II.    Kadra 
PiMBP zatrudnia 13 pracowników: 10 bibliotekarzy, główną księgową, dwóch robotników 
gospodarczych. 
Kadra posiada wykształcenie: 

• wyższe bibliotekarskie: 7 osób (1 osoba - studia podyplomowe) 

• wyższe niebibliotekarskie: 1 osoba (studia podyplomowe) 

• średnie bibliotekarskie: 1 osoba   

• średnie ogólne: 1 osoba (uzupełnia wykształcenie na poziomie wyższym) 
 
Średnia płaca brutto wynosiła w okresie sprawozdawczym: 2 789 PLN. 
Kolscy bibliotekarze to ludzie z pasją, zaangażowani w swoją pracę. Każdy projekt to dla nich 
nowe, ciekawe wyzwanie. To osoby doskonale wykształcone, którzy szerzą czytelnictwo i 
kochają książki. 
 
W okresie sprawozdawczym pracownicy uczestniczyli w 5 szkoleniach zorganizowanych 
przez: Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Starostwo 
Powiatowe w Kole, Urząd Miejski  w Kole, Konsorcjum Biblioteki - Użytkowników 
Zintegrowanych Systemów Zarządzania Biblioteką SOWA  i Sokrates-software. 
Tematyka szkoleń i kursów obejmowała: 

• Jak ugryźć książkę, czyli kilka sposobów na promocje czytelnictwa inaczej, 

• Promocja miast i regionów traktowana jako nowoczesny czynnik rozwoju lokalnego i 
regionalnego, 

• Ochrona danych osobowych, 

• Zadania Krajowej Rady Bibliotecznej, jej rola w opiniowaniu wniosków  w sprawie 
łączenia bibliotek z innymi instytucjami, 

• Elektroniczna inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych 
 
W 2013 r. placówka zatrudniała 3 osoby na stażu. 
 
III.    Budżet i wykonanie 
Dochody:    1 073 772,82 
1. Stan środków pieniężnych  01.01.2013 r.:  3 455,27 
2. Dotacja podmiotowa 
w tym: 

• Urząd Miejski: 977 200,00 

• Starostwo Powiatowe: 143 200,00 

• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 82 566,15  
3.    Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej:    8 771,00 
4.    Dochody inne: 1 780,40 

• usługi ksero: 190,60 

• za upomnienia: 1 322,80 

• wpłata za Rocznik Kolski: 267,00   
 
Wydatki: 
Wydatki ogółem:  1 073 136,36 
1.    Wynagrodzenie pracowników: 478 573,85 



• wynagrodzenia osobowe:  zasadnicze, funkcyjne, dodatki stażowe, nagrody 
jubileuszowe: 434 496,85                                                                                                                                       

• umowy zlecenia i o dzieło (spotkania autorskie, z zakresu BHP, obsługa 
informatyczna):  44 077,00 

2.    Składki na ubezpieczenie społeczne:  72 769,24 
3.    Składki na Fundusz Pracy:  7 925,39 
4.    Zakup materiałów i wyposażenia:  308 596,62 

• nagrody konkursowe: 1 235,57 

• materiały biurowe i biblioteczne (materiały do prac z dziećmi, akcydensy biblioteczne 
i finansowe): 2 714,36 

• środki czystości: 3 722,39 

• artykuły spożywcze, kwiaty (zakupy związane ze spotkaniami, konkursami, imprezami 
okolicznościowymi): 1 127,84 

• inne zakupy: 294 702,30, w tym:  regały (69 szt. drewnianych, 59 szt. metalowych): 
73 601,97; komputery (25 szt.): 110 088,20; pozostałe meble: regały na czasopisma, 
lady biblioteczne, stoliki, fotele, biurka, szafy, krzesła obrotowo-biurowe, krzesła do 
czytelni, urządzenia wielofunkcyjne dla filii, ekran multimedialny, drukarka do 
nalepek kodów kreskowych, telewizor dla filii, folia do obkładania książek, materiały 
eksploatacyjne do urządzeń technicznych, czajniki, program komputerowy płacowy: 
111 012,13 

