Informacja o działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży
w 2021 roku
I.

Sieć biblioteczna, organizacja funkcjonowania biblioteki

Obsługę biblioteczną mieszkańcom Łomży zapewniała Miejska Biblioteka Publiczna i cztery
filie biblioteczne. Sieć biblioteczną MBP uzupełniało 6 punktów:
- 4 punkty „książki mówionej” prowadzone przez Oddział Zbiorów Specjalnych
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łomży, w Domu Pomocy Społecznej w Łomży,
zakładzie karnym w Grądach Woniecko i Bibliotece Publicznej Gminy Turośl;
- 2 punkty z księgozbiorem tradycyjnym prowadzony przez Wypożyczalnię w zakładach karnych
w Grądach Woniecko i w Czerwonym Borze.
W wyniku podpisania (19 maja) stosownego porozumienia między prezydentem Łomży
a zarządem powiatu ziemskiego, MBP kontynuowała pełnienie funkcji biblioteki powiatowej dla
powiatu łomżyńskiego. Na zadanie to Starostwo Powiatowe przeznaczyło kwotę 50.000 zł.
W grudniu 2020 r. MBP zakupiła nowy system biblioteczny SowaSQL. Po serii szkoleń i testów
od 11 stycznia czytelnicy mogli korzystać z nowego systemu bibliotecznego w Wypożyczalni Głównej,
Oddziale dla Dzieci i Dziale Zbiorów Specjalnych, a od 1 lutego system SowaSQL został wdrożony
w filiach bibliotecznych na terenie miasta. Każdy czytelnik otrzymał elektroniczną kartę czytelnika,
którą będzie mógł posługiwać się we wszystkich placówkach MBP bez konieczności rejestracji
w każdej z agend. System SowaSQL Premium umożliwia zdalne logowanie i generowanie nowego
hasła użytkownika, samodzielne rejestrowanie w bibliotece, składanie propozycji zakupu czy zamówień
międzybibliotecznych oraz założenie konta na portalu w.bibliotece.pl.
MBP złożyła aplikacje o dofinansowanie 10 projektów. Wnioski rozpatrzone pozytywnie:
 Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata
2021-2025” Priorytet 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych poprzez zakup i zdalny dostęp
do nowości wydawniczych koordynowany przez Bibliotekę Narodową – kwota 42.000 zł
 LEMonGAME – Fundacja Lotto – kwota 15.600 zł
Biblioteka zdobyła dofinansowanie w kwocie 20.000 zł z Budżetu Obywatelskiego 2020.
Projekt „Biblioteka Pomysłów” uzyskał przychylność mieszkańców Łomży w kategorii zdań
osiedlowych i dzięki dofinansowaniu Filia Nr 2 została wyposażona w atestowane meble w „Kąciku
Malucha” oraz interaktywną podłogę edukacyjną.
Dyrektor biblioteki uczestniczyła w pracach zespołu ds. opracowania Kompletnej Propozycji
Projektu, w tym Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planu Rozwoju Instytucjonalnego Miasta Łomża
w ramach Programu „Rozwój Lokalny" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
2014-2021.
Na podstawie zarządzenia Prezydenta m. Łomża 77/21 z dnia 12.03.2021 r. Dyrektor biblioteki
została powołana do Zespołu, który ma za zadanie opracowanie i wdrożenie systemu Karty Mieszkańca
Łomży.
Dyrektor biblioteki uczestniczyła w pracach Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta
Łomża do 2030 r. (Zarządzenie Prezydenta m. Łomża 184/21 z dnia 30.05.2021 r.)
Projekt Książka – Pasja – Zawód. Książnica Łomżyńska oraz Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Łomży został zgłoszony do programu Fundusze Europejskie dla
Podlaskiego na lata 2021-2027. Zakłada on gruntowny remont i modernizację siedziby głównej MBP
w Łomży przy ulicy Długiej 13.
W związku z nawrotem epidemii koronawirusa, w oparciu o rekomendacje Biblioteki
Narodowej w Warszawie placówki MBP zostały zamknięte na czas od 29 marca do 9 kwietnia
br. (zarządzenie nr 7/2021). Zamknięcie bibliotek przedłużono do 16 kwietnia.

II.

Zbiory biblioteczne

Zbiory MBP wg stanu na dzień 31.12.2021 roku:
- księgozbiór – 209.888 wol. o wartości 2.561.237,56 zł,
w tym czasopisma oprawne – 2.290 wol.
- zbiory specjalne – 18.733 jednostek,
w tym m.in.: - dokumenty życia społecznego – 7.907 jednostek
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- „książka mówiona” – 934 tytuły (12.327 kaset) o wartości 14.548,28 zł
- audiobooki – 6.035 tytułów (6.386 płyt) o wartości 88.451,70 zł.
Biblioteka posiada także 3.073 nie oprawionych roczników czasopism.
