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„Książka to okno na świat, to promień słońca, który rozświetla ciemne noce, 
 to najlepszy doradca we wszystkich sprawach” 

Stanisław Lem 
 

I. Status formalno-prawny biblioteki  

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole jest samorządową instytucją kultury, 
wpisaną do prowadzonego przez Organizatora - rejestru instytucji kultury Nr 4011/01/04              
z dnia 16 lipca 2004 r. Zadania realizuje w Kole w: siedzibie głównej (ul. Kolejowa 19),  w której 
znajdują się: czytelnia, wypożyczalnia dla młodzieży i dorosłych, Filia dla Dzieci;  oraz dwóch 
filiach bibliotecznych: Filii nr 3 (ul. P. Wojciechowskiego 30), Filii  nr 4  (ul. S. Wyszyńskiego 14).  

 
Kierunki rozwoju PiMBP w Kole wyznaczają cele strategiczne: 
 

o dostosowanie oferty do potrzeb klientów:  

 prowadzenie działalności kulturalnej dla różnych grupy odbiorców;  
o działalność kulturalna:  

 popularyzacja książki i czytelnictwa - organizacja: akcji czytelniczych, spotkań 
autorskich, konkursów, warsztatów, lekcji bibliotecznych, prelekcji, wystaw i in.;  

o działalność informacyjno-edukacyjna:  

 zaspakajanie potrzeb informacyjnych i edukacyjnych społeczności lokalnej,  

 prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej zbiorów własnych i innych,  

 zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu,  

 opracowywanie bibliografii regionalnej Koła i powiatu kolskiego;   
o promocja biblioteki i czytelnictwa:  

 promocja działalności w środowisku lokalnym, środkach masowego przekazu;  
o poprawa jakości zbiorów - ich atrakcyjności i aktualności:  

 dostosowanie struktury zakupów do oczekiwań klientów,  

 selekcja książek: zdezaktualizowanych, zniszczonych, zaczytanych,  

 zwiększenie nakładów na zakup nowości wydawniczych;  
o informatyzacja procesów bibliotecznych:  

 wdrażanie zintegrowanego systemu bibliotecznego SOWA,  

 tworzenie katalogu komputerowego dla zbiorów bibliotecznych;  
o modernizacja pomieszczeń i zakup sprzętu bibliotecznego. 

 
II. Struktura organizacyjna 

 
Strukturę organizacyjną placówki - opracowaną zgodnie z potrzebami klientów                              

i aktualnymi kierunkami  rozwoju branży - tworzą: 
 

o Biblioteka główna - z wypożyczalnią dla młodzieży i dorosłych oraz czytelnią                          
- mieszcząca się   w budynku dworca kolejowego,  zajmująca  6 pomieszczeń o łącznej  
powierzchni 352 m2, ponosząca - na podstawie umowy - koszty  wynajmu i utrzymania 
pomieszczeń (energii elektrycznej, wody, wywozu nieczystości, dozoru budynku przez 
firmę ochraniarską);  

o Filia dla Dzieci - mieszcząca  się w budynku dworca kolejowego, zajmująca 
pomieszczenie   o powierzchni 77 m2 (z osobnym wejściem); 



o Filia nr 3 - zajmująca dwa  pomieszczenia - o powierzchni 53,2 m² - w budynku 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole, ponosząca koszty wynajmu i utrzymania lokalu  
(wywozu nieczystości);    

o Filia nr 4 - zajmująca pomieszczenia - o powierzchni 41,5 m2 - w budynku stanowiącym 
własność Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kole, ponosząca koszty 
wynajmu i utrzymania budynku (energii elektrycznej, wody, wywozu nieczystości).  

 
Godziny otwarcia placówek: 
 

agendy: poniedziałek: wtorek: środa: czwartek: piątek: sobota: 

Czytelnia 8:00-18:00 8:00-18:00 8:00-18:00 10:00-15:00 8:00-18:00 9:00-14:00 
(1 w  miesiącu) 

Wypożyczalnia 
dla młodzieży   
i dorosłych 

8:00-18:00 8:00-18:00 8:00-18:00 10:00-15:00 8:00-18:00 9:00-14:00 
(1 w  miesiącu) 

Filia dla Dzieci 9:00-17:00 8:00-15:00 9:00-17:00 10:00-15:00 9:00-17:00  

Filia nr 3  8:00-18:00 8:00-18:00 8:00-18:00 10:00-15:00 8:00-18:00  

Filia nr 4 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 10:00-15:00 9:00-17:00  

 
We wszystkich agendach obowiązywała przerwa techniczna (13:00-13:30) w celu dezynfekcji 
sprzętu i pomieszczeń.  
 
