BIBLIOTEKA MIEJSKA W KOŚCIERZYNIE IM. KS. KONSTANTEGO DAMROTA

SPRAWOZDANIE
MERYTORYCZNE ZA 2021 ROK
FOTORELACJA Z NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

Styczeń

➡️ Cykl bajek

wybranych i przeczytanych przez znanych mieszkańców Kościerzyny, np. burmistrza.
Na YouTube i stronie www.bibliotekamiejska.pl można obejrzeć także 15 odcinków
wartościowej serii nagrywanej w czasach epidemii, w której młodzież poleca swoje
ulubione książki pt. „Zostań w domu z książką”.

▶️Link do playlisty:

Ferie w Bibliotece 2021 - Czytanie bajek cz. 1 - Justyna Kujach

Luty

➡️ Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa “Randka Online”

z niezwykle inspirującymi treściami. Autorka książki "Naucz, nakarm i puść wolno" Izabela Antosiewicz odpowie m.in. na następujące pytania:
Czy znając siebie lepiej mogę wzmocnić moje małżeństwo?
Dlaczego to, co mnie pociągało, teraz zaczyna mnie irytować i męczyć?
Co zrobić, żeby pokochać to, co nas różni?
Na co mam wpływ, jeśli nie mogę nic zmienić?

▶️Link do nagrania:

Spotkanie Online z Izabelą Antosiewicz z okazji Międzynarodowego Tygodnia

Małżeństw
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➡️Ferie zimowe

Warsztaty edukacyjne online dla grupy uczniów ostatnich klas podstawowych
prowadzonych przez twórczynię Fit edukacji - Katarzynę Skolimowką (o zdrowym
odżywianiu dla naszego mózgu, o talentach, stylach uczenia)

Maj

➡️Konkurs fotograficzny pt.”Pokaż nam, jak czytasz ze swoim pupilem”

Z okazji Tygodnia Bibliotek 2021 oraz Dnia Bibliotekarza. Głosowanie internetowe na
faworytów.

▶️Link do wyników:

Wyniki Wiosennego Konkursu Fotograficznego – Biblioteka Miejska w

Kościerzynie
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Czerwiec

➡️21. Konkurs Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej 2021

21. Konkurs Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej 2021 (czerwcowo-lipcowa akcja
promocyjna w mediach oraz film promujący zwycięzców nagrany we współpracy z
koscierzyna24.info)

▶️Link do nagrania:
▶️Link do wyników:

Konkurs Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej 2021

Konkurs Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej 2021 Ogłoszenie
wyników – Biblioteka Miejska w Kościerzynie
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Sierpień

➡️Aktywny senior. W zdrowym ciele - zdrowy duch.

Tydzień pełen ciekawych i wartościowych spotkań powstał we współpracy Biblioteki
Miejskiej i MOPS.

Cykl warsztatów dla seniorów 60+ pod hasłem „Aktywny senior. W zdrowym ciele –
zdrowy duch”. W ramach projektu zorganizowaliśmy 8 spotkań ze specjalistami: 2 z
dietetykiem, 2 z kosmetologiem, 2 z fizjoterapeutą, warsztat robienia kwiatów z
bibuły i spotkanie z policjantem na temat bezpieczeństwa. Każdy uczestniczący w
projekcie otrzymał bilet do Kina Remus na wybrany przez siebie film. W zajęciach
wzięło udział 105 seniorów. Wszyscy podkreślali, że był to świetny pomysł i czekają
na następne inspiracje do zdrowego trybu życia.

▶️Link do podsumowania:

Projekt pt." Aktywny senior. W zdrowym ciele - zdrowy duch"
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Wrzesień

➡️Narodowe Czytanie 2021 “Moralność Pani Dulskiej”

Narodowe Czytanie "Moralności Pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej w Muzeum Hymnu
Narodowego w Będominie.

