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„Biblioteki są cienką czerwoną liną pomiędzy cywilizacją a barbarzyństwem” 

 

Neil Gaiman 

 

     
  Biblioteka współczesna to miejsce spotkań, dialogu, informacji, integracji różnych 
środowisk. Nowoczesna biblioteka to nie tylko zbiór książek, to miejsce, gdzie można spotkać 
się z ludźmi, uczyć się i pracować korzystając z nowoczesnych technologii. To przestrzeń dla 
wydarzeń społecznych i ważne miejsce na kulturalnej mapie Koła.  
 

I. Struktura organizacyjna 
      Strukturę organizacyjną placówki - opracowaną zgodnie z potrzebami mieszkańców             
i najnowszymi kierunkami rozwoju branży - tworzą: 

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

o Filia dla Dzieci, ul Kolejowa 19 
o Filia nr 3, ul. P. Wojciechowskiego 30 
o Filia nr 4, ul. S. Wyszyńskiego 14 

 
PiMBP w Kole czynna była: 

o poniedziałek, wtorek, środa, piątek  :     10:30 - 18:00 
o czwartek  :     10:30 -  15:00 
o sobota :       9:00 -  14:00 
  

Biblioteka  główna  pracuje na  rzecz wszystkich  placówek w zakresie: 
organizacyjnym, finansowym, administracyjnym, merytorycznym. 

 
II. Kadra 

      PiMBP w Kole  zatrudniała 13 pracowników: 10 bibliotekarzy, główną księgową, dwóch 
robotników gospodarczych. 

Kadra posiada wykształcenie: 
o wyższe bibliotekarskie: 7 osób (2 osoby - studia podyplomowe) 
o wyższe niebibliotekarskie: 2 osoby (1 osoba studia podyplomowe) 
o średnie bibliotekarskie: 1 osoba   

 
Średnia płaca brutto wynosiła w okresie sprawozdawczym: 3 002 PLN. 

 
Kolscy bibliotekarze to ludzie kreatywni, pełni pasji, doskonalący swoje umiejętności, 

podejmujący cenne inicjatywy upowszechniające zbiory biblioteczne i organizujący 
działalność kulturalno-edukacyjną zgodnie z potrzebami lokalnego środowiska.  

 
 W okresie sprawozdawczym pracownicy uczestniczyli w 9 szkoleniach 

zorganizowanych przez: Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury            



w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Kole, Urząd Miejski w Kole, Zakład Szkolenia                     
i Ekspertyz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego „Peteks” z Wrocławia, Komendę 
Powiatową Policji w Kole, Instytut Książki.  

 
Tematyka szkoleń i kursów obejmowała: 
� Przygotowanie do prawidłowego i wiarygodnego zamknięcia ksiąg w instytucjach 

kultury, artystycznych i pozostałych 

� Sztuka kształtowania przestrzeni w bibliotece 

� Sprawy obronne, zarządzanie kryzysowe i ochrona informacji niejawnych 

� Ochrona danych osobowych 

� Podaj hasło 

� Niezawodna komunikacja społeczna - system tataka.com w bibliotece 

� Pozyskiwanie środków na działalność bibliotek 

� Przepisy i procedury postepowania w przypadku zgłoszeń o masowym zagrożeniu 

podłożeniem ładunków wybuchowych  

� Akademia Kultury - Biblioteczne Inicjatywy, Biblioteczne Aktywności (BIBA)             

w ramach Festiwalu Conrada w Łodzi 

 
W 2014 r. placówka zatrudniała 2 osoby na stażu. 

 
III. Budżet i wykonanie 

 

 Dochody: 870 086,54  

1. Stan środków pieniężnych na dzień  01.01.2014 r. 636,46 

2. Dotacja podmiotowa 
w tym: 
� Urząd Miejski 
� Starostwo Powiatowe 

 
 

856 200,00 
93 200,00 

3. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej 8 530,00 

4. Dochody inne: 
� usługi ksero 
� za upomnienia 
� wpłata za Rocznik Kolski 
� darowizna 
� Fundacja Orange 

4 720,08 
392,05 

1 748,60 
1 054,00 

450,00 
1 075,43 

 
 
WYDATKI:     
 