Biblioteka  główna  pracuje na  rzecz wszystkich  komórek w zakresie: merytorycznym,  
organizacyjnym, administracyjnym, finansowym. 
 

III. Koronawirus COVID -19 

W związku z epidemią koronawirusa  biblioteka kolska wraz z filiami -  11 marca 2020 r.         
- została zamknięta dla czytelników.  Ponowne otwarcie nastąpiło 18 maja. W tym czasie 
zmianie uległa organizacja pracy. Bibliotekarze wykorzystali czas na prace porządkowe                  
w systemie bibliotecznym,  wzięli  udział  w licznych szkoleniach online   i webinariach. Od  
maja w ograniczonym zakresie funkcjonowała Wypożyczalnia i Filia nr 3 (brak wolnego 
dostępu do półek, limit  osób przebywających w  pomieszczeniach bibliotecznych, brak działań 
kulturalnych i edukacyjnych). Czytelnia była nieczynna (brak możliwości korzystania                          
z komputerów). Filia dla Dzieci rozpoczęła działalność w sierpniu, a we wrześniu udostępniono 
Czytelnię oraz uruchomiono wolny dostęp do zbiorów. Pandemia była powodem wielu zmian 
w funkcjonowaniu placówek - wszelkie działania zostały przeniesione do sieci,                                       
z  użytkownikami i czytelnikami kontaktowano się w przestrzeni wirtualnej.  

W październiku dzięki dotacji celowej Urzędu Miejskiego w Kole w holu dworca kolejowego 
ustawiono trezor do bezkontaktowego zwrotu książek. Przeprowadzony został częściowy 
(niezbędny) remont filii przy ul. S. Wyszyńskiego 14. 

W okresach luzowania obostrzeń przywracano organizację spotkań autorskich, konkursów.             
W okresie 7-29 listopada biblioteka została ponownie  zamknięta i prowadziła działania online. 
Po tym okresie otwarto  agendy biblioteczne w ściśle określonym reżimie sanitarnym.  



Stanowiska pracy zostały wyposażone w ekrany ochronne, maseczki, przyłbice, rękawiczki, 
środki dezynfekujące. 

W porównaniu z rokiem 2019 biblioteka zarejestrowała 12% mniej czytelników, o 14% spadła 
liczba wypożyczeń. Biblioteka pozostawała w kontakcie z czytelnikami za pośrednictwem 
różnorodnych narzędzi:  telefonu, poczty elektronicznej,  strony internetowej, serwisu 
społecznościowego Facebook. Oferowano różnorodne gry, literackie zabawy interaktywne          
i konkursy.  

IV. Kadra 
 
      PiMBP zatrudniała 13 pracowników: 11 działalności podstawowej [dyrektor, bibliotekarze 
(w bibliotece głównej - 7, w filiach - 4)], główną księgową, pracownika gospodarczego. 
 
Kadra posiada wykształcenie: 
 

 wyższe bibliotekarskie: 7 osób (2 osoby - studia podyplomowe), 

 wyższe niebibliotekarskie: 1 osoba, 

 średnie: 3 osoby. 

Pracownicy uczestniczyli w e-learningowych: kursach, szkoleniach, warsztatach, 
konferencjach zorganizowanych przez:  Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji 
Kultury w Poznaniu, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej: 

 Biblioteka Pomysłów 2020, 

 Działalność bibliotek podczas stanu epidemii, 

 Ekoliteratura, czyli książki o ekologii, 

 Ekoliteratura, czyli książki o ekologii 2, 

 Excel - kurs obsługi programu, 

 Grafika komputerowa - materiały do druku: ulotki, łamanie tekstu, zakładki, 

 Instrukcja kancelaryjna w instytucjach kultury, 

 Jak rozwijać w sobie zdolność radzenia sobie z wyzwaniami?, 

 Jak rozwijać w sobie zdolność radzenia sobie z wyzwaniami? (warsztaty), 

 Konferencja Biblioteki Pomysłów 2020, 

 Konsorcjum IBUK Libra 

 Konsorcjum Legimi 

 Książki w bibliotece. Literatura dla dzieci i młodzieży, 

 Operacje globalne w katalogu, 

 Otwarte zasoby w pracy bibliotekarza, 

 Pracownicze Plany Kapitałowe, 

 Przepisy katalogowania, 

 Sowa SQL - katalog OPAC i zintegrowany klient, 

 Trening pamięci 

 Wiedza o kulturze 2020 cz. I, 

 Wiedza o kulturze 2020 cz. II, 

 Wiedza o kulturze 2020 cz. III, 



 Zapewnienie dostępności bibliotek, 

 Zaprojektuj plakat - szkolenie z grafiki komputerowej. 

