
 

Sprawozdanie opisowe z działalności 

 Biblioteki Publicznej w Stoku Lackim  

za I półrocze 2019 

 

Czytelnictwo i wypożyczenia 

 

Biblioteka  Czytelnicy  Różnica  Wypożyczenia  Różnica  

2018 2019 2018 2019 

BP w Stoku 

Lackim  

 

  

238 230 

 

 

-8  

 

 

 

2939 

 

2966 +27 

 

 

Filia  

w Białkach  

139 136 -3 1976 1960 -16 

Filia  

w Nowym 

Opolu  

73 62 -11 974 421 -553 

Filia  

w Pruszynie  

83 80 -3 2036 2011 -25 

Filia  

w Wołyńcach  

121 110 -11 1373 1217 -156 

Razem  654 618 -36 9298 8575 -723 

 

Liczba czytelników na koniec czerwca 2019 roku wynosiła 618 , w porównaniu z rokiem ubiegłym 

zmniejszyła się  o 36 czytelników. Liczba wypożyczonych książek na koniec czerwca 2018 roku 

wyniosła 9298 woluminów. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek o 723 wypożyczenia. 

 

 

 

 

 

 



Działalność kulturalno – edukacyjna bibliotek w  pierwszym półroczu 2019 r.  

 

Biblioteka Publiczna w Stoku Lackim  

,,SERCE ZPAPIEROWEJ WIKLINY” – WARSZTATY  

Zajęcia rozpoczęły się zabawami integracyjnymi z wykorzystaniem chusty animacyjnej. Po 

zabawie dzieci wykonywały ,,serca walentynkowe” 

 

ZGADUJ ZGADULA-KONKURS LITERACKI Z NAGROADAMI 

Spotkanie rozpoczęło się rozwiązywaniem zagadek literackich. Należało przyporządkować 

fragmenty utworów do ich twórców. Po zmaganiach umysłowych dzieci przystąpiły do 

wykonywania zakładki do książki metodą origami. 

 

KWIATY DLA BABCI – WARSZTATY  

Zajęcia poświęcone zostały wykonywaniu kwiatów , prac plastycznych i laurek dla babć i 

dziadków z okazji ich święta. 

 

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU – SPOTKANIE BIBLIOTECZNE 

Z okazji międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu dzieci opracowały ,,Dekalog 

Internetowy” – czyli 10 zasad bezpiecznego korzystania z Interentu. Dekalog został 

zamieszczony w bibliotece do zapoznania się dla każdego Internauty.  

 

KWIATY DO PALM WIELKANONCYCH – WARSZTATY  

Od początku marca do Niedzieli Palmowej wszyscy chętni mogli brać udział w zajęciach z 

wykonywania kwiatów z bibuły, które posłużyły do zwijania palm wielkanocnych.  

 

STROIKI WIELKANOCNE – WARSZTATY  

Tradycją biblioteki jest wykonywanie w tym okresie wiosennych kompozycji do dekoracji 

świątecznej.  

 

WARSZTATY DZIERGANIA SERWETEK  

Rozpoczęcie cyklicznych spotkań międzypokoleniowych polegających na nauce 

szydełkowania.  



 

NARODOWE CZYTANIE KSIĄZKI ,, DOBRA PANI” ELIZY ORZESZKOWEJ – LEKCJA BIBLIOTECZNA 

 

KWIATY DLA MAMY – WARSZTATY  

Prezent dla mamy z okazji jej święta  były własnoręcznie wykonane przez dzieci róże oraz 

maki. Ponadto dzieci zapoznały się z literaturą poświęconą mamom. Wierszyki 

okolicznościowe oraz piosenki dla mamy  były dopełnieniem spotkania bibliotecznego.  

 

 

 

 

Filia Biblioteczna w Białkach  

SPOTKANIE BIBLIOTECZNE – 30.01.2019r. 

Spotkanie, które odbyło się w okresie ferii zimowych, było poświęcone życiu i twórczości 

Kornela Makuszyńskiego. Idąc śladami Koziołka Matołka i małpki Fiki-Miki, dzieci 

samodzielnie konstruowały grę planszową. Wykorzystując przygody bohaterów z książek 

Makuszyńskiego tworzyły nowe historie i przygody. Nauczyły się konstruowania gier 

planszowych i współdziałania w grupie. Uczestniczyły także w zabawach ruchowych: „Małpy 

stroją małpie figle”, „Para do pary”.  

 

WARSZTATY PLASTYCZNE – 06.02.2019r. 

Podczas spotkania w bibliotece, dzieci zapoznały się z twórczością Anny Świrszczyńskiej.                

Po głośnym przeczytaniu utworu „O wesołej Ludwiczce” wykonały maski zwierząt, które 

występowały w utworze. Bawiły się w zimowe kalambury. Korzystały z gier planszowych. 

