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                               Wschowa   02.05.2017 r. 

 

        
         
        

                                           Informacja o działalności 
      Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie w roku 2016. 

 
 
 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie jest samodzielną 

placówką, jedyną, działającą na terenie miasta i gminy, mającą status 

samorządowej instytucji kultury. Biblioteka nie posiada filii i punktów 

bibliotecznych. Placówka działa w budynku  dostosowanym  do potrzeb osób 

niepełnosprawnych ruchowo. Jest dogodny wjazd do biblioteki od strony 

parkingu,  szerokie przejścia i winda. W strukturze biblioteki wyodrębniony jest 

oddział dla dzieci i młodzieży, wypożyczalnia dla dorosłych i czytelnia z punktem 

informacji turystycznej (wydzielonym miejsce). Biblioteka utrzymuje się 

wyłącznie z dotacji przyznanej przez tutejszą Radę Miejską, która  w roku 

sprawozdawczym wynosiła 714 254 zł. 

Placówka otwarta jest dla czytelników przez  6 dni w tygodniu (42 godziny)       

w następujących godzinach: 

- poniedziałek, środa, piątek:     9.00 – 18.00 

- wtorek, czwartek:       10.00 – 15.00 

- sobota:                                    10.00 – 13.00 

 

W Bibliotece użytkowany jest program biblioteczny Prolib, który 

wykorzystywany jest  w pełnym zakresie tj. do opracowywania, wypożyczania 

książek, drukowania deklaracji i kart czytelnika, prowadzenia statystyki, a także 

do zdalnego dostępu do zbiorów biblioteki.   Czytelnicy coraz chętniej logują się 

poprzez stronę internetową biblioteki na swoje konta i korzystają                         

z możliwości prolongaty czy rezerwacji książek. Ponadto poprzez stronę  
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internetową biblioteki każdy może zaproponować tytuł książki, który należałoby  

zakupić do zbiorów.  

W placówce zatrudnionych jest 9 pracowników merytorycznych, 

wszystkie osoby z wykształceniem bibliotekarskim oraz 4 pracowników 

administracji i obsługi. Łącznie na 1,75 etatu pracują  – księgowa ¼ etatu,           

3 sprzątaczki, każda zatrudniona na ½ etatu. 

   W 2016 r. pracownicy merytoryczni   wzięli udział    w szkoleniach            

i konferencji,  których organizatorem była Wojewódzka  i Miejska Biblioteka 

Publiczna w Zielonej Górze: 

- seminarium powiatowe - 2 osoby 

- seminarium dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi - 2 osoby 

- szkolenie nt. książek elektronicznych, e-czytelnictwa - 2 osoby 

- Międzynarodowa Konferencja Naukowa ph. „ Osoby z niepełnosprawnościami 

w bibliotece. Inkluzja w świecie informacji i kultury – teoria i praktyka”                 

- 3 osoby. 

Rok 2016 był kolejnym, trzecim rokiem realizacji przez instytucję         

ciągłości projektu „Zakup wyposażenia Biblioteki Publicznej Miasta  i Gminy    

we Wschowie w związku ze zmianą siedziby”, który w latach 2012 - 2013 

zrealizowany został  z Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet     

„Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek” i utrzymaniem standardów wynikających                          

z Certyfikatu Biblioteka+. Zakładane wskaźniki zostały przez naszą placówkę 

zrealizowane, a roczne sprawozdanie z utrzymania  parametrów zadania 

zostało zaakceptowane przez Instytut Książki w Krakowie, który jest 

operatorem programu. 

 

Dane statystyczne obrazujące podstawową działalność placówki  w 2016   

Użytkownicy zarejestrowani  - 4540 osoby                

w tym wg wieku: 

- do  lat 5   -    193 

- 6-12 lat   -    712   

- 13-15 lat   -             471 

- 16-19 lat   -    506 

- 20-24 lata   -     365           

- 25-44 lata   - 1 056 

- 45-60 lat   -    652 
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- powyżej 60 lat   -    585 

 

w tym wg zajęcia: 

- uczniowie   - 1 562 

- studenci   -    280 

- pracownicy umysłowi  -    797 

- robotnicy   -    293 

- rolnicy   -      23  

- inni zatrudnieni  -    120 

- niezatrudnieni  - 1 465 

Wielkość księgozbioru:  

- książki      -          60 472 egz. 

- materiały audiowizualne   -    1 433 egz. 

- zbiory elektroniczne    -         21 egz. 

- liczba bieżących czasopism                   -         29 tytułów 

Wypożyczenia  księgozbioru      

- książki       - 70 910 egz.  

- czasopisma     -       805 egz. 

- zbiory audiowizualne i elektroniczne -             1 423 egz. 

Udostępnienia księgozbioru na miejscu 

- książki       -             3 034 egz. 

- czasopisma      -             5 834 egz.    

- zbiory audiowizualne i elektroniczne -     1 283 egz. 

Liczba odwiedzin w bibliotece       -           42 484 osoby 

 

W 2016  na materiały biblioteczne wydano: 

- zakup książek  - 64 601 zł (zakupiono 3100 egz.) z czego: 

                  - 50 567 zł z budżetu Biblioteki ( 2240 egz.) 

                  - 14 034 zł z programu Zakup nowości wydawniczych do  

    bibliotek (860 egz.)               

- prenumerata czasopism – 7344 zł – (29 tytułów) 

- zakup zbiorów audiowizualnych -  8973 zł – (372 egz.) 

W formie darów (od instytucji, czytelników) otrzymano  książek 481 książek. 

W 2016 roku Biblioteka pozyskała dodatkowe środki na prowadzenie 

działalności: 
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- z Programu Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 

przyznano nam   dofinansowanie w wysokości 14034 zł, 

- „Ferie zimowe w bibliotece”, „Noc z planszówkami”, Warsztaty jubilerskie 

  Źródło finansowania: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania  

  Problemów Alkoholowych 

  Kwota: 795,00 zł 

- „Niesamowite opowieści z kazachskiej jurty” 

  Źródło finansowania: program RITA – Przemiany w Regionie Polsko- 

  Amerykańskiej Fundacji Wolności 

  Kwota: 750,00 zł 

Ponadto od sponsorów Intermarche, i osoby prywatnej – otrzymaliśmy 

nieodpłatnie artykuły spożywcze wspierające  organizację naszych imprez.  