 Wydatki ogółem: 867 280,71     

1. Wynagrodzenie pracowników  
� wynagrodzenia osobowe:  zasadnicze, funkcyjne, dodatki 

stażowe,  
� nagrody jubileuszowe 
� umowy zlecenia i o dzieło (spotkania autorskie,  z zakresu  

informatyki) 

516 943,63 
468 385,63 

 
16 888,00 
31 670,00 

2. Składki na ubezpieczenie społeczne 78 979,72 



3. Składki na Fundusz Pracy 7 647,29 

4. Zakup materiałów i wyposażenia 
� nagrody konkursowe 
� materiały biurowe i biblioteczne (materiały do prac                  

z dziećmi, akcje: Zima,  Lato, zajęcia z elementami 
biblioterapii, imprezy okolicznościowe, akcydensy 
biblioteczne i finansowe) 

� środki czystości 
� artykuły spożywcze, kwiaty (zakupy związane ze spotkaniami, 

konkursami, imprezami okolicznościowymi) 
� inne zakupy (folia do obkładania książek, gry planszowe, 

osłony meblowe, tablica, przedłużacze, uszczelki, etykiety 
książek, materiały eksploatacyjne do urządzeń technicznych, 
publikacja Rocznika Kolskiego, programy antywirusowe, 
licencje oprogramowania, drukarki) 

� Prenumerata prasy 

41 339,74 
1 396,09 

                     2 883,34 
 

1 107,06 
1 603,39 

 
18 971,79 

 
                  

 
 

15 378,07 

5. Zakup energii 
� energia elektryczna i woda 
� centralne ogrzewanie 

51 656,00 
24 888,69 
26 767,31 

6. Zakup usług pozostałych 
� usługi najmu i dzierżawy (czynsz PKP – 6 358,42 PLN;           

Filia Nr 3 - 730,50 PLN; Filia Nr 4 - 338,69 PLN) 
� usługi telekomunikacyjne i pocztowe, telekom 
� usługi monitoringu 
� ubezpieczenia majątkowe sprzętu  i księgozbioru 
� inne usługi (wywóz śmieci, koszty usługi BHP, obsługa 

systemu SOKRATES, przegląd gaśnic, elektryczne, wykonanie 
podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Filii nr 4) 

130 006,07 
95 811,86 

 
11 380,17 

1 254,60 
3 001,00 

18 558,44 
                  

 

7. Podróże służbowe krajowe 1 824,16 

8. Inne opłaty i składki (opłaty bankowe) 992,00 

9. Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 20 540,66 

10. Inne świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie, 
ekwiwalent, szkolenia) 

1 307,15 

11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16 044,29 

 
 

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: 

o 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 

o pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej; organizowanie 
obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych; opracowywanie i publikowanie 



bibliografii regionalnej a także innych materiałów informacyjnych o charakterze 
regionalnym 

o zapewnienie odpowiedniej kadry instruktorskiej 
o wsparcie merytoryczne i prawne bibliotek 
o analiza pracy podległych bibliotek 
o stworzenie systemu szkoleń 
o pomoc w automatyzacji bibliotek 
o organizacja imprez kulturalno-oświatowych o charakterze powiatowym 
o udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej 
o sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji zadań przez gminne 

biblioteki publiczne  
 

W 2014 r. odbyto - do bibliotek publicznych powiatu - 39 wyjazdów instruktażowych, 
przeprowadzono 2 szkolenia: Promocja biblioteki. Zmień przestrzeń - aranżacja i design         

w bibliotece; Przepisy i procedury postepowania w przypadku zgłoszeń o masowym 

zagrożeniu podłożeniem ładunków wybuchowych. 
 

V. Zbiory 
      Biblioteka w Kole gromadzi i udostępnia zbiory literatury pięknej dla dorosłych oraz dla  
dzieci i młodzieży, literatury popularnonaukowej, multimediów (książek czytanych                    
- audiobooków) oraz gier planszowych.  Służą one kształceniu ogólnemu i  zawodowemu, 
wychowaniu i kulturalnej rozrywce społeczności lokalnej. Podstawową metodą gromadzenia 
zbiorów jest zakup, który wymaga nieustannego śledzenia nowości wydawniczych, bardzo 
dobrej znajomości własnych zbiorów oraz kierunku rozwoju biblioteki. 
 