V. Budżet 
 

 Dochody: 1.106.555,43 

1. Stan środków pieniężnych 1 stycznia 2020 r. 926,23 

2. 

 

 

 

Dotacja podmiotowa 

w tym: 

 Urząd Miejski, 

 Starostwo Powiatowe 

1.068.950,00 

 

960.000,00 

108.950,00 

3. Dotacja celowa  Biblioteki Narodowej 5.000,00 

4. Dotacja celowa Urzędu Miejskiego 30.873,00 

5. Dochody inne: 

 usługi ksero, 

 za upomnienia 

806,20 

317,70 

488,50 

 

 Wydatki:         1.105.993,19 

1. Zakup trezora 30.873,00 

2. Wynagrodzenie pracowników:  

 wynagrodzenia osobowe:  zasadnicze, funkcyjne, dodatki 

stażowe,  

 umowy zlecenia i o dzieło (autorskie, obsługa informatyczna) 

 odprawa emerytalna 

661.462,79 

629.123,79 

 

19.775,00 

12.564,00 

3. Składki na ubezpieczenie społeczne 77.529,03 

4. Składki na Fundusz Pracy 8.073,70 

5. Zakup materiałów i wyposażenia: 

 nagrody konkursowe, 

 materiały biurowe i biblioteczne (materiały do prac z dziećmi, 

akcydensy biblioteczne i finansowe), 

 środki czystości, 

 artykuły spożywcze, kwiaty (zakupy związane ze spotkaniami, 

konkursami, imprezami okolicznościowymi), 

 inne zakupy: zabezpieczenia związane z COVID-19 (ekrany 

ochronne, środki dezynfekujące, maseczki, rękawiczki, 

przyłbice), folia do okładania książek, oprogramowania, 

materiały eksploatacyjne do urządzeń technicznych, 

drukarka, laptopy, czytaki, dyski,  licencje programów 

komputerowych), 

 prenumerata prasy 

66.251,27 

1.127,54 

3.142,25 

 

3.356,92 

531,74 

 

45.945,48 

 

 

 

 

 

12.147,34 

6. Zakup energii – Filia Nr 4 1.782,20 

7. Zakup usług pozostałych: 

 usługi najmu i dzierżawy (oraz energia + woda),  

 usługi telekomunikacyjne i pocztowe, telekom, 

190.586,79 

93.787,48 

12.046,91 



 usługi monitoringu, 

 ubezpieczenia majątkowe sprzętu i księgozbioru, 

 inne usługi (wywóz śmieci, koszty usługi BHP, RODO, obsługa 

systemu bibliotecznego SOWA, remont filii, przegląd gaśnic, 

elektryczne, spotkania autorskie, archiwizacja, dostęp do 

wersji książki elektronicznej IBUK Libra) 

1.631,14 

821,33 

82.299,93 

8. Podróże służbowe krajowe 192,60 

9. Inne opłaty i składki (opłaty bankowe, podatek) 1.343,66 

10. Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 41.576,22 

11. Inne świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie, 

ekwiwalent, szkolenia) 

2.293,00 

12. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 24.028,93 

 
PiMBP w Kole do 31 grudnia 2020 r. zrealizowała wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia 
finansowe. Zapewniła:  bieżące funkcjonowanie placówki (wydatki na materiały niezbędne do 
działalności oraz media), regularną wypłatę wynagrodzeń pracownikom biblioteki a także 
kosztów związanych  z zatrudnieniem (świadczeń urlopowych, badań lekarskich, delegacji              
i szkoleń). Terminowo opłaciła: składki ZUS, zaliczki na podatki odprowadzane do Urzędu 
Skarbowego. Uzupełniła księgozbiór i prasę. 
 

VI. Realizacja zadań w ramach zawartego Porozumienia 
 

Zgodnie z Porozumieniem zawartym w 1999 r. pomiędzy Gminą Miejską Koło, a Zarządem 
Powiatu Kolskiego, PiMBP w Kole realizowała w okresie sprawozdawczym zadania biblioteki 
powiatowej. W 2020 r.  na ich wykonanie  otrzymała dotację w kwocie 108.950,00 PLN.  