 

Różnorodność form i częstotliwość imprez  

W roku sprawozdawczym w Bibliotece przeprowadzono różne formy promocji 

czytelnictwa    i biblioteki. Przeprowadzono lekcje biblioteczne, zorganizowano 

spotkania autorskie, spotkania DKK, konkursy, imprezy skierowane do całych 

rodzin, kursy komputerowe i inne. W bibliotece m. in. przeprowadzono: 

 spotkania autorskie:                                            data               liczba uczestników 

- spotkanie z Conrado Moreno         05.02   45  

- z Renatą Piątkowską                              01.04   50  

- Grzegorzem Kasdepke                                         07.06                   50        

- Andrzejem Markiem Grabowskim                     21.09                   50 

- Antonim Liberą           21.10   31   

konkursy:  

- plastyczne        

-   „Obrazki ze Wschowy”                                      22.03    51  osób   

     dla ucz. klas V-VI szkół podstawowych oraz gimnazjum  

-   „Plakat promujący Rok Henryka Sienkiewicza”          12.05              23 osoby 

     ucz. kl. V i VI szkół podst. I gimnazjum   

-   „Pies moim przyjacielem”                                              09.06              23 osoby 

    dla uczniów klas III i IV szkół podstawowych 

-   ”Odkrywcy”                                                                         21.09              30 osób 

    Konkurs plastyczny organizowany w ramach akcji „Z książka na walizkach” 

-  „Fara widziana oczami dzieci”     10.10  34 osoby 
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   dla uczniów kl. V-VI. Został zorganizowany w ramach projektu ,,Wschowa   

   ciekawą historię  chowa'' realizowanego przez Stowarzyszenie ,,Razem  

    Łatwiej'', działające przy Szkole  Podstawowej nr 2 we Wschowie oraz  

    Bibliotekę. 

-   „Zwierzaki nie pluszaki”                                                      11.10            72 osoby 

    dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych i gimnazjum 

-  „Kaczka, słowik i pies, który jeździł koleją oraz inne zwierzęta z naszych  

   ulubionych bajek”             23.11              32 osoby 

    dla uczniów klas I-III szkół podstawowych  

    realizowany przez bibliotekę Szkoły Podstawowej nr 2 i naszą placówkę  

    w ramach projektu „Książki naszych marzeń” - Narodowy Program Rozwoju   

    Czytelnictwa 

-   „Mój prezent dla Gwiazdora”                                             15.12              41 osób 

    dla uczniów klas III i IV szkół podstawowych 

wiedzy : 

-   „Świat według Mikołajka”                                                11.02             24 osoby 

    dla ucz. kl. V i VI szkół podstawowych 

    realizowany przez bibliotekę Szkoły Podstawowej nr 1 i naszą placówkę           

    w ramach projektu „Książki naszych marzeń” - Narodowy Program Rozwoju   

    Czytelnictwa 

-   „Z Lassem i Mają na tropie tajemnic”                           13.12             22 osoby  

    dla uczniów klas III i IV szkół podstawowych 

na scenkę: 

-   „Odwiedzamy Dolinę Muminków”        24.05               16 osób 

     dla uczniów klas III i IV szkół podstawowych 

recytatorski: 

-   „Ku pokrzepieniu serc”                               21.11                6 osób 

    międzygminny dla uczniów gimnazjów 

fotograficzny:  

-  „Oko obiektywu na tropie interesujących detali 

   architektonicznych Wschowy i okolic” - 3 edycja   27.04     15 osób 

dla ucz. szkół ponadpodstawowych  

- „Magia książki”                  18.05     20 osób 

  dla uczniów kl. V i VI. Zorganizowany przez bibliotekę Szkoły Podstawowej nr 2                     

we Wschowie przy współpracy Biblioteki. 
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inne: 

-  konkurs na ekslibris Biblioteki      08.12   3 osoby 

 dla osób, które ukończyły 16 lat      

 

Zajęcia tematyczne dla przedszkolaków i uczniów       data,          liczba ucz. 

                                                                                                                           

- „Podróżujemy na Antarktydę i zdobywamy biegun południowy”  

   dla uczniów kl. II        04.02  17   

-  „Prezent dla króla Maciusia Pierwszego”, dla 5 i 6-latków 05.02  15  

-  „Czy to bajka, czy nie bajka”, dla 4 i 5-latków   12.02  13                              

-  „Przedwiośnie”, dla 5 i 6-latków     15.03  18 

-  „Kudłate, skrzydlate i łaciate”, dla 5 i 6-latków   31.03  23 

-  „Tutlandia – co jest ważne w życiu”, dla kl. II   25.05  23 

-  „Jak powstaje książka”, dla 4 i 5-latków    10.06  18 

-  „Męskie zawody”, dla 6-latków     29.09  21 

-  „Jesienne liście”, dla 4-latków     19.10  19 

-  „Tutlandia – kto się lubi…dla ucz. kl. III                                        24.10 25 

                       

 Zajęcia miały charakter literacko-dydaktyczny. W programie: głośne czytanie, 

zabawy dydaktyczne i zajęcia plastyczne. Korzystamy z różnych form i metod 

pracy tj.: rozmowa kierowana, kalambury, krzyżówki, inscenizacje fragmentów 

treści książek, zabawy ruchowe. Pozwalają one aktywizować dzieci, a także 

rozwijać ich zainteresowania pomysłowość i kreatywność. Uczestnicy zajęć 

zdobywają wiedzę, oswajają się z książką  i biblioteką, zapoznają z wartościową 

literaturą i uczą dokonywać właściwych wyborów czytelniczych.  

                              

              Cykle zajęć  w ramach:  

- ferii – „Czytam i bawię się w bibliotece” 18.02-22.02 i 25.02-29.02                     

169 osób                         

Wiele dzieci postanowiło spędzić swój wolny czas korzystając z atrakcji 

dostępnych    w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie. Przez dwa 

tygodnie, od poniedziałku do piątku, odbywały się u nas zajęcia dla dzieci           

w wieku 6-10 lat , podczas których  uczestnicy mieli okazję poznać nowe książki, 

poczytać ciekawe historie i wspólnie się pobawić. Każde   z zajęć miało inną 

tematykę: tak jak słynny podróżnik Roald Amundsen wybraliśmy się na biegun 
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południowy, odbyliśmy zimową wyprawę do lasu, przygotowaliśmy się do Dnia 

Babci i Dziadka, wylądowaliśmy na księżycu i spotkaliśmy ufoludka, a na koniec 

zwiedziliśmy odległe krainy. Każdy dzień był pełen wrażeń, dobrej zabawy           

i głośnych śmiechów. Dzieci wykleiły z papieru wspaniałe krajobrazy 

Antarktydy, wykonały całe stadko pingwinków, namalowały portrety swoich 

babć i dziadków, wspólnie stworzyły lasy okryte puchową kołderką i krajobraz 

księżycowy oraz kreatywnie przemieniły zwykłe plastikowe butelki                         

i kartonowe opakowania w ufoludki. Zajęcia w przystępny sposób zachęcały do 

samodzielnego czytania, przekazywały ciekawostki o innych krajach, uczyły 

czym jest recykling i jak ważna jest segregacja odpadów. Oprócz zajęć dużym 

powodzeniem cieszyły się również komputery i Playstation. Każdego dnia 

miłośnicy gier korzystali z tych urządzeń, prowadząc rozgrywki w Internecie, 

uprawiając wirtualnie sporty zimowe lub tańcząc do znanych utworów.  