W 2014 r. księgozbiór liczył 66 544 woluminów oraz 327 jednostek specjalnych. 
Wskaźnik zakupu książek na 100 mieszkańców  wyniósł 2,9 wol.  

 
Aktualizacja zbiorów możliwa jest dzięki dotacji samorządowej na zakup zbiorów oraz 

funduszom przyznawanym w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Gromadząc nowości czytelnicze zwracano uwagę na: uniwersalny charakter 
biblioteki, dezyderaty  czytelnicze, planowaną strukturę zbiorów, edukację młodzieży 
szkolnej i studentów. Kupujemy wartościową literaturę współczesną, ze szczególnym 
uwzględnieniem wydawnictw nagrodzonych. Śledzimy laureatów nagród literackich: Nike, 
Paszportu Polityki, Książki Historycznej Roku i innych. Kupiliśmy książki nominowane do 
konkursu Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY oraz książki polecane przez znawców literatury 
dziecięcej i młodzieżowej. 
 
Zbiory sieci bibliotecznej (w wol.): 
Biblioteka główna - 39 530 
Filia dla Dzieci - 10 623 
Filia nr 3 - 11 149 
Filia nr 4 - 5 242  

   
Struktura księgozbioru (w wol.): 
Literatura piękna dla dorosłych - 32 968 - 49,% 
Literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 12 351 - 18,% 



Literatura niebeletrystyczna - 19 747 - 29,% 
Czasopisma oprawne 
                                                                                                                                                                                                                             

-     151 
       

  
 

 
Struktura wpływów według sposobu nabycia: 
zakup -   673 wol. -  20 706,36 PLN 
dary -   833 wol. -  18 014,34 PLN 
za zagubione -     31 wol. - 682,59 PLN 
Koło Przyjaciół Biblioteki -    180 wol. - 4 466,76 PLN 
inne -      19 wol.   - 215,00 PLN 
 
 
Liczba zakupionych książek ogółem: 
ze środków organizatora -  341 wol. -  12 176,36 PLN 
ze środków MKiDN - 326 wol. -  8 530,00 PLN 
 
 

Placówka stara się wzbogacać księgozbiór korzystając z innych źródeł - darów od 
czytelników i instytucji. Przyjmują je wszystkie placówki PiMBP w Kole. 

Zbiory biblioteczne poszerzają także  egzemplarze przekazywane przez czytelników za 
wydawnictwa zagubione lub zniszczone.  

      Podstawowym zadaniem biblioteki jest zaspakajanie potrzeb informacyjnych, 
edukacyjnych i samokształceniowych społeczności lokalnej. Dlatego placówka wiele uwagi  
poświęca zagadnieniom dotyczącym wiedzy o własnym regionie.  Gromadzi,  opracowuje,                    
i udostępnia materiały biblioteczne oraz dokumentację jego dorobku kulturalnego, 
naukowego i gospodarczego. PiMBP w Kole pełni rolę ośrodka informacji biblioteczno-
bibliograficznej: opracowuje i udostępnia bibliografię regionalną, a także redaguje inne 
materiały o charakterze regionalnym.  W ramach tych zadań biblioteka kolska  prowadzi 
działalność wydawniczą oraz dba o promocję publikacji tematycznie dotyczących regionu.    
W roku 2014 zbiór dżs powiększono o 84 jednostki i liczy obecnie 1 911 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 56  publikacji książkowych. 

   
Systematycznie gromadzono audiobooki (książki do słuchania), często poszukiwany 

przez czytelników substytut tradycyjnych edycji papierowych. Obecnie zbiory liczą 229 
jednostek inwentarzowych.  

 
W każdej bibliotece niezbędna jest selekcja zbiorów. Część wydawnictw ulega 

dezaktualizacji, zniszczeniu, zaczytaniu. Usuwane są również materiały wieloegzemplarzowe. 
W roku 2014 ubytkowano 540 wol. na kwotę 864,07 PLN. 
 

VI. Udostępnianie 
W 2014 r. biblioteka zarejestrowała 3 364 użytkowników. Wskaźnik zasięgu czytelnictwa 

wyniósł 15 na 100 mieszkańców. Ogółem zanotowano 32 918 odwiedzin. 
 