• sygnalizacja alarmowa: 5 094,16                 
5.    Zakup energii:  24 016,63 

• energia elektryczna i woda: 5 810,15                                                                                                                                                                                                                                             

• węgiel i drewno opałowe: 18 206,48 
6.    Zakup usług pozostałych:  137 977,73 

• usługi najmu i dzierżawy: 77 927,60 

• usługi telekomunikacyjne i pocztowe, telekom: 15 956,52 

• usługi monitoringu: 1 960,32 

• usługi informatyczne i naprawy sprzętu: 590,89 

• ubezpieczenia majątkowe sprzętu i księgozbioru: 3 056,00 

• prenumerata prasy: 7 491,04 

• inne usługi (wywóz śmieci, usługi, kominiarskie, medyczne, szkolenia, obsługa 
systemu SOKRATES, przegląd gaśnic, elektryczne, przystosowanie Filii nr 3 dla osób 
niepełnosprawnych, programy księgowe komputerowe): 30 995,36   

7.    Podróże służbowe krajowe:  1 145,30 
8.    Inne opłaty i składki (opłaty bankowe):   711,25 
9.    Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek:  21 818,20 
10.    Nagrody i wydatki osobowe (ekwiwalenty):   1 370,00 
11.    Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:  18 232,15 
 
IV.    Realizacja zadań w ramach zawartego Porozumienia 
Zgodnie z Porozumieniem zawartym w 1999 r. pomiędzy Gminą Miejską Koło, a Zarządem 
Powiatu Kolskiego, PiMBP w Kole w okresie sprawozdawczym realizowała zadania biblioteki 
powiatowej. W sieć powiatową wchodzi 10 bibliotek z terenu powiatu kolskiego wraz z 
filiami. Do zadań biblioteki należało: 

• gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących 
obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych  i samokształceniowych, zwłaszcza 



dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek 
kulturalny, naukowy, gospodarczy, 

• pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie 
obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii 
regionalnej a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym, 

• zapewnienie odpowiedniej kadry instruktorskiej, 

• wsparcie merytoryczne i prawne bibliotek, 

• analiza pracy podległych bibliotek, 

• stworzenie systemu szkoleń, 

• pomoc w automatyzacji bibliotek, 

• organizacja imprez kulturalno-oświatowych o charakterze powiatowym, 

• udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej, 

• sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki 
publiczne zadań. 

 
W 2013 r. odbyto do bibliotek publicznych powiatu 14 wyjazdów instruktażowych, 
przeprowadzono 3 szkolenia: Promocja biblioteki. Pokaż jaka moc ma twoja biblioteka; Rola 
katalogu oraz wirtualnej komunikacji w zdobywaniu czytelników, Integracja systemu 
bibliotecznego SOWA 2/MARC 21 z portalem w.bibliotece.pl; Profesjonalna obsługa klienta 
oraz wyjazd szkoleniowy do Muzeum Powstania Warszawskiego. 
 
V.    Zbiory 
Biblioteka w Kole gromadzi i udostępnia zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy. Służą one 
kształceniu ogólnemu i  zawodowemu, wychowaniu i kulturalnej rozrywce społeczności 
lokalnej. 
W 2013 r. księgozbiór liczył 65 264 woluminów oraz 485 jednostek specjalnych. Wskaźnik 
zakupu książek na 100 mieszkańców  wyniósł 3,9 wol. Aktualizacja zbiorów możliwa jest 
dzięki dotacji samorządowej na zakup zbiorów oraz funduszom przyznawanym w ramach 
programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 
Zbiory sieci bibliotecznej (w wol.): 

• Biblioteka główna  -  38 316 

• Filia dla Dzieci  -  10 413 

• Filia nr 3  -  11 065 

• Filia nr 4  -  5 470 
  
Struktura księgozbioru (w wol.): 

• Literatura piękna dla dorosłych   -  33 659  -  52% 

• Literatura piękna dla dzieci i młodzieży   -  12 066  -  18% 

• Literatura niebeletrystyczna  -  19 388  -  30% 

• Czasopisma oprawne - 151 
              
Struktura wpływów według sposobu nabycia: 