Dwa razy odbyło się także spotkanie w ramach projektu „Zielone gry”,      

w którym bierzemy udział – młodzież zagrała w internetową „Grę z klimatem 

2.0” mającą na celu zachęcenie młodych ludzi do refleksji nad zużyciem 

zasobów naturalnych i ich wpływem na zmiany klimatu, jak również nad 

korzyściami i kosztami współpracy i rywalizacji.  

Trzy razy w tygodniu, na seanse filmowe w 3D, przybywali do nas 

podopieczni Domu Pomocy Społecznej we Wschowie, prowadzonego przez 

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety.  

 Na najmłodszych czekała podłoga interaktywna, zachęcająca do zabawy 

barwnymi aplikacjami. Trzeba także wspomnieć, że dzieci nie zapomniały            

o najważniejszym – książki bowiem cieszyły się równie wielką popularnością, jak 

inne atrakcje. Codziennie odwiedzali nas mali czytelnicy spragnieni nowych 

lektur i wychodzili od nas z uśmiechami na buzi, niosąc pod pachą kolorowe        

i pełne ciekawych historii książeczki.  

 

- Tygodnia Bibliotek           

      - Michał Zawadka „Nauka w codzienności – ciekawostki 

        świata natury”     09.05   30 o. 

      -  „Przedszkolaki w bibliotece”   12.05 i 13.05 91 o.           

      -  „Wiem co mówię”, dla kl. III   11.05   22 o. 

      -  „Świat w 3D – zabawy z tabletami”  11.05   13 o. 

      -  „Z Tutką i Tutkiem w teatrze”   13.05   11 o. 
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             Tegoroczny, XIII Tydzień Bibliotek przebiegał pod hasłem „Biblioteka 

inspiruje”. Z tej okazji wschowska biblioteka przygotowała dla swoich 

czytelników moc atrakcji.  

            9 maja wschowską bibliotekę odwiedził Pan Michał Zawadka, pisarz, 

aktor, artysta estradowy i telewizyjny, animator publiczności, lektor                      

i konferansjer, a także kaskader filmowy, któremu nieobce są sztuki walki. 

Michał Zawadka zaprosił uczniów trzecich klas do udziału w interaktywnych 

zajęciach literackich pn. „Nauka w codzienności – ciekawostki świata natury”.  

Młodzi naukowcy, jakimi stali się uczestnicy spotkania, ze zdumieniem 

odkrywali świat wynalazków. Chętnie uczestniczyli w prostych eksperymentach, 

sprawdzając np. jak drgania przenoszą dźwięk, rozmawiali przez telefon 

wykonany ze sznurka  i plastikowych kubeczków, a na zakończenie każdy 

„zbudował rakietę kosmiczną”. Papierowe rakiety udało się odpalić za pomocą 

uwolnionego z baloników powietrza i gromkiego okrzyku „wyobraźnia”. 

Podczas spotkania Michał Zawadka często podkreślał rolę wyobraźni, która 

sprawia, że człowiek może zmieniać świat . Za pomocą prostego przykładu 

udowodnił też, że wyobraźnię mamy dzięki wiedzy, dlatego powinniśmy czytać 

książki.  

          11 maja odbyły się zajęcia dla uczniów klasy II ze Szkoły Podstawowej nr 2 

ph. „Wiem, co mówię” dotyczące frazeologizmów. Okazało się, że dzieci znają 

wiele wyrażeń i zwrotów, szczególnie takich, które można  odnieść do sytuacji 

szkolnych i koleżeńskich, np. „zapuścić żurawia”, „strzyc uszami”, „obniżyć 

loty”, „zbijać bąki”, „drzeć z kimś koty”. Nauka nowych powiedzonek była 

połączona z  pracą plastyczną. Każdy wykonał ilustrację przedstawiającą ich 

dosłowne znaczenie, a następnie wspólnie dobieraliśmy właściwy związek 

frazeologiczny. Świetnie bawiliśmy się próbując wytłumaczyć zilustrowane 

powiedzonka. Najbardziej spodobała się wszystkim odpowiedź jednego               

z chłopców, który na pytanie co znaczy „chodząca encyklopedia”, krzyknął – „to 

nasza Pani”. Dzieci dowiedziały się też, że najpopularniejsze wyrażenia, z ich 

określeniami, znajdziemy w krótkich i zabawnych opowiadaniach zawartych w 

książkach Grzegorza Kasdepke pt. „Co to znaczy”. 

Po południu do Wschowy przyjechała Pani Magdalena Skrzypczak               

z biblioteki w Ciosańcu – filii Biblioteki Publicznej w Sławie. Dzięki niej nasi 

czytelnicy mieli możliwość  poznać fascynujący świat kosmosu oraz  dowiedzieć 

się wielu ciekawostek na temat przestrzeni pozaziemskiej. Wszystko to               
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w sposób bardzo nowoczesny – za pomocą tabletów wyposażonych                    

w różnorodne aplikacje. Prowadząca rozdała dzieciom tablety i zaczęła się 

zabawa.  Oglądano trójwymiarowe sprzęty kosmiczne, poruszano nimi, 

wysuwano maszty, przeglądano krótkie informacje o pojazdach. Największą 

frajdę uczestnikom sprawiało kierowanie marsjańskim łazikiem Voyager             

w aplikacji Spacecraft 3D. Powstało wiele interesujących zdjęć 

przedstawiających sondę w różnych sytuacjach – m.in. goniącą jednego               

z chłopców, wspinającą się po drzwiach windy lub przelatującą nad parkingiem 

obok biblioteki. Po prezentacji wszystkich dzieł młodzi odkrywcy spisali jeszcze 

wiadomości, które chcieliby przekazać pozaziemskim cywilizacjom, gdyby 

kiedyś odwiedziły one naszą planetę. 

