Lwówecka Biblioteka Publiczna
2020 r.
I.
Sieć biblioteczna
Sieć bibliotek publicznych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski obejmuje:



Bibliotekę główną - Dział dla Dorosłych i Dział Dziecięcy
6 filii wiejskich
̶
filia nr 1 w Chmielnie (zawieszona od 1 maja 2020 r.)
̶
filia nr 3 w Kotliskach
̶
filia nr 4 w Płóczkach Górnych (zawieszona od 1 czerwca 2008 r. z powodu
braku lokalu)
̶
filia nr 6 w Sobocie
̶
filia nr 7 w Rakowicach Wielkich
̶
filia nr 8 w Niwnicach
W strukturze LBP znajduje się także Dział Promocji, Informacji Turystycznej i Regionalnej,
w skład którego wchodzą



Punkt Informacji Turystycznej
Placówka Historyczno-Muzealna

II.
Czytelnictwo
We wszystkich bibliotekach publicznych w 2020 r. stan czytelnictwa przedstawiał się
następująco:
2020 r.
Ilość czytelników ogółem

1497

Ilość wypożyczeń ogółem

39802

Odwiedziny

11627

Ilość informacji

1579

W okresie sprawozdawczym odnotowano spadek liczby czytelników aktywnych, na który
wpływ miały następujące czynniki:




kilkumiesięczne zamknięcie bibliotek z powodu panującej pandemii Covid-19
(od 12 marca do 7 maja; od 9 do 30 listopada 2020 r.),
zawieszenie funkcjonowania bibliotecznej w Chmielnie, z powodu przekazania
budynku pogorzelcom ze Zbylutowa (od połowy maja do końca roku),
zawieszenie funkcjonowania filii bibliotecznej w Niwnicach z powodu
zamknięcia szkoły, w której znajduje się w/w biblioteka dla osób z zewnątrz na
skutek wprowadzonych obostrzeń (od 12 marca do końca roku),



zamknięcie Działu Dziecięcego, z powodu wprowadzenia rządowych obostrzeń
związanych z Covid-19 oraz prowadzenia prac remontowych na parterze ratusza
(utrudniony dostęp do usług bibliotecznych; od 12 marca do połowy sierpnia
2020 r.).

W poszczególnych placówkach bibliotecznych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski
czytelnictwo w 2020 r. przedstawiało się następująco:
Aktywni czytelnicy
(czytelnicy
zarejestrowani)
560

Odwiedziny

Ilość udzielonych
informacji

5008

691

Dział Dziecięcy

344

2323

325

Chmielno

101

1175

56

Kotliska

183

1054

98

Sobota

88

676

225

Rakowice Wielkie

150

1114

111

Niwnice

71

277

73

1497

11627

1579

Biblioteka
Dział dla Dorosłych

Razem:

*Powyższa tabela przedstawia ilość aktywnych czytelników poszczególnych bibliotek publicznych
oraz ilość odwiedzin i informacji udzielonych w bibliotekach.

Biblioteka

Wypożyczenia
ogółem

w tym:
Wypożyczenia

Wypożyczenia

Wypożyczenia

na zewnątrz -

na miejscu -

na miejscu -

książki

książki

czasopisma

Wypożyczenia zbiory specjalne

Dział dla Dorosłych

23948

21882

1435

444

187

Dział Dziecięcy

3200

2546

469

60

125

Chmielno

1126

760

308

58

-

Kotliska

4630

4181

69

319

61

Sobota

1286

1191

62

25

8

Rakowice Wielkie

5237

4852

83

259

43

Niwnice

375

278

76

10

11

39802

35690

2502

1175

435

Razem:

W roku sprawozdawczym zarejestrowanych zostało 1497 aktywnych czytelników,
korzystających ze zbiorów i usług bibliotek publicznych z terenu Gminy i Miasta Lwówek
Śląski.
Struktura aktywnych czytelników wg kategorii wiekowej:
Kategoria

Do lat 5

6-12 lat

13-15 lat 16-19 lat 20-24 lat 25-44

wiekowa

45-60 lat Powyżej

lata

Ogółem: 1497

110

258

87

85

69

284

60 lat

264

Struktura aktywnych czytelników wg wykonywanego zajęcia:

Kategoria wg
zajęcia
Ogółem: 1497

Osoby

Osoby

uczące się

pracujące

484

492

pozostali

521

Biorąc pod uwagę strukturę czytelników według ich wieku, zauważyć można, iż największą
grupę stanowią osoby powyżej 60. roku życia. Do tej grupy należą przede wszystkim seniorzy
(emeryci, renciści), którzy stanowią 22,7% ogółu czytelników. Większa liczbę czytelników
odnotowano także w przedziale wiekowym od 25 do 60 lat, a także wśród dzieci od 6 do 12
roku życia, które stanowią 17,23% wszystkich aktywnych czytelników. Analizując ilość
czytelników ze względu na wykonywane przez nich zajęcie, nieznacznie przewyższa inne
kategorie grupa osób w kategorii „pozostali”, która obejmuje m.in. seniorów, osoby
niezatrudnione, dzieci nie objęte edukacją przedszkolną i szkolną. Stanowi ona blisko 34,80%
całości czytelników zarejestrowanych. W tej kategorii najmniejszą grupę stanowią osoby
pomiędzy 20 a 24 rokiem życia, którzy stanowią 4,60% ogółu.

III.
Oferta usługowa
Warsztat informacyjny biblioteki
W roku sprawozdawczym Lwówecka Biblioteka Publiczna rozpoczęła wdrażanie systemu
MAK+, który jest zintegrowanym systemem bibliotecznym, stworzonym i administrowanym
przez Instytut Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Oferuje on
czytelnikom dostęp do katalogu książek znajdujących się w zbiorach wszystkich placówek
bibliotecznych.
W I kwartale 2020 r., przed wprowadzeniem stanu epidemii, czytelnicy mieli możliwość
korzystania ze stanowisk komputerowych, usług kserograficznych w bibliotece głównej, Dziale
Dziecięcym i we wszystkich filiach wiejskich.
Osoby korzystające z bibliotecznych usług miały do dyspozycji stanowiska komputerowe (14
stanowisk z bezpłatnym dostępem do Internetu) w Czytelni dla Dorosłych (2), Dziale
Dziecięcym (2), filiach bibliotecznych (9), a także w Punkcie Informacji Turystycznej,
znajdującym się w strukturze LBP (1). W 2020 r. ze stanowisk komputerowych skorzystało
łącznie 527 osób. W tym: 316 dzieci i młodzieży oraz 241 osób dorosłych.

340

Placówki biblioteczne udostępniały również zbiory specjalne, na które składają się przede
wszystkim audiobooki, filmy oraz gry planszowe. W roku sprawozdawczym udostępnionych
zostało 435 zbiorów specjalnych, z czego 364 jednostki stanowiły zbiory audiowizualne.
Lwówecka Biblioteka oferuje czytelnikom również możliwość korzystania z wypożyczalni
międzybibliotecznej. W roku sprawozdawczym odnotowano 6 takich wypożyczeń –
4 z bibliotek innych oraz 2 wypożyczeń do innych bibliotek krajowych.

IV. Realizacja projektów
„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” 2020
Lwówecka Biblioteka Publiczna rokrocznie bierze udział w Programie Wieloletnim pn.
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - „Zakup nowości wydawniczych do
bibliotek publicznych”. Udział w Programie obejmuje dofinansowanie do zakupu nowości
wydawniczych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z budżetu państwa. Celem całości Programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej
w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczonych publikacji oraz
wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych.
W roku poprzednim lwówecka biblioteka również złożyła wniosek o przyznanie dotacji
finansowej i zakupiła 190 woluminów na kwotę 4.308,00 zł (dotacja), i 369 woluminy na
kwotę 8.089,86 zł (wkład własny).