 
W ramach zadań powiatowych PiMBP sprawuje opiekę merytoryczną i metodyczną,                         
a także wspomaga działalność 10 bibliotek publicznych (wraz z filiami)  w powiecie kolskim. 
PiMBP  zatrudnia pracownika na stanowisku instruktora powiatowego.  
 
Jako jedyna biblioteka w powiecie kolskim tworzyła i opracowywała  bibliografię regionalną 
dla Koła i powiatu kolskiego. Klienci  z regionu -   poza korzystaniem z księgozbioru - czerpali 
ze źródeł informacyjnych, Internetu  i oferty kulturalno-edukacyjnej.  
 
Do zadań PiMBP w Kole - na rzecz placówek w regionie - należą: 
 

 systematyczna współpraca,  

 upowszechnianie czytelnictwa i promocja bibliotek w środowisku lokalnym, 

 analiza działalności w zakresie rozwoju czytelnictwa,  

 pobudzanie działalności na rzecz popularyzacji wiedzy o regionie,  

 zapewnienie kadry instruktorskiej, 

 udzielanie pomocy: merytorycznej, instrukcyjno-metodycznej, prawnej,                                
w automatyzacji, 

 organizacja: szkoleń, imprez kulturalno-edukacyjnych o charakterze powiatowym, 

 sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji zadań.  
 



VII. Zbiory 
 

Informacje o potrzebach klientów pozyskiwano monitorując Internet: serwisy 
poświęcone książkom i literaturze, portale tematyczne, social media, blogi i podcasty 
ekspertów,  konferencje branżowe;  oraz analizując dezyderaty składane przez czytelników. 
 
W 2020 r. księgozbiór liczył  67 773 woluminów oraz 905 jednostek specjalnych. Wskaźnik 
zakupu książek na 100 mieszkańców wyniósł  6,4 wol.  
 
Zbiory aktualizowano dzięki dotacji samorządowej na zakup zbiorów oraz funduszom 
programu Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Zakup nowości 
wydawniczych”    w ramach programu operacyjnego „Literatura i czytelnictwo. Zakup nowości 
wydawniczych”. W 2020 r. pozyskano kwotę 5 000 PLN. 
 
Kupowano wyróżniającą się  literaturę współczesną, publikacje laureatów: Bologna Raggazi 
Award;  Deutscher Jugendliteraturpreis; Jasnowidze; Konkursów Literackich:  im. Astrid 
Lindgren, PTWK; Konkursu Literatury Dziecięcej im. Haliny Skrobiszewskiej; Konkursu na 
Najlepszą Książkę Dziecięcą „Przecinek i Kropka”; „Książki Historycznej Roku”; Listy Honorowej 
IBBY;  Literackich Nagród: Gdyni, „Nike”, Pamięci Astrid Lindgren (ALMA); Medali; Medali: 
Caldecotta, Carnegie’go, Kate Greeneway;  Nagrody Newsweeka im. Torańskiej;  Nagrody Pary 
Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży; Nagród:  Conrada, 
Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, Polskiej Sekcji IBBY Książka Roku, Wielkiego 
Kalibru;   Nagród im.:  Hansa Christiana Andersena, Natalii Gorbaniewskiej, Ryszarda 
Kapuścińskiego,  Zajdla; Nagród Literackich: Europy Środkowej „Angelus”, im. Gombrowicza, 
im. Kornela Makuszyńskiego,  m.st. Warszawy, Zielonej Gąski; Najpiękniejszej Książki Roku; 
Ogólnopolskiego Konkursu „Dobre Strony” na Najlepszą Książkę dla Dzieci i Młodzieży;  
„Paszportu Polityki”; Pióra Fredry;  Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius”.  
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Placówka wzbogacała księgozbiór z innych źródeł – dary od czytelników i instytucji. 
Przyjmowały je wszystkie agendy. Zbiory  poszerzyły także egzemplarze przekazywane przez 
czytelników     w zamian za wydawnictwa zagubione lub zniszczone.  