W sobotę 4 września odbyła się premiera online Narodowego Czytania fragmentów
„Moralności Pani Dulskiej” G. Zapolskiej. W tym roku poza popularyzacją
czytelnictwa, ukazaniem bogactwa i uniwersalności literatury polskiej chcieliśmy
pokazać piękno Kaszub w ważnym dla Polaków miejscu – Muzeum Hymnu
Narodowego w Będominie. Nad całokształtem czuwały: Krystyna Stroynowska i
Justyna Kujach. Udział w nagraniu wzięli: Alicja Żurawska Starosta Powiatu
Kościerskiego i Michał Majewski Burmistrz Miasta Kościerzyna, Przemysław Rey
dyrektor muzeum i Małgorzata Gańska kustosz oraz utalentowana młodzież z I LO i
studenci: Sara Barkowska, Marta Kujach, Marta Majewska, Marcin Majewski,
Witold Stroynowski i Julia Tusk. Film został nakręcony z inicjatywy Biblioteki
Miejskiej im. ks. K. Damrota w Kościerzynie w odpowiedzi na zaproszenie Prezydenta
RP do udziału w Narodowym Czytaniu 2021. Zapraszamy wszystkich do obejrzenia
naszego 27 minutowego filmu na stronie www.bibliotekakoscierzyna.pl, na fb czy
YouTube Biblioteki Miejskiej im. ks. K. Damrota w Kościerzynie.

▶️Link do nagrania:

Narodowe Czytanie 2021 - Moralność Pani Dulskiej - Bibliotek…
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Październik

➡️Noc Bibliotek

9.10 Noc Bibliotek - promocja literatury wzmacniającej czytelnika

➡️Spotkanie z podróżnikiem

4.10 Spotkanie z podróżnikiem
W Bibliotece Miejskiej niezwykle ciekawie o swej brawurowej podróży
rowerowej przez Australię i Azję opowiadał DANIEL KOCUJ, autor książki
"Bike'owa podróż. Z Sydney do Szczecina cz.1"
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Grudzień
15.12 Spotkanie promujące czytanie książek i wypożyczanie ich w bibliotece dla
dzieci z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie.

Pozostałe:

➡️Remont Czytelni

W 2021 roku udało się zakończyć CAŁOŚCIOWY REMONT CZYTELNI. Książki
można z Czytelni wypożyczać na 2 tygodnie. Zapraszamy też do odrabiania zadań
zwłaszcza dojeżdżających uczniów szkół średnich. Czynne są również stanowiska
komputerowe. Usługi ksero, wydruk, skanowanie. Praca w bardzo przyjemnym
otoczeniu z widokiem na Rynek lub Kościół Świętej Trójcy.
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➡️Akcja “Mała książka - wielki człowiek”
Przez cały 2021 rok trwa u nas akcja Instytutu Książki dla dzieci przedszkolnych
(roczniki 2015-2018) – „Mała książka – wielki człowiek”. Każde dziecko, które ze
swoim rodzicem czy opiekunem odwiedzi Bibliotekę Miejską, otrzyma wyprawkę z
ciekawą książką dla siebie i wartościową broszurą dla dorosłych.
Zapraszamy do szukania potrzebnych informacji na naszej stronie internetowej
www.bibliotekakoscierzyna.pl (jest tam również KATALOG ONLINE) oraz do
polubienia nas na fb, gdzie znajdą Państwo aktualne informacje oraz wiele inspiracji z
dziedziny kultury: https://www.facebook.com/bibliotekakoscierzyna.”

➡️Comiesięczne spotkania przygotowujące grupę maturzystów do
podstawowej i rozszerzonej matury z języka polskiego.

➡️Audiobooki
Bogata oferta audiobooków na:
http://www.bibliotekakoscierzyna.pl/audiobooki/
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➡️Statystyki - Biblioteka w liczbach:
Biblioteka Miejska w liczbach
Wypożyczenia książek w 2021:

📖 37 695

W roku 2020

+8,5%

📖 34 754

Nowi czytelnicy 2021:

🧍 12 653*

W roku 2020

+2,5%

🧍 12 346

📖 2320

Liczba zakupionych nowości
książkowych:

Media Biblioteki w liczbach

Strona internetowa:

Facebook:

Instagram:

Unikalni użytkownicy na stronie:

14 448 użytkowników

Liczba polubień:
1319 użytkowników

Nasze posty dotarły do:
730 użytkowników

Wejścia na stronę:
61 292 użytkowników

Nasze posty dotarły do:
61 025 użytkowników

Liczba obserwujących:
288 użytkowników

Do zobaczenia w Bibbliotece!
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