Poznały sposoby wykorzystania utworów literackich do tworzenia prac plastycznych. 

Uczestniczyły w zabawie naśladowczej do utworu Anny Świrszczyńskiej. 

 

SPOTKANIE BIBLIOTECZNE – 20.03.2019r. 

Podczas spotkania dzieci zapoznały się z nowościami literackimi. Opisywały wygląd nowych 

książek dla dzieci. Wcielały się w rolę recenzenta książki. Ich zadaniem było zachęcić innych 

do przeczytania wybranej książki. Czytały fragmenty wybranych książek. Wykonały prace 

plastyczne do wybranego utworu. Próbowały stworzyć krótką inscenizację do wybranego 

utworu. Ćwiczyły umiejętność współdziałania w grupie. 



 

SPOTKANIE WIELKANOCNE – 09 – 10.04.2019r. 

Podczas spotkania czytelnicy wykonywali palmy wielkanocne z wykorzystaniem bibułkowych 

kwiatów, tui i barwinka oraz własnych ozdób przyniesionych z domu. Podczas rozmów na 

temat zwyczajów wielkanocnych dzieci wykonały kolorowe jajka z wykorzystaniem 

kolorowych sznurków z bibuły. Dzieci nauczyły się robić kwiaty z bibuły i poznały 

podstawowe zwyczaje i tradycje związane z Wielkanocą. 

 

WIZYTA NOWYCH CZYTELNIKÓW W BIBLIOTECE – 10.06.2019r. 

Biblioteka gościła w swoich progach dzieci uczęszczające do klas „0” z ZOW w Białkach. 

Dzieci przybyły na spotkanie ze swoimi wychowawczyniami. Zapoznały się z księgozbiorem 

dla najmłodszych czytelników. Wysłuchały utworu przeczytanego przez bibliotekarkę pt.: 

„Szewczyk Dratewka”. Dzięki spotkaniu dzieci zainteresowały się książkami i możliwością 

korzystania z biblioteki.  

 

Filia Biblioteczna w Wołyńcach  

 

,,ZACZAROWNA ZAGRODA”- spotkania autorskie-02.02.2019  

W filii bibliotecznej odbyło się spotkanie biblioteczne dla dzieci , na którym zapoznaliśmy się 

ze zwyczajami i życiem dzieci , które mieszkają na Dalekiej Północy – na podstawie książki,, 

Zaczarowana zagroda”. 

 

WARSZTATY Z SZYDEŁKOWANIA – 23.03.2019r.  

Zajęcia przeznaczone były dla czytelników naszej biblioteki. Warsztaty przewidziano na kilka 

zajęć w kolejne soboty do połowy czerwca. Podczas warsztatów uczestnicy wykonywali 

serwetki do koszyczków wielkanocnych przybliżając tradycje świąt.  

 

WARSZATY TWORZENIA PALM WIELKANOCNYCH  

W bibliotece odbyły się zajęcia plastyczne na których chętni wykonali Palmę Wielkanocną. 

Był to cykl spotkań, podczas których poznali zasady tworzenia tradycyjnej palmy, tworzyli 

kwiatki a tydzień przed Wielkanocą swoje własne palemki.  

 

 

 



 

,, ŻYCZENIA DLA MAMY”  - WARSZTATY - 21.05.2019  

W maju odbyła się lekcja biblioteczna , na której tworzono wierszowane życzenia dla Mam 

przy pomocy dostępnych źródeł ze zbiorów bibliotecznych. 

 

 ,,WERNISAŻ SZYDEŁKOWANYCH CUDÓW” 

Pani instruktor wręczyła uczestnikom dyplomy oraz nagrody ,odbyła się także wystawa 

wykonanych prac. 

 

Filia biblioteczna w Pruszynie  

 

FERIE W FILII BIBLIOTECZNEJ  

W czasie wolnym filia biblioteczna w Pruszynie   zapewniłam dzieciom i młodzieży   w czasie 

ferii zimowych  zagospodarowanie czasu wolnego. Czas był wypełniony  rozmaitymi zajęciami 

m. in. zajęcia muzyczne, plastyczne, manualne, gry planszowe, zabawy ruchowe, rytmika).  

 

KONKURS NA NAJPIĘKSZIEJSZĄ SERWETKĘ WIELKANOCNĄ  

Zorganizowany  konkurs plastyczny przez GOK w Siedlcach z/s w Chodowie  na wykonanie 

serwetki wielkanocnej , przeznaczony był  dla mieszkańców gminy Siedlce. Konkurs miał duże 

zainteresowanie wśród dzieci w wieku szkolnym oraz  osób dorosłych. Warsztaty prowadzone 

były w filii bibliotecznej połączone z opowiadaniem  o tradycjach  związanych z gminą Siedlce.  