 



Struktura czytelników według wieku: 
do 5 lat - 74 
6-12 lat - 398 
13-15 lat - 163 
16-19 lat - 404 
20-24 lata - 476 
25-44 lata - 874 
45-60 lat - 582 
powyżej 60 lat - 393 
 
Struktura czytelników według zajęcia: 
osoby uczące się - 1 383 
osoby pracujące - 990 
pozostali - 991 
 

W   2014 r.  czytelnicy zarejestrowani  w  placówce wypożyczyli 56 078 wol. Wskaźnik 
wypożyczeń na 100 mieszkańców wyniósł 249 jednostek inwentarzowych. 
 
Struktura wypożyczonego księgozbioru: 
literatura piękna dla dorosłych     -     37 931  -  67,6 % 
literatura piękna dla dzieci           -        7 770 -    13,8 % 
literatura niebeletrystyczna          -      10 377  -  18,5 % 

 
W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych udostępniono czytelnikom                        

21 książek oraz 4 dokumenty wtórne. Celem tego rodzaju usługi jest sprowadzenie 
materiałów bibliotecznych - niedostępnych w zbiorach PiMBP w Kole - z innych bibliotek           
w kraju. 
 

VII. Udostępnianie prezencyjne 
      Odbywa się na miejscu, w Czytelni. Użytkownik może skorzystać z bogatej oferty 
encyklopedii ogólnych i specjalnych; słowników językowych i tematycznych; różnego rodzaju 
leksykonów i informatorów; monografii; albumów; map i atlasów. W 2014 r. Czytelnię 
biblioteki głównej oraz kąciki  czytelnicze filii odwiedziły ogółem 5 524 osoby, które 
skorzystały z 772 wol. Udzielono 278 informacji: rzeczowych, bibliotecznych, 
bibliograficznych, regionalnych. 
 
        Prasa 

    Biblioteka gromadzi i udostępnia na miejscu gazety bieżące  i czasopisma oraz oprawne 

komplety archiwalnych roczników prasy lokalnej - łącznie 67 tytułów. Prenumeruje                

38 tytułów czasopism o różnorodnej tematyce i częstotliwości ukazywania się. Są to 

najważniejsze i najpopularniejsze na naszym rynku prasowym: tygodniki, miesięczniki               

o tematyce ogólnej i społeczno-kulturalnej;  czasopisma z dziedzin nauk humanistycznych 

(literatura, psychologia). W zbiorach Czytelni nie brak też czasopism i gazet archiwalnych,          

a wśród nich regionalnych (przed- i powojennych). Część zbiorów znajduje się w wolnym 

dostępie. 

 



Dzieci i młodzież korzystają z 8 tytułów czasopism. 
 
Ogółem udostępniono 3 859 czasopism. 
 

VIII. Komputeryzacja 

       Dynamicznie rozwijające się społeczeństwo informacyjne wymaga coraz szybszego 
dostępu do informacji. Aby sprostać wymaganiom czytelników niezbędna była 
komputeryzacja biblioteki oraz dostęp do baz komputerowych innych bibliotek.  

      Stworzenie elektronicznej bazy danych o zbiorach bibliotecznych oraz możliwość 
zautomatyzowanego systemu obsługi czytelnika była ważnym przedsięwzięciem na rzecz 
przekształcenia biblioteki w centrum informacyjne. Przechodząc przez kolejne wersje 
bibliotecznego systemu SOWA, wdrożyliśmy system SOWA 2 obejmujący format MARC 21. 
Dzięki temu biblioteka mogła uruchomić komputerową obsługę czytelników we wszystkich 
placówkach bibliotecznych i uzupełnić zawartość bazy danych PiMBP w Kole o wszystkie 
zbiory. Katalog internetowy ułatwia użytkownikom korzystanie z naszych podstawowych 
usług - mogą sprawdzić dostępność książki, zamawiać ją i rezerwować, jak również 
kontrolować swoje konta biblioteczne. Realizacja tego przedsięwzięcia podniosła jakość 
świadczonych usług, usprawniła pracę i przekaz informacji o księgozbiorze. 