„Lwówecka Biblioteka Cyfrowa”
W 2020 r. Lwówecka Biblioteka Publiczna kontynuowała współpracę z Jeleniogórskim
Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnicą Karkonoską w ramach zawartego
Porozumienia, mającego na celu podjęcie aktywnej współpracy w zakresie zachowania
dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląskiego poprzez digitalizację wybranych zbiorów
regionalnych i upowszechnianie ich na platformie Cyfrowy Dolny Śląsk w kolekcji „Lwówecka
Biblioteka Cyfrowa”.
Porozumienie zostało zawarte 28 stycznia 2016 r., a jego głównym zadaniem jest
zabezpieczenie i szeroko pojęta popularyzacja dóbr kultury Dolnego Śląska. Pracami w ramach
tworzenia „Lwóweckiej Biblioteki Cyfrowej” zajmuje się Placówka Historyczno-Muzealna
oraz Dział dla Dorosłych Lwóweckiej Biblioteki Publicznej. Obecnie na platformie
opracowano i udostępniono 158 jednostek inwentarzowych, które znajdują się w zakładce
„Lwówecka Biblioteka Cyfrowa”.

Dyskusyjne Kluby Książki
Przy Lwóweckiej Bibliotece Publicznej działają dwa Dyskusyjne Kluby Książki:
 DKK dla dorosłych „Chochlik” (Dział dla Dorosłych)
 DKK dla dzieci i młodzieży „Spod Lady” (Dział Dziecięcy).
W ramach prowadzenia Klubów Lwówecka Biblioteka ma możliwość organizowania spotkań
autorskich, dofinansowanych przez Instytut Książki w Warszawie. Okres pandemii niestety
uniemożliwił organizację spotkań autorskich. Zorganizowano natomiast spotkania
klubowiczów DKK dla dorosłych.

Program „Równać Szanse 2019”
Lwówecka Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie w wysokości blisko 8.500,00 zł na
realizację projektu pn. „Młodzieżowe #non-fiction”. W/w projekt realizowany był w ramach
Programu „Równać Szanse 2019” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, prowadzonego
przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Projekt rozpoczął się w styczniu i realizowany był
do końca sierpnia przez kilkunastoosobową grupę młodzieży. Celem było podniesienie
kompetencji społecznych młodzieży. Tematem przewodnim projektu było przeprowadzenie
wywiadów z ciekawymi ludźmi związanymi z Lwówkiem Śląskim oraz wydanie publikacji z
reportażami na ich temat. W ramach projektu odbyły się warsztaty pisania reportaży z
dziennikarzem Jackiem Antczakiem oraz trzy warsztaty fotograficzne. Młodzież wzięła
również udział w wyjeździe edukacyjnym na Nocne zwiedzanie Zamku Wleń. Całość projektu
podsumowano uroczystym zakończeniem, które odbyło się w przestrzeni miasta.

„Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych
i słabowidzących – Edycja 2019”
W/w projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Larix” im. Henryka Ruszczyca, a dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
W ramach projektu biblioteka otrzymała nieodpłatnie urządzenie, które jest przystosowane do
obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące – Czytak 4. Urządzenie zawiera bogaty zbiór
książek w postaci cyfrowej – blisko 200 pozycji z literatury pięknej polskiej i obcej.
„Mała Książka – Wielki Człowiek”
Projekt kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, a jego celem jest zachęcenie
rodziców do odwiedzin bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. W ramach akcji każde
dziecko biorące udział w projekcie otrzymuje Wyprawkę Czytelniczą – książkę „Pierwsze
Czytanki dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika. W okresie od 1.09.2019 r. do 1.09.20120 r.
wydano 32 takie wyprawki – w Dziale Dziecięcym oraz wszystkich filiach bibliotecznych.
„Noc Bibliotek”
W ubiegłym roku Lwówecka Biblioteka Publiczna wzięła udział w ogólnopolskiej akcji pn.
„Noc Bibliotek”, która odbyła się pod hasłem „Klimat na czytanie”. w ramach akcji Dział dla
Dorosłych oraz Dział Dziecięcy zaoferował czytelnikom specjalne godziny otwarcia biblioteki
(sobota, godziny popołudniowe), możliwość zwrotu zaległych książek bez konsekwencji.
„Wielkie Litery”
Pod koniec 2020 r. Lwówecka Biblioteka Publiczna zakupiła 24 książki z serii „Wielkie
Litery”, przeznaczonej dla osób słabowidzących. Wielkie Litery to wydania książek z większą
czcionką, które chronią wzrok i ułatwiają czytanie. Biblioteka tym samym dołączyła do bazy
bibliotek partnerskich projektu Wielkie Litery.