 

GŁOŚNE CZYTANIE – SPOTKANIA W FILII BIBLIOTECZNEJ  

Głośne czytania to spotkania zorganizowane dla najmłodszych czytelników. Podczas 

warsztatów dzieci zapoznały się z ciekawą formą poznania książki, bibliotekarz zachęcał do 

czytania książek i wypożyczania ich z biblioteki.  

 

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH  

Filia Biblioteczna przeprowadziła spotkanie z najmłodszymi czytelnikami ze Szkoły 

Podstawowej w Pruszynie. Dzieci zostały zapoznane z twórczością Juliana Tuwima. 

Wysłuchały  wierszy a następnie wykonywały  kolorowe zakładki do książek.   

 

 

 



TYDZIEŃ BIBLIOTEK 

Filia Biblioteczna w Pruszynie co roku bierze udział w ogólnopolskiej akcji Tydzień Bibliotek. 

Filia zorganizowała spotkanie dla przedszkolaków lekcje biblioteczną połączoną z   głośnym 

czytaniem. Następnie zgromadzone osoby wykonywały  prace plastyczne do przeczytanych 

książek.  

 

 

Filia Biblioteczna w Nowym Opolu  

 

,,ZIMA KRÓLEWNY RÓŻY” – WARSZTATY PLASTYCZNE – 25.01.2019 R.  

Spotkanie biblioteczne poświęcone prezentacji książek o zimie oraz wykonaniu pracy 

plastycznej związanej tematycznie z zimą. Dzieci poznały książki ,,Zimowe zabawy” oraz 

,,Zima królewną  Róży” a następnie malowały ilustracje przedstawiające zimę.  

 

KALAMBURY, ZAGADKI RYSUNKOWE I GRY PLANSZOWE – 26.02.2019 r.  

Tematem spotkania bibliotecznego było odgadywanie tytułów znanych wierszy i książek dla 

dzieci ora gra w  ,,Kalambury”, ,,Warcaby” i inne gry planszowe.  

 

KWIATY DO PALM WIELKANOCNYCH – WARSZTATY – 5.03.2019 r.  

Kwiaty do palm wielkanocnych to cykliczne zajęcia cieszące się popularnością wśród dzieci, 

młodzieży oraz dorosłych.  

 

OZDOBY WIELKANOCNE- PISANKI I BARANKI – 29.03.2019r.  

Ozdobione cekinami jajka, kurczaki i zajączki wykonane w czasie spotkań bibliotecznych są 

ozdobą wielkanocnych stołów.  

 

WARSZTATY DZIERGANIA SERWETEK WIELKANOCNYCH-29.03.2019r., 

4.11.18.25.06.2019 r.  

29 marca rozpoczęły się zajęcia warsztatowe z nauki szydełkowania. Grupę tworzą dorośli o 

różnym poziomie umiejętności, od całkowicie początkujących do zaawansowanych.  

 

PALMY WIELKANOCNE – WARSZTATY – 12.04.2019 r.  

Panie uczestniczące w spotkaniach warsztatowych z nauki wykonywania kwiatów z bibuły do 

palm wielkanocnych w bibliotece, a następnie doskonalące tę umiejętność na zajęciach 



świetlicowych poznały sposób tworzenia palm wielkanocnych. Zajęciom towarzyszyła radość 

oraz satysfakcja z samodzielnie wykonanej pracy.  

 

STROIKI WIELKANONCE -WARSZTATY – 16.04.2019 r.  

Zajęcia florystyczne obok wykonywania palm wielkanocnych na stałe wpisują się w ofertę 

biblioteki. Pod czujnym okiem bibliotekarki powstają stroiki świąteczne  jako ozdoba 

mieszkań. Cykliczne spotkania przyciągają coraz więcej osób zainteresowanych rozwijaniem 

zdolności manualnych.  

 

LATO W WIERSZU I PIOSENCE – SPOTKANIE BIBLIOTECZNE  

,, Lato czeka….” Tymi słowami rozpoczęło się spotkanie biblioteczne o lecie i wakacyjnych 

planach. Dzieci zapoznały się z książkami dostępnymi w bibliotece  poświęconymi  tej porze 

roku, głośno czytały fragmenty niektórych z nich, a następnie malowały  ilustrację dotyczące 

sposobów spędzania czasu wolnego podczas wakacji.  

 

 

    

Obok działalności statutowej biblioteki, gromadzenie, opracowanie i udostępnianie 

księgozbioru, placówka prowadzi działalność kulturalną. Biblioteka w zakresie popularyzacji 

książki prowadzi następujące formy pracy :  

- wystawy nowych książek jako forma informacji o książkach,  

-promowanie najnowszych publikacji, - 

 - praca indywidualna z czytelnikiem  

-dyskusje na temat nowo zakupionej literatury,  

– Ferie w bibliotece 

-zajęcia kulinarna 

- współpraca ze szkołami 

- udział w seminariach  