Po zainwentaryzowaniu i opracowaniu, włączono do księgozbioru 5.439 wol. o wartości
118.982,27 zł, w tym:
a) z zakupu 4.662 wol. na sumę 106.184,48 zł
- 2.711 wol. na kwotę 64.184,48 zł pochodzącą ze środków samorządowych
- 1.951 wol. na kwotę 42.000,- zł z dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych
Wskaźnik zakupu księgozbioru: 7,5 wol. / 100 mieszkańców
b) jako dar 683 wol. na sumę 11.077,89 zł
Ofiarodawcy to:
- Agencja Oskar w Józefowie,
- Fundacja „Klucz” w Warszawie,
- Fundacja Kerstenów w Warszawie,
- Fundacja Sztuk i Dialogu w Jedwabnem,
- Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie,
- Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w Warszawie,
- Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie,
- Książnica Podlaska w Białymstoku,
- Łomżyńska Kuria Diecezjalna w Łomży,
- Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w Łomży,
- Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce,
- Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży,
- Muzeum Przyrody w Drozdowie,
- Oddział Regionalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Łomży,
- Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej w Białymstoku,
- Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” w Łomży,
- Stowarzyszenie Jana z Kolna w Kolnie,
- Stowarzyszenie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w Drozdowie,
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix im. Henryka Ruszczyca
w Warszawie,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Biblioteki w Ostrołęce,
- Strategy & Future Jacek Bartosik w Warszawie,
- Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie,
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej w Łomży,
- Wydawnictwo Krytyki Politycznej w Warszawie,
- Wydawnictwo Test w Lublinie,
- Wydawnictwo „Eko-Dom” w Grajewie,
- Wydawnictwo „Znak” w Krakowie,
- Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku,
- Związek Stowarzyszeń „Fandom Polski” w Warszawie ;
- autorzy książek, osoby prywatne, czytelnicy m. in.: Krystyna Chełstowska, Elżbieta
Chojnowska, Elżbieta Cichla-Czarniawska, Anna Dobrzycka, Daniel Frąckiewicz,
Przemysław Gaweł, Wojciech Kudyba, Gabor Lorinczy, ks. Lubiejewski, Andrzej
Malinowski, Ludwik Malinowski, Urszula Mnich, Agnieszka Onysewicz, Henryk Pestka,
Janina Picewicz-Znosko, Halina Spis, Gabriela Szczęsna, ks. Franciszek Wróblewski, Anna
Ziobro, Agata Żelechowska;
c) jako rekompensata za książki zagubione przez czytelników 41 wol. na sumę 540,50 zł
d) nabyte w inny sposób 53 wol. na sumę 1.179,40 zł.
Analizowano zgłoszone przez czytelników, za pośrednictwem bibliotecznej strony internetowej
propozycje zakupu książek do zbiorów MBP.
Do zbiorów regionalnych MBP włączono 159 książek.
Kolejny rok MBP nieodpłatnie udostępnia swoim czytelnikom (na miejscu i zdalnie) publikacje, które
zostały wykupione przez konsorcjum kilku podlaskich bibliotek (w tym MBP) na platformie IBUK
LIBRA. W roku 2020 biblioteka przystąpiła również do konsorcjum LEGIMI, dzięki któremu może
zaoferować czytelnikom bezpłatne korzystanie z wypożyczalni e-książek LEGIMI. Do dyspozycji
czytelników jest ponad 75 tysięcy e-booków i audiobooków (kryminały, fantastyka, romanse, sensacja,
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thriller, horror, książki dla dzieci i młodzieży, poradniki, podręczniki do nauki języków obcych,
publikacje popularnonaukowe).
Ze zbiorów MBP ubytkowano 2.587 wol. o wartości 9.322,38 zł, w tym:
- 2.230 wol. wycofano na podstawie selekcji publikacji zniszczonych, nieprzydatnych
i zdezaktualizowanych,
- 304 wol. skreślono z powodu zagubienia lub niezwrócenia przez czytelników,
- 34 wol. to braki bezwzględne, nieodnalezione po kontroli zbiorów,
- 19 wol. zostało przekazanych do innej agendy.
Przeprowadzono kontrolę zbiorów nieksiążkowych w Oddziale Zbiorów Specjalnych (24-31.06) oraz
kontrolę zbiorów w Czytelni Głównej (11-21.05) i Filii Nr 2 (11-18.10).
We własnym zakresie dokonano konserwacji i naprawy 343 książek. Obłożono w folię i oznaczono
sygnaturą 6.353 wol. z bieżących wpływów. Wymieniono zniszczoną folię na 3.005 wol.
Do zbiorów specjalnych włączono 682 tytuły na kwotę 8.958,56 zł, w tym:
- nabyte drogą zakupu: 216 tytułów na kwotę 4.283,56 zł
- pochodzące z darów: 465 tytuły na kwotę 4.670,00 zł
- przekazany przez czytelników jako rekompensata za zagubiony audiobook: 1 tytuł na kwotę
5,00 zł.
Ze zbiorów specjalnych ubyło 6 tytułów o wartości 57,90 zł. Powodem ubytku było zagubienie przez
czytelnika oraz zniszczenie.
Do zbioru dokumentów życia społecznego włączono 129 dokumentów.
MBP oferowała czytelnikom 74 czasopisma bieżące, większość z prenumeraty 49.
Uporządkowano, skatalogowano i przekazano do magazynu Czytelni Głównej 62 roczniki czasopism
oraz drukowane dodatki do czasopism z 2020 r.
Wśród czasopism bieżących było 16 tytułów regionalnych i lokalnych, 7 – bibliotekarskich,
5 - poświęconych książce i literaturze.
Wybrane czasopisma (17 wol.) oprawiono trwale, pozostałe czasopisma zabezpieczono okładkami.
Z magazynów Czytelni Głównej usunięto 48 roczników czasopism po ustalonym okresie
przechowywania, które przeznaczono na makulaturę.
Uaktualniono wykazy czasopism przechowywanych w magazynach Czytelni Głównej, zlokalizowanych
w siedzibie MBP i w lokalu Oddziału dla Dzieci.
Przeprowadzono aktualizację komputerowego katalogu czasopism.
Kontynuowano budowę komputerowej bazy MBP, która aktualnie liczy 214998 rekordów.
W 2021 r. wprowadzono bądź zmodyfikowano 20.639 rekordów.