• zakup  -   913 wol.  -   21 818,20 PLN 

• dary  -  386 wol.  -  5 871,57 PLN 

• za zagubione  -  10 wol.  -  279,89 PLN 



• Koło Przyjaciół Biblioteki  -  11 wol.  -  235,00 PLN 

• inne  -  20 wol.  - 180,00 PLN 
 
Liczba zakupionych książek ogółem: 

• ze środków organizatora  -  564 wol.  -  13 047,20 PLN 

• ze środków MKIDN  -  349 wol.  -  8 771,00 PLN 
 
Gromadząc nowości czytelnicze zwracano uwagę na: uniwersalny charakter biblioteki, 
dezyderaty  czytelnicze, planowaną strukturę zbiorów, edukację młodzieży szkolnej i 
studentów. 
 
Placówka stara się wzbogacać księgozbiór korzystając z innych źródeł (dary od czytelników i 
instytucji). W 2013 r. przybyło 1338 wol. na sumę 29 757,06 PLN. 
 
Opracowywanie, gromadzenie i udostępnianie materiałów bibliotecznych o własnym 
regionie oraz dokumentacja jego dorobku kulturalnego, naukowego  i gospodarczego jest 
jednym z podstawowych zadań biblioteki publicznej. PiMBP pełni rolę ośrodka informacji 
biblioteczno-bibliograficznej, opracowuje i udostępnia bibliografię regionalną, a także 
redaguje inne materiały o charakterze regionalnym.   W roku 2013 zbiór dżs powiększono o 
66 jednostek i liczy obecnie 1 828 dokumentów. Są one świadkiem czasu i niosą  unikatową 
wartość informacyjną. Obok ulotnych publikacji, takich jak: kalendarze, zakładki, broszury, 
informatory, plakaty – posiadamy także wydawnictwa większe. Księgozbiór regionalny został 
powiększony o 31 publikacji książkowych. 
     
W roku 2013 ubytkowano 9 879 wol. na kwotę 7 763,19 PLN. 
 
Zbory specjalne (wiele cennych i unikatowych dokumentów o różnej proweniencji, różnym 
czasie powstania i  stopniu wartości, min: zbiory graficzne  i kolekcja Książki Dawnej) liczyły w 
okresie sprawozdawczym 1136 jednostek inwentarzowych. 
Systematycznie   gromadzono audiobooki (książki do słuchania), często poszukiwany przez  
czytelników substytut tradycyjnych edycji papierowych. Obecnie zbiory liczą 221 jednostek 
inwentarzowych. 
 
VI.    Udostępnianie 
W 2013 r. biblioteka zarejestrowała 4 557 użytkowników (aktywnie wypożyczających 3 050). 
Wskaźnik zasięgu czytelnictwa wyniósł 13 na 100 mieszkańców. Ogółem zanotowano 22 276 
odwiedzin. 
 
Struktura czytelników według wieku: 

• do 5 lat   -   46 

• 6-12 lat   -   263 

• 13-15 lat   -   162 

• 16-19 lat   -   423 

• 20-24 lata   -   430 

• 25-44 lata   -   816 

• 45-60 lat   -   545 

• powyżej 60 lat   -  365 



Struktura czytelników według zajęcia: 

• uczniowie   -  955 

• studenci   -   300 

• pracownicy umysłowi  -  553 

• robotnicy   -  254 

• rolnicy   -   37 

• inni zatrudnieni   -   67 

• pozostali   -   885 
 
W   2013 r.  zarejestrowani  w  placówce czytelnicy wypożyczyli 43478 wol. Wskaźnik 
wypożyczeń na 100 mieszkańców wyniósł 186 jednostek inwentarzowych. 
 
Struktura wypożyczonego księgozbioru: 

• literatura piękna dla dorosłych   -   30 306  -  69,7% 

• literatura piękna dla dzieci    -   5 382  -  12,3% 

• literatura niebeletrystyczna   -   7 790  -  18% 
 
W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych udostępniono czytelnikom   5 książek. 
 