      Biblioteka w Kole należy do ogólnopolskiego portalu e-usług bibliotecznych                           
- w.bibliotece.pl. Portal dedykowany jest wszystkim czytelnikom zainteresowanym wymianą 
informacji na temat książek, regionaliów, dokumentów multimedialnych i innych zbiorów 
gromadzonych w bibliotekach publicznych. Podstawą całości jest ogólnopolski katalog 
centralny. 
      Biblioteka posiada - wyposażoną w 16 komputerów i dostęp do Internetu -  czytelnię 
komputerową.  Każda filia posiada co najmniej dwa stanowiska komputerowe  z dostępem 
do Internetu oraz niezbędny sprzęt peryferyjny.  W systemie SOWA 2/MARC 21 tworzona 
jest  bibliografia Koła i powiatu kolskiego. W roku sprawozdawczym z parku komputerowego 
skorzystało 3 618 użytkowników. 
 

IX. Działalność kulturalna 
      PiMBP w Kole aktywnie zaznacza swą obecność w życiu mieszkańców miasta                          
i regionu, będąc inicjatorem różnorodnych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, 
popularyzatorskim -  często o zasięgu ponadlokalnym. Większość imprez ma charakter 
otwarty i skierowana jest do szerokich kręgów odbiorców. Oferta kolskiej biblioteki 
odpowiada zainteresowaniom wszystkich grup wiekowych. 

Łącznie zorganizowaliśmy 365 form pracy, w których udział wzięło 5 300 uczestników. 
 
Największą popularnością cieszyły się spotkania autorskie. Gościliśmy: Romana 

Pankiewicza, Bronisława Cieślaka, Piotra K. Piotrowskiego, Dariusza Rekosza, Dariusza 
Matysiaka, Arkadego Radosława Fiedlera, Ewę Freudenreich, Kubę Michalskiego, Katarzynę 
Pisarzewską, Agnieszkę Frączek, Melanię Kapelusz, Grzegorza Gortata, Janusza Kapustę, 
Piotra Gołdyna, Krzysztofa Witkowskiego, Małgorzatę Grzankę. Wzięło w nich udział 577 
osób. 

 



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). Dzięki dyskusjom i spotkaniom wytworzył się swoisty klimat. Klubowiczów 
połączyła wspólna pasja czytania - potrafią dzielić się przeżyciami i wyrażać emocje 
wywołane lekturą. Klub tworzą ludzie, dla których książka stanowi źródło inspiracji                      
i wzorców w życiu codziennym. W comiesięcznych spotkaniach łącznie wzięło udział 61 osób. 

 
Przy placówce działa także aktywnie Koło Przyjaciół Biblioteki, które skupia osoby 

żywo zainteresowane życiem kulturalnym książnicy. W 2014 r. w spotkaniach uczestniczyły 
102 osoby. 

 
Biblioteka kontynuuje współpracę z Klubem Seniora Trzecia Zmiana poprzez cykl 

kursów komputerowych Komputer dla seniorów. III edycja rozpoczęła się  6 października 
2014 r.   i trwała do 30 marca 2015 r. Oprócz  podstawowych informacji dotyczących obsługi 
komputera  i poruszania się po Internecie, uczestnicy spotkali się z przedstawicielami 
Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie Oddział Koło, którzy przedstawili usługę 
bankowości elektronicznej. Ogółem w kursie wzięło  udział 20 osób. Ponadto w siedzibie 
biblioteki raz w tygodniu odbywają się spotkania członków Klubu. Biblioteka użycza im  także   
sprzętu oraz oferuje pomoc merytoryczną.  

 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole włączyła się jako partner do projektu 

Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich 

inicjatyw kulturalnych, który zdobył dofinansowanie ze środków Ministra Kultury                       
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury UAM. Istotą 
projektu było dokonanie diagnozy inicjatyw społeczno-kulturalnych angażujących do 
uczestnictwa osoby w wieku 50+. PiMBP w Kole zorganizowała w jego ramach  panel 
dyskusyjny. Zaproszono przedstawicieli środowisk społecznych, opinio- i kulturotwórczych       
powiatu kolskiego: dyrektorów i pracowników instytucji kultury,  ośrodków pomocy 
społecznej; szefów klubów seniora; związków emerytów i rencistów; społeczników; osoby      
z samorządu terytorialnego zajmujące się obszarami kultury. 
 

W 2012 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski zainicjował Narodowe Czytanie - akcję 
publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Zostało ono 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 2014 r. Biblioteka 
włączyła się w akcję Narodowego Czytania Sienkiewicza. Przed Starostwem Powiatowym            
w Kole,  zaproszeni goście czytali wybrane fragmenty Trylogii. Przedsięwzięciu towarzyszyły: 
wykład na temat Rzeczpospolitej Obojga Narodów około połowy XVII w.; konkurs ze 
znajomości postaci z kart Trylogii; warsztaty tworzenia kwiatów z bibuły;  loteria oraz zajęcia 
dla najmłodszych.  