       
Priorytetowym zadaniem biblioteki jest zaspakajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych                                                      
i samokształceniowych społeczności lokalnej. Placówka wiele uwagi poświęca  zagadnieniom 
dotyczącym wiedzy o regionie - gromadzi,  opracowuje, udostępnia materiały biblioteczne 
oraz dokumentację jego  dorobku: kulturalnego, naukowego  i gospodarczego. Jest ośrodkiem 
informacji biblioteczno-bibliograficznej - opracowuje   i udostępnia bibliografię regionalną,         
a także redaguje inne materiały o tym charakterze.  Prowadzi  działalność wydawniczą oraz 
promuje publikacje o regionie, m.in. poprzez katalog komputerowy obejmujący opisy 
gromadzonych dokumentów życia społecznego (dżs -  afisze, plakaty, druki reklamowe, ulotki, 
zaproszenia, programy wyborcze, katalogi, fotografie - to niezastąpione  źródło  odtwarzania 
nastrojów społecznych, historii  instytucji, organizacji,  losów osób). 
 
Biblioteka główna posiada - ze względu na unikatowość udostępniany tylko na miejscu -  dział 
Książki Dawnej. Tworzące go publikacje  pochodzą  z XIX i XX w. Wśród nich znajduje się 
literatura piękna -  dzieła:  Henryka Sienkiewicza, Stanisława Przybyszewskiego, Józefa 
Ignacego Kraszewskiego, Władysława Reymonta, a także wydawnictwa popularnonaukowe,  
encyklopedie, leksykony.  

 
Systematycznie  gromadzono audiobooki, czyli książki czytane przez profesjonalnych lektorów. 
Treści zawarte na nośniku można odtwarzać na wielu urządzeniach - komputerze, odtwarzaczu 
samochodowym, wieży Hi-Fi. Audioksiążka pozwala na odsłuch w dowolnym momencie oraz 
nie wymaga konieczności skupienia wzroku i dłoni na konkretnej czynności.  Obecnie zbiory 
liczą 614  jednostek inwentarzowych. Udostępniono je 270 razy. Dużym zainteresowaniem, 
szczególnie wśród osób mających problem z dysfunkcją wzroku, cieszyły się książki z serii 
”Duże Litery”. W omawianym okresie zakupiono 50 pozycji. Ogółem zbiór  liczy 712 wol. 
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W 2020 r.  - w wyniku selekcji  - wycofano z zasobów  1 993 wol.  Usuwanie książek                                
- zdezaktualizowanych, zniszczonych, zaczytanych  - jest zadaniem niezmiernie ważnym              
w procesie uaktualniania księgozbiorów i musi być przeprowadzane systematycznie. Działania 
te są zgodne z oczekiwaniami czytelników, którzy szukają głównie nowości wydawniczych 
 

VIII. Udostępnianie 
 

W roku 2020 zarejestrowano  3 102 czytelników.  Najliczniejszą grupę  według kategorii 
wiekowych stanowiły osoby w wieku 25–44 lat. Pod względem zajęcia, przeważającą grupę  
aktywnie wypożyczających stanowiły osoby pracujące (37,8% ), a w dalszej kolejności osoby 
uczące się (31%). Na jednego czytelnika przypadało 13,6 wol. wypożyczeń.  Zanotowano             
21 667 odwiedzin. 
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Użytkownicy  wypożyczyli  42 310 wol. Wskaźnik wypożyczeń na 100 mieszkańców wyniósł 
197 jednostek inwentarzowych. 
 

 
Udostępnianie prezencyjne odbywa się na miejscu -  w czytelni. Klient może skorzystać                   
z bogatej oferty: encyklopedii ogólnych i specjalnych, słowników językowych i tematycznych, 
leksykonów, informatorów, monografii, albumów itp. W 2020 r. czytelnię biblioteki głównej 
oraz kąciki  czytelnicze filii odwiedziło 1 042 osób. Udostępniono  367 wol., udzielono                   
72  informacje: rzeczowe, biblioteczne, bibliograficzne, regionalne. 
 
Biblioteka dysponuje interesującą i bogatą ofertą  czasopism bieżących oraz tych 
pochodzących z prenumeraty. Klienci korzystają na miejscu z 46 tytułów (w tym dzieci                      
i młodzież z 9) - dzienników, tygodników, czasopism służących rozrywce.  W zbiorach czytelni 
znajdują się też  czasopisma oraz  gazety archiwalne - wśród nich regionalne                               
(przed- i powojenne w wersji drukowanej i cyfrowej). Ogółem udostępniono 1 996  czasopism.   
 