VII.    Udostępnianie prezencyjne 
W 2013 r. Czytelnię biblioteki głównej oraz kąciki  czytelnicze filii odwiedziły 942 osoby, które 
skorzystały z 695 wol. Udzielono 1561 informacji: rzeczowych, bibliotecznych, 
bibliograficznych, regionalnych. 
 
Prasa 

Biblioteka dysponowała w 2013 r. 42 tytułami prasy bieżącej: dziennikami, tygodnikami, 
miesięcznikami i kwartalnikami. Tytuły znajdujące się w zbiorach biblioteki to najważniejsze i 
najpopularniejsze na naszym rynku prasowym: gazety; pisma: społeczo-kulturalne, literackie, 
historyczne, branżowe, dla dzieci   i młodzieży;  w wersji elektronicznej: Dziennik Ustaw i 
Monitor Polski. W zbiorach Czytelni nie brak też czasopism i gazet archiwalnych, a wśród 
nich regionalnych (przed  i powojennych). 
 
Dzieci i młodzież korzystają z 4 tytułów czasopism. 
Ogółem udostępniono 2002 czasopisma (w tym 32 razy oprawne). 
 
VIII.    Komputeryzacja 
Biblioteka posiada wyposażoną w komputery i dostęp do Internetu czytelnię komputerową. 
Dzięki udziałowi w programie Instytutu Książki  Wieloletnim Kultura+ priorytet „Biblioteka+ 
Infrastruktura bibliotek” zakupiono 25 komputerów, w tym 18 do dyspozycji czytelników.  
Każda filia posiada co najmniej dwa  komputerowe  z dostępem do Internetu oraz niezbędny 
sprzęt peryferyjny.  Od kilku lat biblioteka należy do zespołu użytkowników programu 
komputerowego SOWA. Dysponuje Zintegrowanym Systemem Zarządzania Biblioteką SOWA 
2 z formatem MARC 21, pozwalającym na pełne zautomatyzowanie wszystkich procesów 
bibliotecznych. Informacja o wszystkich zbiorach znajduje się w jednej bazie dostępnej 
lokalnie. W systemie SOWA 2/MARC 21 tworzona jest  bibliografia Koła i powiatu kolskiego. 
W roku sprawozdawczym z parku komputerowego skorzystało 556 użytkowników. 
 



 
IX.    Działalność kulturalna 
PiMBP aktywnie zaznacza swą obecność w życiu mieszkańców miasta i regionu, będąc 
inicjatorem różnorodnych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, popularyzatorskim i 
często o ponadlokalnym zasięgu. Większość imprez ma charakter otwarty i skierowana jest 
do szerokich kręgów odbiorców. 
Łącznie zorganizowaliśmy 149 form pracy, w których udział wzięło 2 368 uczestników. 
 
Odbyły się spotkania autorskie z: Romanem Pankiewiczem, Ewą Nowak, Renatą Piątkowską, 
Kamilem Gołębiowskim, Krzysztofem Witkowskim, Hanną Kowalewską, Dariuszem 
Srzednickim,  Zbigniewem Kołbą.  Wzięły w nich udział 254 osoby. 
 
Promocji czytelnictwa służyły działania Dyskusyjnego Klubu Książki, który istnieje w naszej 
placówce od 2010 r. (DKK to wspólny projekt Instytutu Książki  i biblioteki wojewódzkiej, 
adresowany przede wszystkim do czytelników korzystających z bibliotek publicznych). Dla 
klubowiczów, książka staje się głównym bohaterem spotkań, jest pretekstem do 
niekończącej się rozmowy - zachwyca, oburza, uczy, bawi, przyprawia o zawrót głowy, smuci, 
skłania do refleksji. Jest jak terapia. W comiesięcznych spotkaniach łącznie wzięły udział 73 
osoby. 
 
Przy placówce działa także aktywnie Koło Przyjaciół Biblioteki, które skupia osoby żywo 
zainteresowane życiem kulturalnym naszej placówki. W 2013 r.  w spotkaniach uczestniczyło 
121 osób. 
 