Od czwartku 12 maja zaczęli odwiedzać bibliotekę również nasi najmłodsi 

czytelnicy    z „Wesołej Trójeczki” – Samorządowego Przedszkola nr 3 we 

Wschowie. Przyszli poszukać swoich ulubionych książek, spotkać się z super 

bohaterami i zaprzyjaźnić z nowymi bajkowymi postaciami. W bibliotece 

czekały na dzieci: Elza z „Krainy Lodu”, Świnka Pepa, samochód „Zygzak”, 

Batman, Spider-Man  i inni ulubieńcy. Przedszkolaczki poznały „Mądrą Mysz”, 

rezolutną „Kicię Kocię”, Basię z książki Zofii Staneckiej i wysłuchały jednego                    

z opowiadań o żółwiku Franklinie. Każda z czterech przedszkolnych grup: Sowy, 

Kubusie, Króliczki i Tygryski wykonała okazałą pracę plastyczną ”Bajkowa 

Kraina”. Wizytę kończyła radosna zabawa na podłodze interaktywnej.     

Rozstrzygnęliśmy także konkurs plastyczny na plakat promujący obchody 

Roku Sienkiewicza. Udział w nim mogli wziąć uczniowie klas V i VI szkół 

podstawowych oraz gimnazjów. Na konkurs napłynęły 23 prace. 

Upamiętniające setną rocznicę śmierci i sto siedemdziesiąta rocznicę urodzin 

plakaty przedstawiały w większości portrety pisarza, jego twórczość oraz sceny 

z najwybitniejszych dzieł.  

13 maja odbyły się comiesięczne „Hece w bibliotece”. Dzieci poznały 

Tutkę i Tutka, bohaterów książki „Tutlandia” Agnieszki Ginko i ich przygodę       

w teatrze. Pomogła w tym japońska sztuka kamishibai. Dyskutowaliśmy również   

o tym, jak lubią spędzać czas ze swoimi rodzicami. Po takim wstępie 

zaproponowaliśmy dzieciom, by same spróbowały stworzyć postać aktora lub 

aktorki. Wycinanie, kolorowanie i przymierzanie papierowych ubrań okazało się 

świetną zabawą. Powstało kilka księżniczek w balowych strojach oraz paru 

przystojnych książąt. Następnie, ponieważ pogoda dopisywała, przenieśliśmy 
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się na biblioteczny dziedziniec i tam sprawdzaliśmy, kto ma najwięcej zdolności 

aktorskich. 

 

- „Hece w bibliotece” - zajęcia popołudniowe dla dzieci  w wieku 6-12                  

                                

-  „Walentynki”    12.02   9 osób 

-  „Witamy wiosnę”   21.03   7 osób 

-  „Charlie i fabryka czekolady”  29.04   11 osób                                      

-  „Bezpieczne wakacje”   10.06                4 osoby 

-  „Przywitanie jesieni”   30.09                4 osoby 

-  „Tworzymy origami”   28.10   14 osób 

-  „Mikołajki”    02.12   15 osób 

                   

 Działania aktywizujące młodzież: 

- Noc z planszówkami   - „Zielone gry”                           12.02            16 osób 

              18.04      7 osób                                                                     

              25.05      9 osób                                                                                                                                                

            Przez trzy noce Biblioteka tętniła życiem do późnych godzin nocnych. 

Miłośnicy planszówek i dobrej zabawy przybyli do nas, by wspólnie pograć                     

w dwie najpopularniejsze na świecie gry. Rozpoczęliśmy rozgrywką „Ropy           

z Catanu”, która jest dodatkiem do słynnej gry planszowej „Osadnicy z Catanu”. 

Jej celem było zwrócenia uwagi młodzieży na wyzwania, które rodzi zależność 

współczesnego społeczeństwa od określonych zasobów. Podczas drugiej gry 

uczestnicy przenieśli się do malowniczej doliny położonej nad rzeką. 

Gracze wcielili się w role rolników, władz lokalnych oraz banku  i musieli stawić 

czoła wielu wyzwaniom, zrodzonym przez decyzje innych graczy oraz 

nieprzewidywalność środowiska. „Władcy Doliny” pozwolili uczestnikom 

przekonać się, jak istotna jest bioróżnorodność oraz w jaki sposób brak 

współpracy i komunikacji pomiędzy różnymi grupami interesów sprawia, że 

znalezienie optymalnego rozwiązania problemu bywa niemożliwe.  Emocji         

w trakcie gry nie brakowało – co chwilę było słychać albo okrzyki radości, gdy 

komuś udało się zarobić trochę pieniędzy albo jęk rozpaczy, gdy okazywało się, 

że dolinę nawiedziły klęski żywiołowe i uczestnicy ponieśli straty. Podczas 

podsumowania obu rozgrywek omówiliśmy mechanizmy, które pojawiają się 

także w codziennym życiu, m.in dynamiczny rozwój państw bogatych w ropę       
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i naturalne surowce, ograniczoność zasobów, które mamy do dyspozycji, 

negatywne skutki nastawienia tylko na wzrost i rywalizację, które mogą 

prowadzić do katastrofy. Gry planszowe pokazały, że w trosce o świat na 

którym żyjemy lepiej współpracować niż rywalizować. Wszyscy zgodnie 

stwierdzili, że bawili się wyśmienicie i że będą czekać na następną edycję „Nocy 

z planszówkami”, bo warto było przyjść. 

 

- Warsztaty jubilerskie                                                   22.06            25 osób 

                              22 czerwca 2016 roku zorganizowaliśmy warsztaty ,,Biżuteria 

szklana’’ dla młodzieży w wieku 13-15 lat. Prowadzącą była Marta Jędras – 

animator kultury, pedagog i rękodzielnik z zielonogórskiej firmy DARUMA. 

Młodzież podczas prezentacji multimedialnej zapoznała się z różnymi rodzajami 

biżuterii rękodzielniczej z metalu i szkła. W czasie swobodnej rozmowy 

uczestniczki spotkania poznały zasady kompozycji oraz doboru materiałów, a 

także barw. W dalszej kolejności stworzyły własny projekt wisiora, a następnie 

kompozycję z drucika miedzianego i szklanych kamieni. Elementy kompozycji 

dziewczyny pokrywały taśmą miedzianą samoprzylepną, potem cyną przy 

użyciu lutownicy, a na końcu oczyszczały i zabezpieczały przed utlenieniem. 