III.

Udostępnianie zbiorów

W placówkach MBP ogólna liczba odwiedzin wyniosła 51.964 (wzrost o 3.161), w tym:
w wypożyczalniach 49.603
w czytelniach
2.361
Ogółem zarejestrowano w placówkach MBP 168.989 wypożyczeń (wzrost o 4.638) w tym:
na zewnątrz 165.325
na miejscu
3.664
Wśród wszystkich wypożyczeń odnotowano:
158.751 wypożyczeń księgozbioru
6.070 wypożyczeń zbiorów specjalnych
140 wypożyczeń czasopism oprawnych
4.028 wypożyczeń czasopism bieżących
Wskaźnik wypożyczeń ogółem: 271,3 wypożyczeń /100 mieszkańców1 (w 2020 r. - 261,7)
Wskaźnik wypożyczeń księgozbioru: 254,9 wol. / 100 mieszkańców (w 2020 r. - 246,1)
Na miejscu udostępniono:
473 książki
11 jednostkę zbiorów specjalnych
140 czasopism oprawnych
- 3.040 czasopism bieżących i nieoprawnych

1

Liczba ludności m. Łomża 62278 – informacja na stronie internetowej GUS na dzień 30.06.2021 r.
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Ogółem w placówkach MBP zarejestrowano 9.374 czytelników (wzrost o 2.080), którzy wypożyczyli
na zewnątrz:
- 158.278 książek
6.059 jednostek zbiorów specjalnych
988 czasopism bieżących i nieoprawnych
Wśród czytelników było:
279 dzieci do lat 5
- 1.307 dzieci w wieku 6-12 lat
633 dzieci w wieku 13-15 lat
561 osób w wieku 16-19 lat
488 osób w wieku 20-24 lata
- 2.013 osób w wieku 25-44 lata
- 1.504 osób w wieku 45-60 lat
- 1.758 osoby powyżej 60 roku życia
Czytelnicy wg zajęcia to:
- uczący się - 3.134
- pracujący - 2.817
- pozostali - 2.592
Wskaźnik zasięgu czytelnictwa: 15,05 czytelników / 100 mieszkańców (w 2020 r. – 11,6)
Wskaźnik aktywności czytelniczej: 18,02 wypożyczenia ogółem / 1 czytelnika
16,93 wypożyczeń księgozbioru / 1 czytelnika
W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, na zapotrzebowanie czytelników, sprowadzono
29 książek i 5 dokumentów wtórnych oraz ze zbiorów własnych do innych bibliotek wysłano
13 dokumentów wtórnych (skany, kserokopie).
W 2021 r. placówki MBP wydały indywidualne kody zdalnego dostępu do platformy IBUK
LIBRA 65 czytelnikom. Korzystanie z platformy przedstawia się następująco: liczba sesji – 1.478 ;
liczba logowań – 176 ; liczba otwarć – 882 ; liczba otwartych stron – 5.427 ; czas czytania – 112:7:35.
W 2021 roku biblioteka przystąpiła do konsorcjum LEGIMI, dzięki któremu może zaoferować
bezpłatne korzystanie z wypożyczalni e-książek. Do dyspozycji czytelników jest ponad 75 tysięcy
e-booków (kryminały, fantastyka, romanse, sensacja, thriller, horror, książki dla dzieci i młodzieży,
poradniki, podręczniki do nauki języków obcych, publikacje popularnonaukowe) Biblioteka wydaje
20 kodów PIN z miesięcznym okresem ważności, umożliwiającym dostęp do wirtualnej czytelni
Legimi. W 2021 roku wydano czytelnikom 240 kodów. Odnotowano 1.200 otwarć i 2.188 wypożyczeń.
W 6 punktach bibliotecznych zarejestrowanych było 271 czytelników, którzy dokonali 547
wypożyczeń.
Pracownicy Biblioteki obsługiwali 14 czytelników chorych i niepełnosprawnych, którym
po telefonicznych zgłoszeniach dostarczono do domu (25 wyjść i wyjazdów) 182 książek, 9 tytułów
(122 kasety) „książki mówionej” i 10 audiobooków.
Oddział Zbiorów Specjalnych udostępniał osobom z wadami wzroku urządzenia Czytak
do odtwarzania cyfrowych „książek mówionych”. Z urządzeń skorzystało 8 uprawnionych czytelników,
którzy wypożyczyli 425 tytułów nagranych w systemie mp3.
Prowadzono systematyczne działania na rzecz odzyskiwania książek od dłużników. Wysyłano
587 upomnień i przeprowadzono 732 rozmowy telefoniczne. Odzyskano dzięki temu 3.503 książki,
od 904 dłużników. W czasie lockdownu, gdy agendy biblioteki były zamknięte dla użytkowników nie
były pobierane żadne opłaty za przetrzymanie książek.

IV.

Działalność kulturalno-oświatowa i upowszechnianie czytelnictwa

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i czasowym zamknięciem placówek część
działań kulturalno-oświatowych biblioteki zostało przeniesionych do Internetu. Na stronach
internetowych biblioteki, w mediach społecznościowych systematycznie zamieszczane były różne
formy aktywności bibliotek tj. czytania on-line, quizy literackie, zajęcia plastyczne, wystąpienia
słowno-muzyczne, wystawy tematyczne.