V.
Zbiory biblioteczne
W omawianym okresie sprawozdawczym Lwówecka Biblioteka Publiczna wzbogaciła swoje
zbiory o 893 woluminy na kwotę 19.199,11 zł.
 z zakupu 559 książki na kwotę 13.438,11 zł;
 z innych źródeł (dary od czytelników) 334 książki na kwotę 5.761,00 zł.
Struktura księgozbioru we wszystkich placówek Lwóweckiej Biblioteki Publicznej, stan na
koniec 2020 r.:
Księgozbiór ogółem: 81608
na kwotę: 761.294,25 zł (w tym zbiory specjalne)
W tym:
Literatury pięknej dla dzieci i młodzieży
16981
Literatury popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży
3495
Literatury pięknej dla dorosłych
33399
Literatury popularnonaukowej dla dorosłych
27733
Przybyło ogółem:

893

na kwotę: 19.199,11 zł

W tym:
Literatury pięknej dla dzieci i młodzieży
Literatury popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży
Literatury pięknej dla dorosłych
Literatury popularnonaukowej dla dorosłych

218
36
470
169

*dane obejmują ilość oraz wartość księgozbioru w zawieszonej filii bibliotecznej w Płóczkach
Górnych

Zbiory specjalne ogółem:

195

na kwotę: 4.944,66 zł

Prenumerata prasy:
W 2020 r. Lwówecka Biblioteka Publiczna prenumerowała wyłącznie czasopismo
specjalistyczne „Poradnik Instytucji Kultury”.
Zbiory gazet i czasopism wszystkich placówek bibliotecznych wzbogacone zostały tytułami
otrzymanymi w darze od czytelników, m.in. „Świerszczyk”, „National Geographic”, „Świat
Kobiety”, „Dobre Rady”, „Poradnik Domowy”, „Kobieta i Życie”, „Kurier Gryfowski”,
„Wieści Mirska”, „Sami Swoi”.
Zgodnie z zaleceniami Biblioteki Narodowej udostępnianie czasopism zawieszono na czas
epidemii.

VI. Zatrudnienie
W bibliotekach publicznych położonych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski, wg stanu
na 31.12.2020 r. zatrudnionych było 9 pracowników merytorycznych – 9 etatów, (w tym: 1 os.
pełniąca obowiązki dyrektora) oraz 3 pracowników obsługi – 1,75 etatu (ciągu roku liczba osób
zatrudnionych na stanowiskach merytorycznych zmniejszyła się o 3 osoby).
W okresie sprawozdawczym Lwówecka Biblioteka Publiczna była organizatorem praktyk
zawodowych dla 3 osób, uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Lwówku Śląskim (15-26 czerwca; 19-30 października 2020 r.).
Ponadto biblioteka zatrudniała pracowników na umowy cywilno-prawne do obsługi
informatycznej, biura rachunkowego oraz w I kwartale 2020 r. na umowy zlecenia: woźny
w Niwnicach, palacz pieca c.o. w filii bibliotecznej w Chmielnie.

VII.
Działalność kulturalno-oświatowa
W 2020 r. we wszystkich placówkach bibliotecznych odbyły się, m.in.
1. Stałe formy organizacyjne:
Inscenizacje, przedstawienia teatralne
Teatrzyk lalek
Koła zainteresowań
DKK

il. członków 9, il. spotkań 4
il. członków 7, il. spotkań 4
il. członków 20, il. spotkań 9
il. członków 12, il. spotkań 3

2. Zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej m.in.
 lekcje biblioteczne, wycieczki do bibliotek - uczestników - 362 os., 21 spotkań – 21