Biżuteria została wykonana techniką witrażową w szkle.   

                               

- Warsztaty literacko-motywacyjne  z Michałem Zawadką      05.12       45 osób 

                              W poniedziałek, 05.12.2016 r. , ponownie gościł w naszej 

bibliotece Pan Michał Zawadka. Podczas majowego spotkania „zbudował           

z dziećmi rakietę kosmiczną”, tym razem zaprosił gimnazjalistów, by odkrywać    

z nimi ich własny kosmos. Temat „Chcę być kimś! czyli jak osiągać cele                   

w czasach, kiedy wszyscy mają „wywalone” był  inspiracją do rozmów                  

o poszukiwaniu siebie i własnej wartości oraz stawianiu sobie życiowych celów. 

Michał Zawadka prowokował, wywoływał do odpowiedzi, swoje argumenty 

popierał przykładami, mówił w sposób obrazowy i przekonujący, radykalnie 

wpływał na zmianę osądu oraz sposobu oceny prostych z pozoru spraw. Radził 

doceniać, a nie oceniać innych, przewidywać konsekwencje podejmowanych 

decyzji i być cierpliwym w realizowaniu zamierzeń. Warsztaty zostały 

entuzjastycznie przyjęte przez gimnazjalistów, którzy mieli też  okazję zakupić 

książkę Michała Zawadki „Chcę być kimś”, należącą do serii publikacji   z zakresu 

rozwoju osobistego młodzieży. 
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Biblioteka  zaprosiła także młodzież do udziału w dwóch konkursach 

plastycznych,   w konkursie recytatorskim,  fotograficznym. Ponadto młodzież 

wzięła udział w dwóch działaniach w ramach projektu „Niesamowite opowieści 

z kazachskiej jurty” (omówione poniżej) 

 

Oddział Dziecięcy jest miejscem, w którym chętnie przebywają dzieci z rodzin 

gorzej sytuowanych. Często przychodzą prosto ze szkoły. Tutaj, korzystając         

z bezpłatnego dostępu do stanowisk komputerowych i Internetu, odrabiają 

lekcje w programie szkolnym Librus i mogą liczyć na pomoc pracowników 

biblioteki. Systematycznie też, trzy razy w tygodniu, odwiedzają bibliotekę, by 

pograć na komputerach i PlayStation. Z naszych obserwacji wynika, że poza 

grami nie mają innych zainteresowań, dlatego też staramy się zachęcać je do 

udziału w zajęciach i warsztatach organizowanych przez Bibliotekę.  

 

Działania adresowane do rodzin. 

 

-  Owocowy Piknik z książką i zabawą  - 50 osób 

Po raz trzeci Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie zainaugurowała 

wakacje „Owocowym Piknikiem z książką i zabawą”. 25 czerwca 2016 r.,              

w upalne sobotnie popołudnie, przybyli do biblioteki młodzi i dorośli 

mieszkańcy Wschowy. Atrakcją tegorocznego Pikniku było spotkanie teatralno-

warsztatowe, przygotowane przez krakowską grupę EDU-ARTIS. Aktorzy 

rozpoczęli spektaklem o zdrowym stylu życia pt. ”W domku Baby Jagi”. 

Opowieść, wykorzystująca motywy znanej bajki, przeniosła widzów do 

tajemniczego lasu, gdzie w swojej chatce Baba Jaga karmiła Małgosię ciastkami 

z kremem, lodami, czekoladą i chipsami. Dzieci bardzo angażowały się                

w przygody bohaterów – radziły, podpowiadały, ostrzegały przed czarownicą. 

Przedstawienie zakończyło się wspólną gimnastyką i żywiołowym twistem, bo 

ruch również powinien być istotnym elementem naszego życia. Przekonani do 

zasad zdrowego żywienia, wszyscy z pasją przystąpili do wykonania kolorowego 

talerza. Z papierowych owoców i warzyw powstały pomysłowe kompozycje        

o ciekawych nazwach, np. „Pan Zdrowek” , „Zdrowa buźka”, „Pan Kalafior”.        

W tym czasie trwała też degustacja owocowej sałatki i truskawkowych koktajli. 

Oprócz tego można było pochrupać marchewkę, kalarepkę i ogórka. W czytelni 

natomiast znajdowały się wybrane przez nas książki kucharskie. Zainteresowani 
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mogli podpatrzeć ciekawe przepisy na zdrowe dania.  Dużym powodzeniem 

uczestników Pikniku cieszyło się malowanie twarzy. Buzie dzieci ozdobiły 

barwne wzory: kotki, pieski, kwiatki i motyle. Na pamiątkę udziału                       

w naszej imprezie każdy mógł zrobić sobie wesołe zdjęcie, pozując                       

w zabawnych okularach, kowbojskim kapeluszu, z brodą czy wąsami. Ostatnim 

elementem spotkania były zabawy     z chustą animacyjną. Dzieci przechodziły 

pod nią, biegały wokół i podrzucały piłeczkę. Zabawy trwały bez końca - 

roześmiani i rozbawieni uczestnicy nie chcieli rozstać się    z Biblioteką. Niestety 

skuteczną konkurencją  dla naszych zajęć był mecz piłki nożnej Polska - Niemcy, 

który odbywał się   w tym samym czasie. 

                                             

- „Bajki znane i nieznane”  

spotkanie dla rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym  13.04              8 osób,                                                                                             

                                                                                                     20.04              22 osoby  

                    Spotkania były okazją do poznania naszej placówki, jej działalności    

i bogatej literatury dla najmłodszych. Mówiliśmy o zaletach głośnego czytania 

oraz potrzebie jak najwcześniejszego kontaktu dzieci z książką. Maluchy z pasją 

przeglądały specjalnie przygotowane bajki z ruchomymi ilustracjami, pacynkami 

i efektami dźwiękowymi, natomiast rodziców zainteresowała literatura 

oswajająca dzieci z codziennością. Wszyscy doskonale bawili się podczas 

rozwiązywania krzyżówki, której hasło zawierało zadanie dla rodziców – 

„czytajmy dzieciom”. Na zakończenie przedszkolaki bawiły się na podłodze 

interaktywnej, a następnie każdy wypożyczył książki do wspólnego czytania       

w domu. 