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Spotkania autorskie
Zorganizowano 7 spotkań autorskich (675 uczestników):
1. Mariusz Czubaj – on-line (26.03 ; 202 wyświetlenia),
2. Marcin Gryglik (17.06 ; 35 uczestników
3. Robert Bałdyga (25.06 ; 58 uczestników)
4. Michał Rusinek - 2 spotkania (13.09 ; 160 uczestników)
5. Michał Olszański (20.10 ; 60 uczestników)
6. Krzysztof Wielicki (4.11 ; 160 uczestników)
Wystawy
W siedzibie MBP prezentowano następujące wystawy książek i czasopism:
1. Ksiądz Jan Twardowski (1915-2006) – 15. rocznica śmierci;
2. Łomżyńskie mass-media. W 24. rocznicę powstania Radia Plus Łomżą i Radia BAB oraz
20. rocznicę istnienia Radia Nadzieja;
3. Powstanie ŁKS-u Łomża (16.04.1926) – 95.rocznica;
4. Znani i lubiani w Bibliotece (zdjęcia ze spotkań autorskich). W 75. rocznicę otwarcia Biblioteki
Publicznej w Łomży (3.05.1946 r.);
5. Wizyta duszpasterska papieża Jana Pawła II w Łomży (4-5.06.1991 r.) – 30. rocznica;
6. Pobyt Czesława Miłosza w Łomży i w Nowogrodzie (15-17.06.1981 r.) – 40. rocznica;
7. Zagłada Żydów na ziemi łomżyńskiej. W 80. rocznicę mordu w Jedwabnem (10.07.1941);
8. Kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981) – 120. rocznica urodzin;
9. Feliks Bernatowicz (1786-1836) – 235. rocznica urodzin i 185. rocznica śmierci;
10. Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” – 40. rocznica powstania (8.10.1981)
11. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska (1891-1945) – 130. rocznica urodzin;
12. Helena Czernek (1907-1991) – 30. rocznica śmierci i 70. rocznica objęcia kierownictwa
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży.
W sali wystawienniczej w Informatorium udostępniono pozyskaną z Ośrodka „Karta” wystawę
ph. „Utracone przedwojenne małe ojczyzny”, zawierającą 21 reprodukcji zdjęć z życia codziennego
mieszkańców polskich wsi i małych miasteczek z okresu międzywojennego.
W Sali na Poddaszu prezentowano wystawę pokonkursową „Łomża – moje miasto”. Konkurs
zorganizowała Filia Nr 6.
Z okazji jubileuszu 75. działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży została
przygotowana wystawa prezentująca archiwalne zdjęcia pochodzące z kronik bibliotecznych. Wystawa
od maja eksponowana była w Hali Kultury, od grudnia jest wystawą stałą w Sali na Poddaszu.
2 grudnia zaprezentowano wystawę poświęconą Czesławowi Miłoszowi, która towarzyszyła
sesji literackiej „Szczęśliwy naród, który ma poetę”, zorganizowaną z okazji 40. rocznicy wizyty
noblisty na ziemi łomżyńskiej.
Ferie w Bibliotece (4-15.01.2021)
Z uwagi na pandemię część wydarzeń bibliotecznych została przeniesiona do rzeczywistości
wirtualnej. W ramach Ferii w Bibliotece od 4 do 15 stycznia na portalu społecznościowym Facebook
Oddziału dla Dzieci, blogu Filii Nr 2 i blogu Filii Nr 6 dla wszystkich chętnych (dzieci i rodziców)
można było znaleźć propozycje zadań do wykonania samodzielnie lub w większej grupie.
W Oddziale dla Dzieci Ferie… przebiegały ph. Gry i zabawy z bibliotecznej szuflady. Ogółem
w grach i zabawach on-line wzięło udział – 1347 użytkowników, w Czytaniu na śniadanie on-line:
2–544 odbiorców ; w zajęciach Coś z niczego on-line: 2–289 użytkowników; English Time - poczytajmy
po angielsku on-line: 2–212 użytkowników
W Filii Nr 2 przygotowano dla dzieci szereg atrakcji on-line. Uczestnicy ferii mogli wziąć
udział w bardzo urozmaiconych formach zajęć, między innymi: w głośnym czytaniu (12 wyświetleń),
zajęciach plastycznych (26 wyświetleń), literackich (69 wyświetlenia), a także w licznych grach,
quizach (30 wyświetleń) i zabawach edukacyjnych (72 wyświetlenia).
Filia Nr 6 zorganizowała:
- Czytanie na śniadanie dla najmłodszych: 2 – 104 wyświetlenia
- Podróże nie tylko po literaturze zajęcia dla starszych dzieci (6-12 lat), głośne czytanie, zajęcia
Informacja o działalności MBP w Łomży 2021
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plastyczno-manualne, gry: 1– 23 wyświetlenia
- Łomżyńska zagadka fotograficzna: 2 – 134 wyświetlenia
- Zagadki edukacyjne: 6 – 214 wyświetlenia
- Zasmakuj w czytaniu - polecanie książek: 2 – 66 wyświetlenia
Światowy Dzień Poezji (21.03)
Z okazji Światowego Dnia Poezji biblioteka zaprosiła młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki w Łomży oraz przyjaciół Poety do nagrania własnej interpretacji wierszy
Henryka Gały. Chcieliśmy upamiętnić osobę zmarłego przed rokiem łomżyńskiego poety.
Zarejestrowane w Hali Kultury filmiki zostały udostępnione w Internecie.
5. Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz (26.03)
Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady to wydarzenie zainicjowane przez Wydawnictwo „Akapit
Press”. W akcji czytelniczej wzięli udział pracownicy biblioteki czytając fragmenty Czarnej polewki.
Nagranie zostało zamieszczone na stronie internetowej, blogach i na portalach społecznościowych.