Tematyka: „Książki w bibliotece” (wycieczki do biblioteki), „Historia książki i pisma”, „Ferie
zimowe z wyobraźnią”, „Walentynkowo i Bajkowo w Bibliotece”, „Czytanie i zgadywanie na
Bajkowym Dywanie”, „Akademia kodowania - zajęcia z photonami”, Zuzia czyta „Mały
srebrzystowłosy anioł” (wydarzenie internetowe)
 spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki - uczestników - 33 , ilość spotkań - 3
(Spotkania DKK dla dorosłych „Chochlik”).
3. Spotkania autorskie, z ciekawymi ludźmi, promocje książek - uczestników - 40,
ilość spotkań - 1
Spotkanie z ciekawymi ludźmi zorganizowane podczas ferii zimowych - Pierwsza pomoc
w pigułce.
4. Imprezy okolicznościowe - uczestników - 107, il. spotkań - 4
Tematyka: „Parada Bajkowych Postaci” - karnawałowe spotkanie z Mikołajem; Uroczyste
zakończenie projektu „Młodzieżowe #non-fiction”; wyjazd edukacyjny na Nocne Zwiedzanie
Zamku Wleń w ramach projektu „Młodzieżowe #non-fiction”
5. Wystawy - uczestników - 300, il. wystaw - 3
Tematyka: „Z pasji” – wystawa rękodzieła lokalnego; „Karol Wojtyła #narodziny”;
Bohaterowie reportaży w ramach projektu „Młodzieżowe #non-fiction”.
6. Inne imprezy i zajęcia (m.in. festyny, koncerty, warsztaty)
il. uczestników - 660, il. spotkań – 66
Tematyka: „Seniorzy w Grze” (warsztaty komputerowe dla seniorów), warsztaty fotograficzne
z Krzysztofem Wietrzyńskim i warsztaty pisania reportażu z Jackiem Antczakiem (w ramach
Programu „RS 2020), spotkania młodzieży w ramach Programu „RS 2020”, wieczór filmowy
w ramach Programu „RS 2020”, wywiady z bohaterami reportaży w ramach Programu „RS
2020”, spotkania klubu fotograficznego, warsztaty rękodzielnicze, „Ludzie z pasją” (warsztaty
decoupage), „Pani Kredka Zaprasza” - zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, „O czym
miauczy kot” (zajęcia biblioteczne), „Photony - nauka programowania”, „Scottie Go i inne gry
biblioteczne”, „Na tropie bohaterów bajkowych” (gra mobilna), warsztaty komputerowe
z seniorami, warsztaty tworzenia komiksu zorganizowane podczas ferii zimowych, „Noc
Bibliotek”, „Zrobię sobie książkę (warsztaty internetowe).

VIII.
Ważniejsze działania / imprezy, które odbyły się w 2020 r.
 07 lutego – otwarcie wystawy fotografii Kluby Fotograficznego z Usti nad Łabą,
FOTOKLUB F99.

 10 - 23 lutego - Ferie zimowe w bibliotekach
W lutym 2020 r. w placówkach bibliotecznych Lwóweckiej Biblioteki Publicznej odbyły się
zajęcia dla dzieci i młodzieży, zorganizowane podczas ferii zimowych.
Biblioteka Dziecięca przygotowała zajęcia edukacyjne, podczas których najmłodsze dzieci
uczyły się m.in. programowania przy pomocy robotów Photon. Wzięły także udział w grze
miejskiej pn. „Na tropie bohaterów bajkowych”, przygotowanej za pomocą aplikacji Action
Track.
Filia biblioteczna w Chmielnie zaoferowała najmłodszym zajęcia plastyczne i techniczne,
z wykorzystaniem surowców wtórnych.
Filia biblioteczna w Kotliskach zorganizowała zajęcia pod wspólnym hasłem „Z książką na
wesoło”, podczas których odbyły się zajęcia literackie, mini konkurs gier planszowych,
warsztaty artystyczne oraz zagadki dla najmłodszych. Zakończenie ferii uwieńczyła „Parada
Bajkowych Postaci z Książką na Wesoło”.
Komiksowe ferie odbyły się w filii bibliotecznej w Sobocie, które miały charakter
warsztatowy. Uczestniczące w zajęciach dzieci miały możliwość poszerzenia wiedzy n.t,
komisów i ich superbohaterów, wzięły także udział w tworzeniu własnych komiksów.
Ferie zimowe w filii bibliotecznej w Rakowicach Wielkich odbyły się pod hasłem „Zimowe
Ferie z Książką”, podczas których odbyły się zajęcia plastyczne oraz czytelnicze dla
najmłodszych, zakończone karnawałowym spotkaniem i „Paradą Bajkowych Postaci”.