 

- „Klubik Maluszka”                                                            14 spotkań          148 osób 

                   Biblioteka po raz pierwszy zorganizowała zajęcia dla dzieci w wieku 

od dwóch do czterech lat. Odbywały się one w ramach Klubiku Maluszka, który 

otrzymał nazwę „Tuptusie”. W zajęciach tematycznych dzieci uczestniczyły wraz 

z rodzicami. Podczas spotkań, oprócz gier i zabaw oraz zajęć plastyczno-

technicznych, maluchy poznawały nazwy kolorów, zwierząt, części ciała, 

członków rodziny, owoców i warzyw. Uzyskały też informacje związane                

z porami roku. Przedstawione zostały też zasady bezpieczeństwa w domu, na 

placu zabaw, na ulicy oraz w kontakcie z obcymi i nieznanymi zwierzętami. 

Oprócz wiadomości edukacyjnych, przekazywanych uczestnikom w prosty          
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i przystępny sposób, celem naszych zajęć było ośmielenie dzieci i ułatwienie im 

nawiązywania kontaktów z rówieśnikami. Zamierzony cel został osiągnięty, 

gdyż maluszki były coraz bardziej odważne i rozmowne. Zajęcia odbywały się co 

dwa tygodnie, w okresie od 10.03 do 16.06 oraz od 20.10 do 29.12.  

 

- „Sobotnie popołudnie z Biblioteką                                        14.05            27 osób 

                 14 maja zaprosiliśmy mieszkańców Wschowy na „Sobotnie 

popołudnie z biblioteką”. Można było skorzystać z komputerów, podłogi 

interaktywnej, obejrzeć film w 3D, ułożyć przestrzenne puzzle i rodzinnie 

pograć w gry planszowe. Natomiast dla każdego mola książkowego była to 

okazja, by wypożyczyć interesującą lekturę. 

 

- „IV strojenie bibliotecznej choinki”         -  ok. 200 osób 

W sobotę, 12 grudnia przy kolędach stroiliśmy choinkę. Dzieci przybyłe             

do Biblioteki miały nie lada zadanie, bo drzewko było jak zwykle                   

bardzo okazałe.   W tym czasie uczniowie   z Państwowej Szkoły Muzycznej       

we Wschowie pięknie grali kolędy, dorośli śpiewali. Przy akompaniamencie 

kolęd wykonywanie  ozdób choinkowych odbywało się sprawnie i szybko. 

W jej trakcie odwiedził Bibliotekę św. Mikołaj. Z trudem przecisnął się przez 

nasz cieniutki komin, zjechał windą narzekając gromko na współczesne 

wynalazki, po czym z szerokim uśmiechem, ukrytym pod śnieżnym zarostem 

wkroczył do holu wypełnionego dziećmi. Towarzyszyła mu oczywiście Śnieżynka 

z koszem pełnym łakoci!  

 

Obsługa specjalnych grup użytkowników bibliotek  

Nowy obiekt biblioteczny dostosowany jest do osób niepełnosprawnych 

ruchowo. Jest dogodny wjazd do biblioteki od strony parkingu, w obiekcie 

szerokie przejścia i winda. Ponadto do stanowiska komputerowego można 

swobodnie podjechać wózkiem. Nie posiadamy specjalnych programów 

komputerowych (dotychczas nie spotkaliśmy się z takim zainteresowaniem ze 

strony mieszkańców). Dla osób słabiej widzącym (i nie tylko) gromadzone są     

w Bibliotece audiobooki, zostały zakupione książki z dużymi literami. Stale 

współpracujemy ze Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym we Wschowie, 

ponadto w roku 2016 z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i Domem 

Pomocy Społecznej we Wschowie, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr 
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św. Elżbiety, Stowarzyszeniem na rzecz osób Niepełnosprawnych „Nasz 

Ośrodek” 

 Niepełnosprawni w bibliotece - zajęcia: 

- „Czytam wyobraźnią” warsztaty - 08.04 – 06.05,       32 osoby 

                  W kwietniu i maju Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wspólnie    

z Biblioteką realizowały projekt „Czytam wyobraźnią”, przeznaczony dla 

rodziców dzieci niedowidzących, jak również pedagogów i plastyków. Był to cykl 

warsztatów (4 spotkania po 2 godz.), polegających na tworzeniu książki 

dotykowej do stymulacji zmysłu dotyku. Zadaniem projektu była popularyzacja 

czytelnictwa wśród dzieci niewidomych i słabo widzących, rozwijanie                   

i doskonalenie orientacji w małej przestrzeni, stymulowanie percepcji 

dotykowej oraz  pobudzanie ciekawości otaczającego świata. Postrzeganie 

świata przez osoby niewidome i niedowidzące jest utrudnione, książki 

natomiast ułatwiają dzieciom jego poznawanie i rozumienie. Inaczej widzi się 

rękami niż oczami, kolor ilustracji nie jest tak ważny, jak faktura. Uczestnicy 

nauczyli się, jak zaprojektować i wykonać taką książkę, by była funkcjonalna,     

a zarazem atrakcyjna dla dziecka. W warsztatach uczestniczyli rodzice wraz           

z dziećmi oraz pedagodzy i terapeuci, którzy na co dzień pracują z osobami                                 

z problemami wzroku. Efektem spotkań są obrazki dotykowe, które z kolei 

mogą przyczynić się do powstania książeczek sensorycznych. 

- seanse filmowe w 3D  -   11 seansów,   125 osób 

                Z bibliotecznej filmoteki chętnie korzystali niepełnosprawni 

podopieczni Domu Pomocy Społecznej we Wschowie, prowadzonego przez 

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety oraz grupa dzieci autystycznych ze 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. 

  

- zajęcia tematyczne dla dzieci z umiarkowanym upośledzeniem, uczniów klas  

I-III ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

                               

„A w ogrodzie jeżyk śpi” -  09.11,  16 osób 

                  Spotkanie rozpoczęliśmy od rozmowy o jesiennych zwyczajach 

zwierząt, następnie dzieci wysłuchały krótkiego wierszyka Hanny Zdzitowieckiej 

pt. „Jeż” i przystąpiły do „wykonania ciepłego posłanka dla jeża”. Malowaliśmy 

farbami papierowe liście przypominając sobie nazwy kolorów, mieszaliśmy 

różne barwy i uczyliśmy się je rozpoznawać.  
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„Spotkanie z Czerwonym Kapturkiem” -  22.11,   13 osób 

                  Zajęcia były kontynuacją tematu „W krainie baśni”, realizowanego      

w Ośrodku. W bibliotece dzieci miały okazję obejrzeć różne wydania baśni          

o Czerwonym Kapturku   i zapoznać się z nieznaną im dotąd wersją. Atrakcją 

spotkania był egzemplarz z magnesami. Umieszczone na magnesach elementy 

ilustracji pozwoliły dzieciom samodzielnie zilustrować baśń. Na zakończenie 

wspólnie wykonaliśmy obrazek lasu i uczyliśmy się odróżniać drzewa iglaste od 

liściastych.  