W ramach promocji twórczości Małgorzaty Musierowicz w Oddziale dla Dzieci została
zorganizowana wystawa książek autorki i akcja sleevface z udziałem pracowników i czytelników.
Udało się również zorganizować mini warsztaty manualno-plastyczne w ramach zajęć Coś z niczego,
podczas których dzieci ze starych książek, wycofanych z księgozbioru wykonały organizery – JEŻe.
Dni Literatury Dziecięcej (2-30 kwietnia)
Po raz 20. w kwietniu w placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej odbywały się imprezy
w ramach Dni Literatury Dziecięcej.
W Oddziale dla Dzieci tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem Baśnie, bajki, ballady
z dziadkowej szuflady. Wszyscy chętni czytali, nagrywali i przesyłali krótkie filmiki z ulubionymi
tekstami literackimi, popularyzując w ten sposób czytelnictwo. Nadesłano 43 filmiki, które były
codziennie publikowane na stronach internetowych Oddziału. W akcji czytelniczej wzięli udział
uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych w: Kisielnicy, Drozdowie, Piątnicy, Puchałach,
Wygodzie oraz SP nr 1 i SP nr 2 w Łomży.
W ramach Dni Literatury Dziecięcej odbył się konkurs recytatorski on-line ph. Wiosna, lato,
jesień, zima – wiersze o porach roku skierowany do uczniów szkół podstawowych w Łomży i powiecie
(21 kwietnia). Założeniami konkursu było rozbudzanie zainteresowań dzieci i młodzieży poezją oraz
doskonalenie umiejętności recytatorskich. W konkursie wzięło udział 65 uczniów (50 z klas młodszych
i 15 z klas starszych). Oceny prezentacji dokonało jury w składzie: Joanna Klama - instruktor teatralny
MDK-DŚT w Łomży, Dorota Przestrzelska - polonistka, bibliotekarz I LO, Wawrzyniec Kłosiński wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.
Ogółem w Oddziale dla Dzieci zorganizowano:
- głośne czytanie on-line - 44 filmiki/7882 użytkowników Facebooka i strony internetowej
(bibliotekadladzieci.pl ) (67 osób czytających)
- zagadkowe środy: 4/1010 wyświetleń
- quizy wiedzy: 2/ 327 wyświetleń
W Filii Nr 2 odbyło się 12 spotkań z książką z cyklu Czytanie on-line, w których wzięło udział
14 osób - 52 wyświetlenia.
W Filii Nr 6 w głośnym czytaniu wzięli udział uczniowie I LO, Zespołu Szkół Ekonomicznych i
Ogólnokształcących oraz czytelnicy. Nagrania zamieszczane były regularnie na blogu filii oraz kanale
YouTube, a niektóre z nich zostały opublikowane również na stronie głównej MBP. Łącznie nagrane
filmy zostały wyświetlone – ponad 1 tys. razy.
Akcja Żonkile (19.04)
19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim - zbrojnego zrywu
Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej
Europie. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje corocznie akcję społecznoedukacyjną Żonkile. Akcji od początku towarzyszy hasło Łączy nas pamięć, które podkreśla siłę
wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami.
W ramach akcji zaproszeni goście: Edyta Ejsmont - polonistka Państwowego Liceum Sztuk
Plastycznego im. W. Kossaka w Łomży i p. Maria Tocka - dziennikarka, redaktorka Tygodnika
Informacja o działalności MBP w Łomży 2021
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Podlaskiego Kontakty przeczytały fragmenty książek Arka Czasu, czyli wielka ucieczka…
M. Szczygielskiego i Dziewczyny ocalałe... A. Herbich. W ramach zajęć Coś z niczego zostały
wykonane papierowe żonkile według instrukcji Muzeum POLIN, które rozdawane były czytelnikom we
wszystkich placówkach MBP.
18. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek (8-15.05)
18. edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek przebiegała pod hasłem Znajdziesz mnie
w bibliotece. Biblioteka zaznaczyła swoją obecność i działalność dla czytelników wykorzystując różne
formy i narzędzia komunikacji wirtualnej.
11 maja na deptaku przed siedzibą Biblioteki przy ul. Długiej bibliotekarze w spontaniczny
i niekonwencjonalny sposób promowali czytelnictwo, chcąc zwrócić uwagę mieszkańców Łomży na
miejsce jakie zajmuje biblioteka w przestrzeni miejskiej i na mapie kulturalnej miasta. Zorganizowano
akcję happeningową Uwalniamy książki polegającą na wykorzystaniu książek wycofanych ze zbiorów
i ułożeniu ich w wielobarwny napis BIBLIOTEKA. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem,
informacja o happeningu pojawiła się na ogólnopolskich portalach bibliotecznych, a wiele książek
trafiło do nowych właścicieli.
14 maja 2021 r. w Oddziale dla Dzieci odbyła się w formie stacjonarnej 9. edycja Międzyszkolnego
Turnieju Czytelniczego ph. Apetyt na przygodę skierowanego do uczniów klas 5-8 szkół podstawowych
z Łomży i powiatu łomżyńskiego. Laureatami I miejsca zostali uczniowie ze SP w Kisielnicy, II miejsca
- uczniowie ze SP nr 7 w Łomży; III miejsca - uczniowie ze SP nr 5 w Łomży.