Czytelnicy mogą korzystać z trezora bibliotecznego (wrzutni książek), który znajduje się                 
w poczekalni dworca PKP.  Biblioteka dzięki wrzutni, do której można zwracać zbiory - książki 
i audiobooki -  jest czynna 24 godziny przez siedem dni w tygodniu również w dni świąteczne. 
 

IX. Komputeryzacja   
 

       Biblioteka posiada wyposażoną w 16 komputerów i dostęp do Internetu czytelnię 
komputerową.  Filie posiadają   stanowiska komputerowe  z dostępem do Internetu oraz  
sprzęt peryferyjny.  W PiMBP funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką 
(wewnętrzna sieć biblioteczna) zbudowany w oparciu o program biblioteczny SOWA SQL 
Standard. Biblioteka dysponuje katalogiem komputerowym obejmującym                                     
100% bibliotecznych zbiorów i udostępnianym w wersji on-line. W systemie SOWA 2/SOWA 
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MARC21 tworzona jest  bibliografia Koła i powiatu kolskiego.   W 2020 r.  z parku 
komputerowego skorzystało 808 klientów. 

Placówka prowadzi - we wszystkich agendach - komputerową obsługę czytelników i uzupełnia 
zawartość bazy danych o wszystkie zbiory. Dzięki systemowi bibliotecznemu,  czytelnik może 
samodzielnie korzystać z usług - zamawiania i rezerwowania:  książek, audiobooków                           
i e-booków. To podnosi poziom obsług,  usprawnia pracę   i  przekaz informacji o księgozbiorze. 

Placówka należy do portalu e‐usług bibliotecznych w.bibliotece.pl, który powstał z myślą             
o upowszechnianiu czytelnictwa oraz o osobach pragnących sprawniej zarządzać informacjami 
na temat zbiorów czytelniczych  i multimedialnych. Odbiorcami portalu są biblioteki oraz ich 
użytkownicy. Podstawą działania portalu  jest globalny katalog zbiorów wielu polskich 
bibliotek. 
       
Innymi  nowoczesnymi usługami  świadczonymi przez bibliotekę są  bezpłatne dostępy do: 
publikacji elektronicznych za pośrednictwem platformy IBUK Libra w ramach Konsorcjum 
Wielkopolskich Bibliotek;  Academiki - Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych, która 
pozwala na  wgląd  do pełno tekstowych publikacji  cyfrowych należących do zbiorów Biblioteki 
Narodowej: monografii, podręczników, skryptów, artykułów oraz całych numerów czasopism.  
 
Ponadto biblioteka bierze udział w projekcie „Wolne Lektury” prowadzonym przez fundację 
Nowoczesna Polska. wolnelektury.pl to portal, na którym umieszczone są teksty lektur 
szkolnych należących do domeny publicznej. Lektury - opracowane i opatrzone komentarzem  
- dostępne są   w Internecie  w kilku formatach do wyboru.  Można  je za darmo i zgodnie               
z prawem przeglądać on-line oraz ściągnąć na dysk stały komputera. 
 

X. Działalność kulturalna 

Rok 2020  był trudny  i wyczerpujący, ale też mobilizujący do działania. Przez większość 
roku  działalność była albo niemożliwa, albo bardzo utrudniona. Biblioteka starała się mimo 
wszystko utrzymać kontakt z czytelnikami. Pomocne w dobie pandemii koronawirusa  okazały 
się media społecznościowe. O tym, co  działo się w placówce w wersji wirtualnej, informowano 
na stronie www.biblioteka-kolo.pl Facebook oraz miejskich profilach w mediach 
społecznościowych.      

Przeprowadzono  (bądź  współzorganizowano) 91 form pracy, w których udział wzięło                      
2 341 uczestników. Przeprowadzono 12 imprez/zajęć wirtualnych z udziałem 11 485 osób 
(liczba wyświetleń). 

Odbyły się spotkania autorskie -  dla dzieci:  stacjonarne z Pawłem Beręsewiczem, wirtualne   
z: Renatą Piątkowską, Piotrem Witoniem, Panem Poetą; dla dorosłych stacjonarne z  Markiem 
Krajewskim i Tomaszem Raczkiem (uczestniczyły 2 244 osoby). 