28 lutego - filia biblioteczna w Chmielnie zorganizowała spotkanie pn. „Pierwsza
pomoc w pigułce”, na którym mieszkańcy mieli możliwość nauczenia się, jak ratować
ludzkie życie oraz udzielać pierwszej pomocy. Spotkanie poprowadzone zostało przez
ratownika medycznego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.
15 lipca – otwarcie wystawy rękodzieła lokalnego „Z pasji”, którą zorganizowała
Placówka Historyczno-Muzealna.
01-31 października – udostępnianie wystawy „Karol Wojtyła #narodziny”,
przygotowanej Centrum Myśli Jana Pawła II w ramach przypadającej w 2020 r. setnej
rocznicy urodzin papieża.







24 sierpnia – wyjazd edukacyjny młodzieży na Nocne Zwiedzanie Zamku Wleń.
Wyjazd zorganizowany został dzięki udziałowi Lwóweckiej Biblioteki w projekcie
„Młodzieżowe #non-fiction” w ramach Programu „Równać Szanse 2019”.
29 sierpnia – uroczyste zakończenie projektu „Młodzieżowe #non-fiction”, które
odbyło się na lwóweckim Dolnym Rynku. Uroczystości towarzyszyła wystawa
fotograficzna bohaterów reportaży.
wrzesień – udostępnianie wystawy fotografii bohaterów reportaży w ramach
realizacji projektu „Młodzieżowe #non-fiction” w lwóweckim ratuszu.

Działania kulturalno-oświatowe o charakterze zdalnym
Działalność kulturalno-oświatowa we wszystkich placówkach bibliotecznych znajdujących się
w strukturze Lwóweckiej Biblioteki Publicznej, ograniczona była wprowadzeniem przez rząd
Rzeczypospolitej Polskiej obostrzeń związanych z wystąpieniem pandemii koronawirusa.
Od 12 marca do maja 2020 r., decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zamknięte
zostały instytucje kultury, w tym biblioteki publiczne, których ponowne otwarcie dla
czytelników następowało stopniowo, przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa.
Sytuacja pandemiczna w kraju zmusiła Lwówecką Bibliotekę Publiczną do ograniczenia
swoich bezpośrednich usług skierowanych do czytelników, jak również przeorganizowania
systemu wypełniania zadań merytorycznych.
Okres pracy zdalnej pracownicy biblioteki przeznaczyli na tworzenie bazy książek w systemie
MAK+, które wymagało nabycia nowych umiejętności, poszerzenia wiedzy, a jej stworzenie
ułatwia czytelnikom wyszukiwanie książek znajdujących się w bibliotecznych zbiorach.
W ofercie zdalnej (online) skierowanej bezpośrednio do czytelników znalazły się m.in.
 „Na tropie bohaterów bajkowych” - mobilna gra miejska w aplikacji Action Track
(Dział Dziecięcy),
 „Spacerownik po Lwówku Śląskim” - przewodnik mobilny w aplikacji Action Track
(Dział Dziecięcy, Punkt Informacji Turystycznej),
 „Zrób sobie książkę” - warsztaty online tworzenia książki do wiersza J. Tuwima „Pan
Maluśkiewicz i Wieloryb” (Dział Dziecięcy),
 „Dzień Postaci z Bajek w Lwówku Śląskim” - mobilna gra w aplikacji Action Track
(Dział Dziecięcy),
 Zuzia czyta „Mały srebrzystowłosy anioł” (wydarzenie internetowe),
 „Literacki Grudzień” - promocja literatury o tematyce zimowej (biblioteka główna),
 promocja literatury dostępnej we wszystkich placówkach bibliotecznych
 możliwość nieodpłatnego zamówienia skanu (artykułów, fragmentów publikacji),
rezerwacja książek przez telefon lub elektronicznie (tzw. „książka na telefon”),
dostarczanie książek czytelnikom do ich domów).
IX. Baza lokalowa
W I półroczu 2020 r., z powodu obostrzeń wprowadzonych przez rząd Rzeczypospolitej
Polskiej związanych z wystąpieniem pandemii koronawirusa, od 12 marca br., decyzją Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zamknięte zostały instytucje kultury, w tym biblioteki