 
25. rocznicę śmierci  Stanisławy Fleszarowej-Muskat,  uczciliśmy  głośnym czytaniem 

powieści  Pozwólcie nam krzyczeć. W holu dworca kolejowego czytały:  Teresa Brzoska, Agata 
Dziedziczak, Halina Grabowska, Irena Jabłońska, Agnieszka Malińska, Ewa Nowak, Wanda 



Tomczak. Panie  wplotły w  swoje prezentacje wspomnienia i anegdoty dotyczące pisarki i jej 
najbliższych.  

 
Biblioteka główna przeprowadziła konkursy na:  
- Kolską Osobowość Roku ‘2013, w którym statuetkę odebrał Krzysztof Lityński, 

dyrygent Miejskiej Orkiestry Dętej OSP w Kole  
- logo Biblioteki, którego celem  było stworzenie jednolitego znaku i identyfikacji 

graficznej  placówki. Laureatem  został Bartłomiej Baran z Łabowa. 
 
Dla uczniów szkół średnich zorganizowano: 

o warsztaty dramatyczno-teatralne. Poprowadził je doświadczony pedagog, 
pisarz, dramaturg i scenarzysta Piotr Kotlarz - autor książek o historii 
światowego i polskiego dramatu, animator życia kulturalnego Gdańska.           
W zajęciach udział wzięli uczniowie z kolskiego Liceum Ogólnokształcącego. 
Młodzież zapoznała się z historią dramatu,  teoretycznymi podstawami pisania 
sztuki: wyborem tematu, budową akcji, konstruowaniem bohaterów 

o spotkanie młodzieży z kolskiej Bursy Szkolnej z policjantem. Pan Daniel Boła 
reprezentujący Zespół do spraw Patologii i Nieletnich, mówił o przestępczości 
i odpowiedzialności karnej nieletnich, przemocy wirtualnej, uzależnieniach        
i innych problemach społecznych bliskich młodzieży. Uczniowie dowiedzieli się 
jakie mogą być konsekwencje prawne palenia papierosów i spożywania 
alkoholu w miejscach publicznych, zażywania narkotyków czy wagarów. 
Poruszony został także bardzo aktualny problem bezpieczeństwa i sposobów 
radzenia sobie z przemocą w Internecie. 
 

Biblioteka była współorganizatorem sesji popularnonaukowej pt. Zakony                        

i zgromadzenia zakonne na Ziemi Kolskiej - ich dzieje, rola i znaczenie, której celem było 
poszerzenie wiedzy na temat dziejów miasta i jego dziedzictwa historycznego. Spotkanie 
odbyło się w barokowym klasztorze. 

Placówka współprzygotowała promocję 7 numeru Rocznika Kolskiego,  który aspiruje 
do wpisania na listę czasopism, tzw. punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Ponadto byliśmy współwydawcą publikacji: Zakony i zgromadzenia zakonne na 

Ziemi Kolskiej, Kolski Informator Kulturalny. 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  wycieczek, zorganizowaliśmy  dla najmłodszych wiele innych 
ciekawych zajęć. M.in.: 

 
o 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 (uczestniczył 352 osoby) 

o konkursy plastyczne i czytelnicze. W omawianym okresie zorganizowano 
trzynaście. Plastyczne to: Elf świętego Mikołaja; Koty, kotki, koteczki; 

Wypożycz tę książkę; Nie wulgaryzmom; Czytelnik 2014; Moja 

niezapominajka; Cyklista; Galeria detektywów; Dzwoneczek; Podłaźniczka; 
czytelnicze (cykliczne, powiatowe): Mistrz pięknego czytania.... oraz Mistrz 

ortografii...; recytatorski Czym jest dla Ciebie literatura (poświęcony Agnieszce 
Osieckiej) (udział wzięło 515 osób)   

o Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich Filia dla Dzieci obchodziła                   
w  towarzystwie  dzieci w wieku przedszkolnym. Maluchom czytali: Irena 
Jabłońska, Janina Sochacka, Maria Szmagaj  -  członkinie Klubu Trzecia Zmiana 
(udział wzięło 40 dzieci) 