W Filii Nr 2 zorganizowano imprezę plenerową pt.„Czytanie na zielonej polanie” na świeżym
powietrzu oraz zagadki literackie dla najmłodszych. W Filii Nr 6 wszystkie wydarzenia odbywały się
on-line. Miesiąc maj poświęcony był pamięci poety Henryka Gały. Na blogu filii zamieszczane były
wpisy przypominające poezję autora, a także przygotowano film Urodzinowe wspomnienie Poety
Henryka Gały, w którym udział wzięli dyrektor ŁFK Jan Miłosz Zarzycki, muzyk ŁFK Jan Zugaj,
dziennikarz Adam Dąbrowski, bibliotekarka Elżbieta Piasecka-Chamryk, a poezję prezentował
scenarzysta i reżyser Dariusz Szada-Borzyszkowski.
W przeddzień Dnia Bibliotekarza, bibliotekę Wypożyczalnię dla Dorosłych odwiedził
Prezydent Miasta Łomży Pan Mariusz Chrzanowski oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pan
Andrzej Grzymała. Goście złożyli życzenia pracownikom biblioteki z okazji ich święta, a biblioteka
otrzymała w prezencie książki, które przekazano obecnym w wypożyczalni czytelnikom.
20. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom (26.05 - 07.06)
Tydzień Czytania to największe doroczne święto w ramach trwającej nieprzerwanie od 2001
roku kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom, w tym roku pod hasłem Czytajmy polskich
pisarzy.
Biblioteka zorganizowała imprezę plenerową Stoi na Długiej LOKOMOTYWA zapraszając
mieszkańców Łomży przed budynek przy ul. Długiej 13. Główną atrakcją było wspólne, głośne czytanie
wiersza Lokomotywa Juliana Tuwima, której przewodził dziennikarz radiowy Adam Dąbrowski.
Ogłoszono wyniki konkursu plastycznego pt. „Mały ilustrator” skierowanego do dzieci w wieku
przedszkolnym z Łomży i powiatu łomżyńskiego. Zadaniem każdego uczestnika było zilustrowanie
wybranego fragmentu utworu literackiego polskiego autora. Wpłynęły 93 prace spośród których jury
nagrodziło 24 uczestników.
Noc Muzeów (15.05)
Biblioteka przygotowała kiermasz książek za przysłowiową złotówkę przed budynkiem
biblioteki oraz wystawę zdjęć archiwalnych z okazji jubileuszu 75. działalności Biblioteki, którą można
było obejrzeć w Hali Kultury na I piętrze.
Lato z Biblioteką 2021
W Oddziale dla Dzieci zorganizowano spotkania wakacyjne dla dzieci w wieku 6-12 lat,
spędzających lato w mieście. pod hasłem EkoLATO z biblioteką, czyli inspiracje na wakacje. Program
obejmował polecanie książek, wspólne czytanie wybranych fragmentów, rozmowy o literaturze
dziecięcej, zabawy integracyjne, ruchowe, edukacyjne oraz prace plastyczne. Chętni spotykali się na
rozgrywkach zespołowych gier planszowych i karcianych ph. Biblioteka wyGRYwa. Wakacyjnym
spotkaniom towarzyszył nietypowy gość – Czytuś. Pluszowa maskotka na co dzień mieszkająca
w Olsztyńskiej Miejskiej Bibliotece Publicznej, która towarzyszyła dzieciom przez cały lipiec. Ogółem
zorganizowano 42 różne aktywności, w których udział wzięło 422 uczestników.
Informacja o działalności MBP w Łomży 2021
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W Filii Nr 6 przeprowadzono dwie imprezy czytelnicze: Z książką w plenerze, wycieczki
edukacyjne ph. Przyrodnicze wędrówki z książką, pokaz filmu przyrodniczego Zdzisława Folgi Cztery
pory roku. Przyjęto też dwie wycieczki przedszkolaków. Uczestnikom wakacyjnych wypraw
zaproponowano konkurs fotograficzny pt. Małe i duże z książką podróże. W sierpniu odbyły się
spotkania edukacyjne dla dzieci jak i dorosłych: - Jak ważne są pszczoły, Mój przyjaciel – pies, Zioła
świętej Hildegardy – prowadzone przez botanika z Muzeum Przyrody w Drozdowie, p. Teresę
Grużewską. Jedną z atrakcji był rejs gondolą po Narwi. (23 aktywności ; 196 uczestników)
10. Narodowe Czytanie (4.09)
W tym roku po raz 10. Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży włączyła się w akcję pod
patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Organizatorzy jubileuszowej łomżyńskiej odsłony
Narodowego Czytania zaprosili wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w święcie polskiej
literatury. Osoby, które przyniosły własny egzemplarz dramatu Gabrieli Zapolskiej mogły oznaczyć
go pamiątkową pieczęcią Narodowego Czytania. Wybrane fragmenty „Moralności pani Dulskiej”
usłyszeliśmy w interpretacji aktorów Teatru Lalki i Aktora, przedstawicieli władz Łomży,
samorządowców, osób znanych, mieszkańców naszego miasta, uczniów I Liceum Ogólnokształcącego,
Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7.
Z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 75. powstania biblioteki odsłonięto zaczytaną
biblioteczną ławeczkę, której artystyczną koncepcję stworzyła znana malarka Teresa Adamowska
Bibliotekarze łomżyńskiej książnicy przygotowali filmowe nagranie własnej adaptacji
„Moralności pani Dulskiej”, które zostało umieszczone na kanale YouTube.
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania (29.09)
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania ma ponad 20. tradycję, został ogłoszony w 2001 roku
z inicjatywy Polskiej Izby Książki. W ramach akcji Oddział dla Dzieci wraz z Zespołem Szkół
Specjalnych nr 8 w Łomży nagrał film promujący głośne czytanie. Uczniowie przygotowali własną
interpretację utworu J. Papuzińskiej W Aspirynii i w Warsztacji. Nagranie zostało zamieszczone
na Facebooku i stronie internetowej MBP i Oddziału dla Dzieci.