publiczne. Ich ponowne otwieranie dla czytelników następowało stopniowo, przy zachowaniu
wszelkich środków bezpieczeństwa. Nie wszystkie placówki jednak zostały otwarte.
Z powodu pandemii, a następnie rozpoczęcia prac remontowych Sieni lwóweckiego ratusza,
nieczynny był Dział Dziecięcy, usytuowany na parterze budynku (do połowy sierpnia 2020 r.).
Od połowy marca do końca roku nieczynna była filia biblioteczna w Chmielnie, której
pomieszczenia (od maja br.) udostępnione zostały pogorzelcom.
Nieczynna była także filia biblioteczna w Niwnicach, znajdująca się na terenie tamtejszej
szkoły podstawowej, co związane było z zamknięciem samej szkoły z powodu pandemii
a następnie ograniczeniem dostępu do pomieszczeń szkolnych osobom postronnym.
X.
Zakup sprzętu
 dysk zewnętrzny - 199,00 zł
 dyktafon – 299,99 zł
 obiektyw do aparatu fotograficznego -1449,00 zł
W/w sprzęt zakupiony został ze środków pozyskanych w ramach Programu „Równać Szanse
2019” i realizacji projektu pn. „Młodzieżowe #non-fiction”.
Ze środków własnych:
 laminator – 264,00 zł
 projektor – 2550,55 zł
 stolik pod projektor – 206,72 zł
 telefon bezprzewodowy – 138,00 zł
XI. Udział bibliotekarzy w szkoleniach i konferencjach
Ze względu na organizację pracy zdalnej przez Lwówecką Bibliotekę Publiczną, bibliotekarze
wszystkich placówek wzięli udział w wielu różnorodnych webinariach związanych z pracą
bibliotek publicznych, np.
 Szkolenia
- Szkolenie z bazy katalogowej Mak+ (6 os, 6 godz.)
 Webinaria, m.in.
- „Biblioteka zdalnie – jak pracować w czasach kryzysu” (1 os., 2 godz.)
- „Prawo autorskie w pracy zdalnej bibliotekarza” (2 os., 2 godz.)
- „Szybkie i proste projekty do zrobienia z dziećmi przed ekranem” (1 os., 1 godz.)
- „Jak zabezpieczyć dokumenty na komputerze i w chmurze przed wirusami” (1 os., 2 godz.)
- „Równać Szanse w czasach pandemii. Jak realizować projekty zdalnie” (1 os., 1 godz.)
- „Escape Room w bibliotece” (1 os., 2 godz.)
- „Różne możliwości pracy online i offline w bibliotece” (1 os., 2 godz.)
- „Jak być zd(o)alnym bibliotekarzem” (1 os., 2 godz.)
- „Jak stworzyć ebooka w Canvie?” (1 os., 2 godz.)
- "Tłumacz i przekład literacki", webinarium w ramach DKK (2 os., 2 godz.)
- "Jak pracować w bibliotece w czasie koronawirusa" (2 os., 2 godz.)
- cykl szkoleń „Kompetencje cyfrowe” – 3 szkolenia: „Kreatywny Wirtuoz Canvy”,
„Googlemania”, „Social Media Ninja” (po 2 godz; 1 os.)
- „E-booki w bibliotece – wprowadzenie do wdrażania usługi” (1, os.; 2 godz.)