Rok 2013 został ogłoszony  Rokiem Powstania Styczniowego. PiMBP włączyła się w działania 
zmierzające do uczczenia tego ważnego dla regionu wydarzenia. Była współorganizatorem 
sesji  popularnonaukowej Powstanie Styczniowe na Ziemi Kolskiej - w 150.rocznicę zrywu 
narodowego, współwydawcą materiałów posesyjnych oraz organizatorem wystawy 
tematycznej. 
 
Biblioteka nawiązała współpracę z Klubem Trzecia Zmiana. Społeczność osób 50+ jest bardzo 
rozproszona i w przeciwieństwie do oferty skierowanej do młodych ludzi nie ma zbyt wielu 
miejsc włączających ją do aktywnego nurtu działań społecznych. Aby pomóc osobom 
powyżej 50. roku życia, mającym kłopoty z absorpcją nowych technologii, biblioteka 
rozpoczęła kurs komputerowy Komputer dla seniorów. Wzięły w nim udział 32 osoby.I edycja 
zakończyła się w  marcu 2014 r.. Raz w tygodniu odbywają się spotkania Klubu. Biblioteka 
użycza pomieszczeń, sprzętu oraz oferuje merytoryczną pomoc. 
 
W 2012 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski zainicjował „Narodowe Czytanie”, akcję 
publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane 
„narodowym”, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem 
przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o 
polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. W 2013 r. biblioteka włączyła 
się w akcję Narodowe Czytanie Fredry. W holu dworca kolejowego 20 lektorów przez 5 
godzin czytało Trzy po trzy. 
Placówka współprzygotowała promocję 6 numeru Rocznika Kolskiego. Działalność 
wydawnicza daje bibliotece wymierne efekty w postaci promocji placówki, na terenie kraju, 



a nawet poza jego granicami. Dzięki temu książnica  skupia wokół siebie ludzi kreatywnych i 
zaangażowanych, oddaje czytelnikom rzetelne opracowanie sygnowane nazwą biblioteki. 
 
Animacja czytelnictwa dziecięcego 

Biblioteka nie zapomina o najmłodszych czytelnikach. Oprócz tradycyjnych zajęć w czasie 
ferii i wakacji  oraz oryginalnych wycieczek, organizujemy dla najmłodszych wiele innych 
ciekawych zajęć. Są to: 

• spotkania o charakterze biblioterapeutycznym.  Zajęcia wykorzystują 
wyselekcjonowane materiały czytelnicze, pomagają w rozwiązywaniu problemów 
osobistych. Ponadto służą nawiązywaniu już od najmłodszych lat więzi i kontaktu 
małego dziecka z książką oraz miejscem jakim jest biblioteka. W programie znajdują 
się:  głośne czytanie; zabawy: ruchowe, integracyjne i edukacyjne; zajęcia plastyczne 
(uczestniczyło 135 osób); 

• konkursy plastyczne i czytelnicze. W omawianym okresie zorganizowano dziewięć. 
Plastyczne to: Kosmiczna wycieczka, Jak dobrze być żabką, Nie przeszkadzać. Czytam, 
Muminek, Panna Migotka, Krawat dla taty, Z torbą przez świat); czytelnicze 
(cykliczne-powiatowe): „Mistrz pięknego czytania...” oraz „Mistrz ortografii...”; 
recytatorski Nic dwa razy (poświęcony Wisławie Szymborskiej)(udział wzięło 625 
osób);   

• 23 kwietnia - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Filia dla Dzieci obchodziła w  
towarzystwie  dzieci w wieku przedszkolnym. Maluchom czytali dyrektorzy 
przedszkoli miejskich: Iwona Walczak, Agnieszka Szymańska, Dorota Peda-Graczyk 
(udział wzięło 70 dzieci); 

• Cykliczne spotkania na niwie ekologii przygotowane przez Jacka Nowaczyka - 
Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kole. W  
tegorocznych udział wzięły 25 osoby, które wysłuchały wykładu o elektroodpadach; 

• Warsztaty z ilustratorami: Arturem Nowickim, Elżbietą Krygowską-Butlewską; 
literackie poprowadzone przez Dariusza Rekosza (uczestników 82); 