Wieloletnią tradycją stało się głośne czytanie w autobusie MPK. W 2021 roku w związku
z panującą sytuacją epidemiologiczną, bibliotekarze osobiście nie czytali autobusie. W tym dniu
pasażerowie autobusu linii nr 10 MPK w Łomży wysłuchali fragmentów dramatu Gabrieli Zapolskiej
Moralność pani Dulskiej w interpretacji pracowników Biblioteki. Dramat Zapolskiej był lekturą
jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania.
Noc Bibliotek (9.10)
Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży dołączyła do ogólnopolskiej 7. edycji akcji, która
w tym roku przebiegała pod hasłem „Czytanie wzmacnia”.
W Czytelni odbyło się spotkanie z dietetyczką p. Darią Anną Siwirykow-Chrzanowską
z poradni dietetycznej „Dobra Kaloria”, która przybliżyła problematykę wzmocnienia organizmu
w sezonie jesienno-zimowym oraz mówiła o naturalnych sposobach dbania o kondycję. Uczestnicy
spotkania mogli spróbować świeżo wyciśniętych soków oraz poddać się profesjonalnemu badaniu
analizy składu ciała.
W Wypożyczalni Głównej można było wygrać atrakcyjne nagrody książkowe w konkursie
literackim Złote Myśli oraz wyszukać interesujące publikacje na kiermaszu książek albo podzielić
się swoimi lekturami.
Oddział dla Dzieci przygotował dla czytelników specjalną ofertę, m.in. quiz wiedzy
o kosmosie Ale kosmos z mini nagrodami dla uczestników i internautów. W ramach zajęć Coś
z niczego dzieci i rodzice wykonywali kosmiczne miasteczko wykorzystując kartony, farby, i inne
materiały. Zostali zaproszeni także do wspólnej gry on-line Czytanie wzmacnia i projekcji
filmu Operacja: Człowiek W Czerni.
W Filii Nr 2 czekał na najmłodszych pełen emocji seans filmowy pt. Operacja: człowiek
w czerni oraz gry, zabawy tematyczne i ruchowe, w których uczestnicy zostali nagrodzeni upominkami
oraz mogli wziąć udział w treningu Aikido i zabawie z matą interaktywną Magiczny Dywan.
W Filii Nr 6 odbyły się: zabawy literackie -Wilcza knieja, Sprawdź, co w dziupli chowa
biblioteczna sowa, nocne czytanie w świetle latarek. Miłośnicy przyrody mieli okazję wysłuchać
prelekcji dyrektora ŁPKDN - Mariusza Sachmacińskiego, na temat Co się dzieje nocą w lesie?,
a miłośnicy muzyki mogli uczestniczyć w spotkaniu śpiewaczym on-line z Adamem Strugiem Informacja o działalności MBP w Łomży 2021
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instrumentalistą, autorem piosenek, poetą, popularyzatorem muzyki tradycyjnej.
Konkursy
Oddział dla Dzieci - 5 – 473 uczestników, w tym on-line: 1 – 65 uczestników
- konkurs recytatorski on-line pt. Wiosna, lato, jesień, zima w moich rymach – wiersze o porach roku
skierowany do uczniów klas I-VIII (SP Drozdowo, SP Konarzyce, SP Kuzie, ZSP Piątnica,
SP Kisielnica, Szkoły Podstawowe w Łomży: 9, 5, 4, 7, 10, 1, Szkoły Katolickie) - 65 uczestników
(21.04.),
- Międzyszkolny Turniej Czytelniczy ph. Apetyt na przygodę skierowany do uczniów klas VI-VIII,
w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek (SP Kisielnica, SP nr 5, SP nr 7, SP nr 9) - 12
uczestników (14.05.),
- konkurs plastyczny ph. Mały ilustrator skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym, w ramach
Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom (SP nr 1, SP nr 7, SP Rakowo-Boginie, SP Miastkowo,
SP Piątnica, PP nr 1, PP nr 8, PP nr 9, PP nr 14, PP nr 15, NP „Wesołe Słoneczko, NP „Klubik
Malucha”, NP Montessori Przystań, ”, NP „Mały Artysta”, SP Drozdowo - 93 uczestników (31.06.)
- konkurs literacki Eko-listy, czyli listy do Przyrody skierowany do uczniów klas V-VIII szkół
podstawowych w ramach Tygodnia Pisania Listów (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 5, SP nr 7, SP nr 9,
SP w Kupiskach, SP w Drozdowie) - 37 uczestników (28.10.),
- konkurs plastyczny Świąteczna kartka dla seniora skierowany do uczniów szkół podstawowych
(Szkoły Podstawowe w Łomży 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, ZSS nr 8, Szkoły Benedykta w Drohiczynie,
SP Rakowo-Boginie, SP Konarzyce, SP w Przytułach, ZSP Piątnica, ZSP Śniadowo, SP Jarnuty,
SP Drozdowo, SP Kupiski) - 266 uczestników (17.12.)
Filia Nr 2
– plastyczny Postacie bajkowe witają wiosnę. Do konkursu zgłoszono 10 prac dzieci w wieku
przedszkolnym. Jury przyznało 3 nagrody i 3 wyróżnienia. (27.05.) (10 uczestników)
Filia Nr 6
- konkurs poetycko – plastyczny pt. Wesoła pszczoła – malowane wiersze, skierowany do dzieci z klas
I-III szkół podstawowych z Łomży i powiatu łomżyńskiego. Na konkurs wpłynęło 131 prac. Jury
przyznało 6 nagród i 18 wyróżnień. Osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymały dyplomy i nagrody
rzeczowe i książki. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy, słodycze oraz nagrody pocieszenia.