- „Jak tworzyć świetne grafiki do mediów społecznościowych” (1 os, 1 godz.)
- „Projekty online: Czyli działania w czasach pandemii” (1 godz.; 1 os.)
- „Budżet i działania: Jak zrobić to DOBRZE” (1 os.; 1 godz.)
- „O korzyściach płynących ze spotkań autorskich” – spotkanie branżowe z Agencją Autorską
Opowieści” (1 os.; 1 godz.)
- „Szkolenie z literatury arabskiej” (1 os.; 1 godz.)
- „Szkolenie z literatury japońskiej” (1 os.; 1 godz.)
- „Nowe wydanie tablic Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej – najważniejsze zmiany.
Warsztat online dla bibliotekarzy” (2 os.; 1 godz.)
- „Prościej się nie da. Jak zorganizować spotkanie online dla osób o słabych kompetencjach
cyfrowych” (1 os.; 1.5 godz.)
- cykl szkoleń „Kodowanie w bibliotece 2020” – 3 szkolenia: „Scratch – po zmianach”,
„Kodo – Książka. Krok po kroku”, „Niby micro – a jednak wielka” (1 os., po 2 godz.)
- cykl szkoleń „Krok w przyszłość” - 2 szkolenia: „Lapbook - książka zaprojektowana na
miarę”, „Od kubeczków do robotów” (1 os., po 2 godz.)
- „Roboty w bibliotece...” (1 os., 2 godz.)
- „Jak opracować pomysł na projekt i zyskać poparcie mieszkańców” (1 os.; 1 godz.)
- „Bibliokreacje 5, czyli kreatywny bibliotekarz” (1 os., 2 godz.)
- „Rozmawiamy! O ważnych tematach w książkach młodych” (2 os., po 2 godz.)
- „LEGO w bibliotece” (1 os., 1 godz.)
- „Oo! Oko i obraz. Książki obrazkowe – picturebooks – jak je czytać?” (1 os. 2 godz.)
- „TIKApki”. Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy bibliotekarza”
- „Tak już nie mówimy. Jak unikać języka wykluczenia w literaturze dla niedorosłych” (1 os.,
2 godz.)
- „LABiB.PL ok, Google! Fake newsy i postprawda, czyli na co uważać w kontaktach z Al. i
nie tylko” (1 os., 2 godz.)
- „Dostępność w bibliotece” (1 os., 2 godz.)
- „Przyjdź i zostań! Młodzi w bibliotece” (1 os., 2 godz.)
- „Kontrola przestrzegania przepisów RODO” (1 os., 2 godz.)
- Spotkanie autorskie z Magdaleną Witkiewicz (1 os., 2 godz.)
- „Gry w programach MKiDN. Biblioteki, muzea, domy kultury” (1 os., 2 godz.)
- „Spotkanie autorskie z Guillaume Musso” (1 os., 1 godz.)
- „Wielkie Litery w bibliotece” (1 os., 1 godz.)

XII.

Działalność

Działu

Centrum

Promocji,

Informacji

i Regionalnej
1. Placówka Historyczno-Muzealna
W okresie sprawozdawczym Placówkę Historyczno-Muzealną odwiedziło:
Turyści ogółem:
1703
W tym: dzieci i młodzież
114

Turystycznej

Turyści odwiedzający Placówkę Historyczno-Muzealną:
- indywidualnie
1631
- w wycieczkach
72
Ilość wycieczek
5
Zbiory Placówki Historyczno-Muzealnej:
Stan na koniec roku 2019: ilość 1540 na kwotę 24.753,53 zł
W wyniku inwentaryzacji ustalono stan rzeczywisty na kwotę 26.482,43 zł
Przybyło w 2020 r.
Z zakupu:
Z darów:

ilość ilość 5

na kwotę –
na kwotę 150,00 zł

Stan na koniec 2020 r.: ilość 1544 na kwotę 26.782,43 zł
Działalność merytoryczna:
Wystawa stała: „Z dziejów miasta”
Wystawa czasowa: Wystawa fotografii FotoKlub Usti nad Łabą (07.02 – 04.07.2020 r.)
Konferencje, spotkania
Udział w konferencji pn. „Bibliokreacje 5, czyli kreatywny bibliotekarz”, zorganizowanej przez
Bibliotekę pod Atlantami w Wałbrzychu, przy współpracy z Good Books

2. Punkt Informacji Turystycznej
W 2020 r. liczba odwiedzin turystów w Punkcie Informacji Turystycznej ogółem wynosiła
2710 osób.
Turyści odwiedzający Punkt Informacji Turystycznej wg narodowości:
Polacy:
2623 osoby
Turyści zagraniczni:
87 osób
W roku sprawozdawczym w Punkcie Informacji udzielono ogółem 2710 informacji.
W tym:
 osobistych
2228
 telefonicznych
98
 przez Internet
384