Promocji czytelnictwa służyły Dyskusyjne Kluby Książki, które istnieją w  placówce - od 2010 r. 
dla dorosłych, od 2015 r. dla młodzieży (DKK to projekt Instytutu Książki i Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, adresowany  do czytelników 
korzystających z bibliotek publicznych). Kluby są świetną formą aktywizowania społeczności 
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lokalnej,  dzięki nim placówka  może sprawniej i szybciej  diagnozować potrzeby czytelnicze. 
Łącznie odbyło się 9 spotkań przy udziale 64 dyskutantów. 
 
Placówka wzięła udział w konkursie „Biblioteka Bezglutenowa” [projekt   Polskiego 
Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej oraz firmy Good Books, we 
współpracy z Justyną Tarkowską (pracownia graficzna Mile Widziane)]. W nagrodę otrzymała 
publikacje dotyczące celiakii i diety bezglutenowej. 

Placówka po raz kolejny włączyła się  w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania - wydarzenia 
współorganizowanego z Miejskim Domem Kultury w Kole, pod patronatem honorowym  
Burmistrza Koła i Starosty Kolskiego, medialnym: Telewizji Kablowej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Kole, e-kolo.pl, kolskiefakty.pl, kurierkolski.pl, okrągłemiasto.pl Wybrane 
akty „Balladyny” Juliusza Słowackiego wystawiono i zarejestrowano na scenie Miejskiego 
Domu Kultury, wyemitowano w kolskiefakty.pl  

Biblioteka uczestniczyła w obchodach 31. rocznicy śmierci  Stanisławy Fleszarowej- 
Muskat,  powieściopisarki, poetki, publicystki i dramaturżki, która poświeciła Kołu  książki  -
„Powrót do miejsc nieobecnych” i „Czarny warkocz”. 

Życiu kulturalnemu placówki towarzyszy i pomaga w działaniach  Koło Przyjaciół Biblioteki.        
W 2020 r. w spotkaniach uczestniczyło  18 osób.  

Biblioteka   współpracuje z Klubem Seniora „Trzecia Zmiana” - prowadzi  kursy komputerowe. 
W  IX edycji   udział wzięły 143 osoby (funkcjonowały  dwie grupy: dla osób początkujących         
i  zaawansowanych).  
 
Animacja czytelnictwa dziecięcego. 

 
W ofercie skierowanej do dzieci i młodzieży znalazły się:  

o spotkania o charakterze biblioterapeutycznym (w 2020 r. realizowane 
stacjonarnie/wirtualnie)   - wykorzystujące odpowiednio dobrane materiały literackie, 
pomagające w rozwiązywaniu problemów osobistych. W programie stacjonarnym 
realizowano:  głośne czytanie,  zabawy (ruchowe, integracyjne, edukacyjne),  zajęcia 
plastyczne;  w wirtualnym - na stronach biblioteki - w artykule „Zajęcia 
biblioterapeutyczne - na www. i fb” zamieszczano rekomendacje książek (uczestniczyły 
83 osoby); 

o Akademia Plastyki -  cotygodniowe zajęcia manualne  dla dzieci najmłodszych                    
(5-6 letnich), realizowane w systemie hybrydowym (w wirtualnym -  na fb oraz                             
w utworzonym na stronie biblioteki artykule „Akademia Plastyki” -  zajęcia odbywały 
się w formie słowno-fotograficznego instruktażu) (uczestniczyły 83 osoby); 

o bal karnawałowy „Małe ZOO” (uczestniczyło 14 osób); 
o konkursy (organizowane hybrydowo): plastyczne: „Moda na oszczędzanie” (z  SKO przy 

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kole, PKO Bankiem Polskim 
oddziałem 1 w Kole), „Prezent dla Cebulki”, „Zero Waste”, „Narodziny Liter”, „Walc        
nr 2 Dmitrija Szostakowicza”, „Zwierzokracja”; literackie: „Wiersze kolaże” 
(uczestniczyło 465 osób); 



o Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom.  Obchody uświetniono głośnym  czytaniem       
- tym razem  w przestrzeni wirtualnej. Lektorami byli: Burmistrz, Sekretarz, Skarbnik,  
pracownik Wydziału Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta Koła, Dyrektor 
Muzeum Technik Ceramicznych w Kole (uczestniczyło 9 058 osób); 

o Warsztaty ilustratorskie z Arturem Nowickim (uczestniczyło 14 osób); 
o akcje: 

 lokalne:  
 „Zima w mieście - Ciumkowe historie” (uczestniczyły 82 osoby),   
 „Lato w mieście - Z Davidem Walliamsem” (uczestniczyły 73 osoby);  

 ogólnopolskie:  
 „Cała Polska Czyta dzieciom” Fundacji ABCXXI, wspierająca  mądre wychowanie,  

promująca wartościową literaturę dla dzieci i młodzieży, prowadząca Złotą Listę 
książek, tworząca własne książki  i organizująca Konkurs Literacki im. A. Lindgren na 
współczesną książkę dla dzieci i młodzieży, 