                   Ostatnim elementem obu spotkań była zabawa na podłodze 

interaktywnej.                                            

- konkursy plastyczne i fotograficzny 

                     Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                        

z powodzeniem biorą udział w organizowanych przez bibliotekę konkursach 

plastycznych. W 2016 r. były to dwa konkursy, w których zostało nagrodzone 

troje dzieci.  

 

Realizacja projektu „Niesamowite opowieści z kazachskiej jurty” 

Wydarzenie współfinansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego 

przez Fundację Edukacja dla Demokracji. 

 

Pierwszym zadaniem zrealizowanym w naszej Bibliotece w ramach projektu był 

konkurs na projekt stroju kazachskiego. Został on ogłoszony pod koniec 

września. Celami konkursu były: promocja kultury kazachskiej, rozwijanie 

spostrzegawczości, rozwój wyobraźni i kreatywności, a także rozwój 

umiejętności plastycznych. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie 

własnego projektu (ilustracji) przedstawiającej damski lub męski strój, 

z wykorzystaniem elementów charakterystycznych dla ubioru kazachskiego. Na 

konkurs wpłynęły 23 prace plastyczne. Z powodu niskiego poziomu prac lub 

braku wymogów formalnych, została nagrodzona tylko jedna osoba - Alicja 

Krawczyk, uczennica klasy I Gimnazjum Językowego we Wschowie, która 

w nagrodę otrzymała talon o wartości 50 zł do realizacji w księgarni. 

 

 3 listopada gościliśmy w naszej Bibliotece Bajkoczytacza – pana Bartosza 

Ignacego Wronę oraz dzieci i nauczycieli z Samorządowego Przedszkola nr 1 
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’’Tu mieszka bajeczka’’ oraz Niepublicznego Przedszkola i Żłobka ’’Słoneczko’’. 

Pan Bajkoczytacz przywitał dzieci ubrany w strój kazachski, okryty płaszczem      

z prawdziwej wielbłądziej wełny. W ciekawy, barwny ruchowo sposób, 

opowiedział kilka bajek o kazachskich stepach i bohaterach – Chasenie, Asanie, 

Hanie i psie Majdalaku. Z opowieści tych wypływały ważne morały, iż nie należy 

wyjawiać powierzonych w zaufaniu tajemnic, za dobro świat nam odpowie 

dobrem oraz, że dla rodziców ich własne dzieci są najcudowniejsze. Ciekawym 

dla dzieci elementami spotkania było naśladowanie przez Bajkoczytacza 

odgłosu osła i jelenia oraz konkurs na udawanie głosu wielbłąda. Na koniec 

wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe zakładki do książki z motywami 

kazachskimi, przygotowane przez naszą Bibliotekę. W tym dniu odwiedziło nas 

łącznie 28 przedszkolaków. 

 

      Trzecie zadanie projektu – warsztaty mini jurty, zostało przeprowadzone 

dnia  16 listopada 2016 roku. Zajęcia odbyły się w Szkole Podstawowej                

w Przyczynie Górnej. Na początku zajęć dzieci kolorowały kazachski ornament, 

który posłużył do ozdobienia wejścia do jurty. Następnie zrobiliśmy do jurty 

okrycie z bibuły i wzmocniliśmy je sznurkiem. W warsztatach tych uczestniczyło 

17 dzieci. 

 

Natomiast 16 grudnia gościliśmy na spotkaniu edukacyjno-degustacyjnym 30 

uczniów Gimnazjum Językowego we Wschowie. Młodzież na wstępie 

rozwiązywała 8 zadań teoretycznych dotyczących Kazachstanu, na 4 stacjach 

zadaniowych. Dotyczyły one historii, geografii, przyrody, kultury oraz sztuki. 

Odbył się również krótki quiz sprawdzający wiedzę o tym państwie. Zwycięzca 

quizu otrzymał nagrodą książkową. Na koniec odbyła się degustacja pierożków 

zwanych mantami, inspirowana stylem kazachskim. Było to ostatnie zadanie 

naszego projektu. 

Projektowi towarzyszyła, zorganizowana dodatkowo, wystawa dotycząca 

Kazachstanu, przedstawiająca literaturę zgromadzoną w naszej Bibliotece. 

Zawierała ona książki, czasopisma oraz audiobook.  

       W projekcie wzięło bezpośrednio udział łącznie 98 osób.  

        

Poza tym: 
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 W 2016 roku realizowaliśmy zgodnie z podpisana umową z Wojewódzką   

i Miejską Biblioteką Publiczną w Zielonej Górze projekt Dyskusyjne Kluby 

Książki. W naszej Bibliotece działają 2 kluby: jeden dla dorosłych, drugi dla 

dzieci. Odbyło się 19 spotkań, w których wzięło udział 157 osób. 

 Natomiast w szkoleniach komputerowych (63 spotkania) prowadzonych 

przez pracownika Biblioteki dla osób 50+  przez cały rok udział wzięło 370 osób. 

  Od 8 lutego do 10 marca  można było oglądać w Bibliotece niecodzienną 

wystawę fotograficzną. Zdjęcia udostępniła nam nasza Czytelniczka mieszkająca 

w Konotopie, Pani Anna Wołoszyn, której pasją jest makrofotografia, czyli 

fotografowanie fascynujących mikroświatów. Zdjęcia są wyjątkowe, gdyż 

przedstawiają obrazy niezauważalne gołym okiem. Dopiero powiększone 

ukazują nam swoje piękno. 

15 kwietnia i 16 listopada 2016 roku w naszej czytelni , wystylizowanej na 

potrzeby  spektakli poetyckich  odbyły się  występy zespołu SEDNO działającego 

przy Centrum Kultury    i Rekreacji we Wschowie. Dwa wieczory poetyckie 

zorganizowano w ramach cyklu  ODSŁONY MIŁOŚCI, w których wykorzystano 

szeroki wachlarz utworów opiewających różne jej oblicza. Sięgnięto tak do 

literatury, jak i po twórczość własną . Odbiór wzruszających, ekspresyjnych 

recytacji wzmocniony został graną muzyką i śpiewem solowym i zespołowym.    