o cykliczne spotkania na  niwie ekologii przygotowane przez Szymona 
Czerwińskiego z Wydziału Ochronny Środowiska Urzędu Miejskiego w Kole.     
55 uczniów szkół podstawowych,  wysłuchało wykładu o tym jak tworzyć              
i utrzymywać przyjemną atmosferę „zielonego” miasta? W  jaki sposób 
poprawić jakoś życia jego mieszkańców?  Jak gospodarować przestrzenią 
miejską z korzyścią dla człowieka i środowiska?  

o warsztaty tworzenia kwiatów z bibuły oraz „dzieł sztuki” z rolek od papieru 
toaletowego. Spotkania prowadziła Teresa Brzoska (udział wzięło 37 osób) 

o warsztatów komputerowych dla młodzieży WWW, czyli wykreuj własną 

witrynę. Od bezpieczeństwa do przyjemności, prowadzonych przez Dariusza 
Rekosza, Projektanta Systemów Informatycznych z tytułem Microsoft Certified 
Professional. Dariusz Rekosz jest także autorem prozy przygodowo-
detektywistycznej dla dzieci i młodzieży oraz komedii i kryminałów dla 
dorosłych (udział wzięły 23 osoby). 

o warsztaty projektowania strojów folkowych Ilony Mazurkiewicz (rok 2014 był 
Rokiem Oskara Kolberga). Spotkanie obejmowało także pokazy: medialny           
- dotyczący mody z wpływami folkowymi;  mody -  na którym młodzi 
uczestnicy zaprezentowali (na schodach książnicy)  swój artystyczny projekt. 
(udział wzięły 32 osoby) 

o cykl spotkań  z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej  Terenowego Koła 
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. 
Warsztaty dotyczyły historii Koła. Uczestnicy obejrzeli pokaz poświęcony 
zabytkom  naszego miasta,  zbiory regionalne.  Układali puzzle, wcielili się         
w ilustratorów Legendy o Kole autorstwa  Anastazji Szacownej (udział wzięło 
39 osób) 

o Cykl spotkań dla gimnazjalistów, poświęcony  trudnym tematom takim jak: 
inność i obcość (niepełnosprawność umysłowa, fizyczna, choroba, 
odmienność narodowa i etniczna, odmienność wyznania), obraz rodziny,  
seksualność i cielesność, realia szkolne i grupa rówieśnicza (udział wzięły 54 
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 obcowania z książką  oraz, że czytanie to: poprawa umiejętności językowych                          
i umysłowych, wzrost  motywacji do współdziałania i nauki, poprawa zachowań.    

Organizując różne formy działań biblioteka służy nie tylko rozwijaniu potrzeb 
czytelniczych społeczeństwa, ale także wspomaga system edukacji i wychowania. 

 PROMOCJA 

      Trudno sobie dziś wyobrazić działalność bibliotek bez dostatecznej promocji jej zbiorów      
i imprez. W naszej placówce dużą wagę przywiązuje się do różnych form reklamy biblioteki      
i czytelnictwa. Tradycyjne -  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.  Informacje o imprezach,  zamieszczane są też na stronie 
internetowej biblioteki (www.biblioteka-kolo.pl), która jest podstawowym narzędziem 
umożliwiającym kontakt z  rzeczywistymi i potencjalnymi użytkownikami. Witryna jest 
poddawana ciągłym modyfikacjom oraz   dostosowywana 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 społecznościom Facebook oraz w.bibliotece.pl.   

            WSPÓŁPRACA 

Działalność kulturalna nie mogłaby mieć miejsca bez współpracy z instytucjami 
partnerskimi. Bibliotekę w Kole cechuje duża otwartość - wśród jej partnerów znajdują się:   
przedszkola,  szkoły wszystkich typów i szczebli  oraz  instytucje 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. 

 
Książnica kolska jest miejscem z długimi tradycjami i instytucją od zawsze docenianą 

w lokalnym środowisku. Naszą pracą i zaangażowaniem chcemy udowadniać, jak ważną jest 
biblioteka i jej zespół, jak dużo świeżości możemy wnieść w otaczającą nas rzeczywistość.  

 
 
 
 

 

 

 



 
 