• Noc detektywów, to impreza, która trwała od godziny 20:00 do 6:00 rano. 
Zorganizowano ją  dla najmłodszych mieszkańców miasta. Ich detektywistyczne 
umiejętności poddał wielu próbom znany pisarz książek sensacyjnych dla dzieci i 
młodzieży oraz kryminałów dla dorosłych - Dariusz Rekosz. Dzieci brały udział w 
zabawach grupowych i indywidualnych. Po ciężkiej pracy umysłowej, detektywi 
zadbali o o formę fizyczną, biorąc udział w dyskotece a przed snem  w seansie 
filmowym. Między wybranymi punktami programu znalazł się czas na poczęstunek, 
przerwy „napojowe”, przerwę na „kolację”, rano - na lekkie śniadanie (23 osoby); 

 
W Filii dla Dzieci, maluchy mają do dyspozycji salę zabaw, w której czas wolny mogą spędzać 
wspólnie z rodzicami. W pomieszczeniu jest kolorowy dywan, poduszki i pufy. Są też klocki, 
zabawki edukacyjne, układanki, pluszaki oraz Xbox (konsola gier wideo). 
Aby zachęcić najmłodszych do czytania, wdrożony został projekt: Książka moim przyjacielem, 
który zakłada wizyty w kolskich przedszkolach. W czasie  spotkań  dzieci uczą się obcować z 
książką  oraz, że czytanie to: poprawa umiejętności językowych i umysłowych dzieci, wzrost 
ich motywacji do współdziałania i nauki, poprawa zachowań.    
Dzięki powyższym działaniom jesteśmy dobrze postrzegani w środowisku. 
 
 



X.    PROMOCJA 
Trudno sobie dziś wyobrazić działalność bibliotek bez dostatecznej promocji jej zbiorów i 
imprez. W naszej placówce dużą wagę przywiązuje się do różnych form prezentacji biblioteki 
i czytelnictwa. Tradycyjne formy  tj. plakaty i zaproszenia stosuje się coraz rzadziej, ze 
względu na duży koszt ich druku i kolportażu. Trudno z nich jednak zrezygnować w 
przypadku ważnych wydarzeń kulturalnych.  Ponadto informacja o imprezach zamieszczana 
jest na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka-kolo.pl, która jest podstawowym 
narzędziem umożliwiającym kontakt z rzeczywistymi i potencjalnymi użytkownikami. 
Witryna jest poddawana ciągłym modyfikacjom, dostosowanym do zmieniających się 
możliwości technicznych   i oczekiwań czytelników. Strona WWW pełni głównie rolę 
informacyjną, jest przewodnikiem po zbiorach i usługach biblioteki. Ponadto promujemy 
zbiory  i bibliotekę na portalu w.bibliotece.pl.  Niezawodny jest marketing bezpośredni 
poprzez ustne przekazywanie informacji użytkownikom odwiedzających bibliotekę.  Dużą 
rolę przywiązujemy do współpracy ze wszystkimi redakcjami środków masowego przekazu. 
 
XI.    WSPÓŁPRACA 
Działalność kulturalna nie mogłaby mieć miejsca bez współpracy z instytucjami partnerskimi. 
Bibliotekę w Kole cechuje otwartość, dlatego też wśród jej partnerów na szczególną uwagę 
zasługuje bardzo intensywna współpraca z przedszkolami  i szkołami wszystkich typów oraz  
instytucjami kultury. Ponadto PiMBP realizuje systematycznie działania, m.in. we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Przyjaciół miasta Koła nad Wartą, Wielkopolskim Towarzystwem 
Kulturalnym w Poznaniu, Klubem Trzecia Zmiana. Odpowiadamy na oczekiwania i potrzeby 
tych organizacji. 
Szeroka działalność biblioteki możliwa jest dzięki dobrej współpracy pomiędzy biblioteką a 
władzami samorządowymi. 
 
Kolska biblioteka jest miejscem z długimi tradycjami i instytucją od zawsze docenianą w 
środowisku lokalnym. Naszą pracą i zaangażowaniem chcemy udowadniać, jak ważną jest 
biblioteka i jej zespół, jak dużo świeżości może wnieść  w otaczającą ich społeczność. 
 
  
 
  
 

Koło, maj 2014 r. 