 6 maja 2016 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej              

im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. odbyły się obchody Wojewódzkiego 

Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Podczas uroczystości Wojewoda Lubuski 

Władysław Dajczak wręczył odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej.    Złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczone 

zostały Ilona Ratajczak dyrektor i Elżbieta Miśkiewicz kierownik oddziału dla 

dzieci i młodzieży wschowskiej biblioteki. 

9 czerwca w naszej placówce, w ramach Spotkań Regionalnych,  odbyło 

się spotkanie Rzecznika  Praw Obywatelskich Adama Bodnara, który z uwagą 

wysłuchiwał spraw obywateli.  

16 czerwca odbyło się uroczyste spotkanie otwierające tegoroczne Dni 

Wschowy. Pierwszym punktem programu była prezentacja książki 

przetłumaczonej przez Eugeniusza Wachowiaka „Wschowski Taniec Śmierci”, 

której dokonał syn tłumacza Sergiusz Sterna-Wachowiak. Książka jest powieścią 

osadzoną w trakcie epidemii dżumy, która miała miejsce we Wschowie. 

Podstawą do jej napisania była „Mała wschowskiej kronika zarazy”. Następnie 
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wystąpili dyplomanci Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Lesznie, 

absolwentki Akademii Muzycznej we Wrocławiu i zespół wokalny Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku. Tego dnia została też otwarta wystawa malarstwa Macieja 

Szubiaka.  

Od 20 czerwca do 10 września w holu naszej biblioteki, w związku              

z jubileuszem  70-lecia  I Zespołu Szkół we Wschowie czynna była wystawa 

obrazująca życie szkoły na przestrzeni lat.  

6 września Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze miała przyjemność 

gościć delegację kadry merytorycznej z Biblioteki Regionalnej w Nitrze na 

Słowacji. Wizyta była realizowana w ramach projektu wymiany kulturalnej 

bibliotekarzy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddziału w Zielonej Górze. 

W poniedziałek słowaccy bibliotekarze odwiedzili wschowską bibliotekę. 

W listopadzie  z wizytą zawitali do nas bibliotekarze z powiatu 

krośnieńskiego.  Z ciekawością zwiedzili naszą placówkę i z przyjemnością 

spędzili czas w naszych niezwykłych wnętrzach. Sporo czasu poświęciliśmy na 

rozmowę o realizacji projektu  z programu „Biblioteka +” 

15 i 21 listopada odwiedzili nas uczniowie klas IV - VI Szkoły Podstawowej 

nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie. Po zwiedzeniu naszej placówki, 

zapoznaniu się z jej atrakcjami i odbyciu krótkiej lekcji bibliotecznej, nasi młodzi 

goście mieli sporo czasu na świetną  zabawę, korzystając z naszych urządzeń 

interaktywnych. Wizyta była zorganizowana w ramach realizacji Szkolnego 

Projektu Czytelniczego ph "Książka drogowskazem naszych myśli i uczuć"             

z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - "Książka naszych marzeń". 

Ponadto w 2016 r. odwiedzili nas pracownicy biblioteki w Ostrowie 

Wielkopolskim, radni komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmiku Województwa 

Lubuskiego, dzieci wraz z opiekunami z Przedszkola i Żłobka "Słoneczko" w 

Lesznie i z Publicznego Przedszkola  z odległej Rydzyny. Bardzo nam miło, że 

wieści o wschowskiej placówce przyciągają odwiedzających z daleka.  

19 listopada odbyły się w Bibliotece warsztaty ph. „Zbuduj robota!”, 

przeprowadzone przez firmę „Twój robot” z Kościana. Dzieci, podzielone na 

dwie grupy wiekowe, składały z klocków LEGO różnego rodzaju roboty. Młodsza 

grupa zbudowała postacie nazwane wielkimi głowami i motorowery. Składanie 

klocków LEGO według zaprezentowanych instrukcji okazało się niełatwym 

zadaniem – trzeba było wybrać odpowiednie elementy i dopasować je do siebie 

we wskazanej kolejności. Zajęcia te zostały opłacone z budżetu Biblioteki. 
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Natomiast kolejne są już opłacane przez rodziców, którzy wyrazili chęć 

kontynuowania takich spotkań dla swoich pociech. 

Koło Naukowego Prawa Rzymskiego BONA FIDES, działające przy 

Uniwersytecie  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zorganizowało w naszej 

Bibliotece IV Ogólnopolskie Seminarium Językowe ph. „Prawo a język - 

przebaczenie”. Odbyło się ono w sobotę   3 grudnia w godz. 10.00 - 18.00. Tego 

typu debata, wspólnie z Kołami z innych ośrodków naukowych, miała miejsce u 

nas po raz pierwszy już w 2015 roku. Z uwagi na powodzenie tamtego 

przedsięwzięcia Koło zechciało powtórzyć je i w 2016 roku. Sobotnia edycja 

przybrała formę podobną do poprzedniej - dyskusja koncentrowała się na 

instytucji przebaczenia w różnych porządkach prawnych. Referaty wygłosili 

studenci uniwersytetów   z Krakowa, Warszawy, Wrocławia i Poznania pod 

okiem kadry uniwersyteckiej. 

8 grudnia odbyły się obchody jubileuszu 70-lecia naszej Biblioteki. Tego 

dnia   w uroczystym spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście m.in: władze 

gminy, powiatu, dyrektor i pracownicy WiMBP w Zielonej Górze,  dyrektorzy 

szkół i innych jednostek gminy. Zostały wręczone statuetki „Przyjaciel 

Biblioteki” i „Najlepszy Czytelnik” w trzech kategoriach wiekowych. Obchody 

wzbogacił krótki program artystyczny. Uroczystości towarzyszyły 

okolicznościowe wystawy „70 lat Biblioteki Publicznej we Wschowie”,    

„Miesiąc z życia Biblioteki listopad/grudzień 2016”, „Ekslibris wschowskiej 

biblioteki”. 

W naszej bibliotece zostało nagranych i wyemitowanych na lokalnym 

portalu internetowym zw.pl dziesięć  audycji Kwadrans z Książką, w której Rafał 

Klan - dziennikarz  i Małgorzata Wojnarowska fanka współczesnej literatury 

rozmawiają o nowościach książkowych.  

 O swoich działaniach Biblioteka zamieszcza informacje na swojej  stronie 

internetowej www.biblioteka.wschowa.com.pl, facebooku, portalu 

internetowym   www.zw.pl, i innych mediach. 

 

 

Informację przygotowała Ilona Ratajczak 
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