 Kampania społeczna  realizowana przez Instytut Książki „Mała książka - wielki 
człowiek”.   Wyprawki czytelnicze, przypominające o korzyściach wynikających ze 
wspólnego, rodzinnego czytania i częstego odwiedzania biblioteki, trafiły do domów  
około 250  (3-6- letnich)  czytelników,   

 VI Noc Bibliotek, która  odbyła pod hasłem „Klimat na czytanie”, miała charakter 
wirtualny. Akcja    w niekonwencjonalny sposób - tym razem na stronie internetowej 
placówki - promowała czytanie  i biblioteki jako najbardziej dostępne instytucje kultury 
z ofertą dla osób w każdym wieku, miejsca wspólne, centra żywej kultury i edukacji 
(uczestniczyło  277 osób),  

o wirtualna odsłona teatru Kamishibai (inaczej: teatru papierowego, obrazowego albo 
narracji).  

Formy animacyjno-edukacyjne jakie proponuje PiMBP w Kole są atrakcyjne i odpowiadają 
młodemu czytelnikowi. Świadczą o tym: zainteresowanie poszczególnymi wydarzeniami, 
zapisy do biblioteki, opinie rodziców i nauczycieli, odwiedziny strony internetowej placówki        
i jej fb.  

XI. ROCZNIK KOLSKI 

Odbyła się promocja - wydanego wspólnie z  Miejskim Domem Kultury, Muzeum Technik 
Ceramicznych i Stowarzyszeniem Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą - dwunastego numeru 
„Rocznika Kolskiego”. Wydawnictwa skupiającego się na przeszłości regionu i  stanowiącego 
zachętę do budowania wśród mieszkańców tożsamości  i poczucia przynależności lokalnej. 

XII. PROMOCJA 

      Biblioteka prowadzi ożywione działania promocyjne mające na  celu zwiększenie popytu 
na książkę i świadczoną przez placówkę ofertę edukacyjno-kulturalną. Dostarczane  
informacje, argumentacje, obietnice skłaniają do korzystania z promowanych zbiorów i usług. 
Wytwarzają przy tym pozytywną opinię o  instytucji. Najważniejszymi źródłami informacji             
o działalności placówki  są  strona internetowa  i Facebook. Witryna podlega ciągłym 
modyfikacjom, dostosowanym do zmieniających się możliwości technicznych i oczekiwań 
klientów. Portal jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. www.biblioteka-kolo.pl  jest  
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przewodnikiem po zbiorach i usługach biblioteki. Informacje udostępniane są w katalogach 
internetowych,  przekazywane  prasie i  portalom informacyjnym. 

XIII.  WSPÓŁPRACA 

Bibliotekę kolską cechuje otwartość na współpracę i partnerstwo.  Kooperuje                                
z  przedszkolami,  szkołami wszystkich typów oraz instytucjami kultury.  Metodycznie  działa  
we współpracy  z:  Stowarzyszeniem Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą, Wielkopolskim 
Towarzystwem Kulturalnym w Poznaniu, Klubem Seniora „Trzecia Zmiana”.   

Wielowymiarowa  działalność biblioteki możliwa jest dzięki dobrej współpracy z władzami 
samorządowymi. 
 

XIV. INNE WAŻNE WYDARZENIA 

W roku sprawozdawczym Biblioteka obchodziła 75 -lecie swojej działalności. Z okazji 
jubileuszu Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Główny przyznał Annie Małgorzacie 
Pietruszce - pracownikowi Filii dla Dzieci - za zasługi dla bibliotekarstwa oraz Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich medal  „W Dowód Uznania”, a Sławomirze Królak - pracownikowi Działu 
Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów - „Honorową Odznakę SBP”. 

Książnica kolska  jest nie tylko miejscem, z którego odnosi się do domu wypożyczone książki, 
by tam przeczytać je w sprzyjających warunkach. To miejsce, które pełni nowe funkcje, 
znacznie bardziej różnorodne niż w tradycyjnym pojęciu. Biblioteka daje przepustkę 
do nowego świata, nie tylko świata książki - także nauki, zabawy. 
 
 