Przygotowano wystawę prac plastycznych w Hali Kultury (17.06.)
- konkurs plastyczny pt. Łomża – moje miasto, adresowany do uczniów łomżyńskich szkół
podstawowych. Na konkurs wpłynęły 93 prace w dwóch kategoriach wiekowych: klas I-III i klas IVVIII. Jury przyznało 16 nagród i 6 wyróżnień. Osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymały dyplomy
i nagrody rzeczowe i książki. Wystawę prac nagrodzonych i wyróżnionych można było obejrzeć
w Sali na Poddaszu MBP (22.06.) (224 uczestników ; 119 wyświetleń)
Wypożyczalnia dla Dorosłych (7 ; 92 uczestników)
- konkurs walentynkowy pt. Zaczytani, zakochani (12.02) – 10 uczestników
- z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich (23.04) – 10 uczestników
- konkurs w Tygodniu Bibliotek pt. Historie spomiędzy kart (10-14.05) – 25 uczestników
- konkurs w NB Złote Myśli – łamigłówki literackie (9.10) - 20 uczestników
- konkurs Black Friday (26.11) – 8 uczestników
- konkurs mikołajkowy (6.12) – 14 uczestników
- konkurs literacki na opowiadanie inspirowane twórczością Stanisława Lema z elementami historii
Łomży (25.10) – 5 uczestników
Konkurs zorganizowano w 100. rocznicę urodzin Stanisława Lema. Polegał na napisaniu
opowiadania science-fiction inspirowanego twórczością pisarza, z wplecionymi elementami historii
Łomży. Na konkurs wpłynęło 5 prac. Komisja powołana przez Organizatora przyznała trzy nagrody.
Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbyło się 25 października.
Projekty
ZABAWY W KOSMICZNE SPRAWY 2021/2022
Zabawy w kosmiczne sprawy to cykl comiesięcznych zajęć skierowanych do dzieci, młodzieży oraz
rodziców. Patronat nad projektem objęło Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Informacja o działalności MBP w Łomży 2021
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Spotkania odbywały się w Oddziale dla Dzieci raz w miesiącu w sobotę. Celem projektu była
popularyzacja nauki (fizyki i astronomii), rozbudzanie ciekawości, rozwijanie zainteresowań oraz
promowanie czytelnictwa wśród młodych czytelników.
Spotkania realizowane były w formie prostych, zrozumiałych dla dzieci wykładów z wykorzystaniem
prezentacji multimedialnych, doświadczeń i prac plastycznych prowadzonych przez Pana Piotra
Chmielewskiego - nauczyciela fizyki i matematyki.
W trakcie zajęć dzieci razem z rodzicami wykonywały według własnego pomysłu z kartonu i taśm
rakiety kosmiczne, ze styropianu tworzyły Układ Słoneczny oraz malowały Księżyc. Farbami
i kolorowymi wydzierankami ilustrowały Wielki Wybuch, który był początkiem Wszechświata,
wyszywały swoje znaki zodiaku oraz tworzyły komety.
Odbyło się 6 spotkań, w których wzięło udział 160 uczestników.
LIBRAFRICA 2021 r.
Projekt LibrAfrica w Łomży”, to inicjatywa mająca dać dzieciom z regionów wiejskich w Afryce szanse
na edukację i poprawę jakości nauczania. Został zainicjowany przez Fundację Międzynarodowy Instytut
Rozwoju Dzieci, dzięki programowi Civic Europe Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych
w Białymstoku we współpracy z partnerem merytorycznym, Miejską Biblioteką Publiczną w Łomży.
Projekt realizowany był od września do listopada w Szkole Podstawowej nr 4, Szkole Podstawowej
nr 10 oraz Oddziale dla Dzieci MBP w Łomży we współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych nr 8,
Szkołą Podstawową nr 2 i Szkołą Podstawową w Konarzycach. Jego celem było przybliżenie
uczestnikom sytuacji i problemów dzieci na kontynencie afrykańskim, pozyskanie wolontariuszy
i propagowanie idei założenia kolejnej biblioteki, tym razem w małej wiosce w Tanzanii – Maganzo
(pierwsza powstała w Rugando w Ugandzie w roku 2018).
Gala podsumowująca projekt LibrAfrica w Łomży i okolicach odbyła się w Hali Kultury i miała wymiar
charytatywny. Podczas wydarzenia zostali nagrodzeni zwycięzcy konkursu na najciekawszą książkę
wykonaną w ramach warsztatów.
OGÓLNOPOLSKI PROJEKT MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI CZŁOWIEK
Projekt "Mała książka – wielki człowiek" jest realizowany od 2018 roku przez Instytut Książki
w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo we współpracy z bibliotekami
publicznymi. Celem akcji jest zachęcenie rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania
z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi bibliotekę, otrzymały w prezencie
Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę Pierwsze czytanki dla…, poradnik dla rodziców oraz Kartę
Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem książki, Mały Czytelnik
otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu, zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, który będzie
potwierdzeniem jego czytelniczych zainteresowań. W 2021 r. wydano 114 Wyprawek Czytelniczych.
Nasza Biblioteka została zarekomendowana przez Instytut Książki do udziału w kampanii
promującej projekt "Mała książka – wielki człowiek”. W Bibliotece elementem kampanii była
organizacja w Oddziale dla Dzieci i Filii Nr 6 warsztatów dla dzieci polegających na kreatywnej
promocji książki dla przedszkolaków oraz uczniów z klas 1-3, mające na celu rozbudzenie w dzieciach
pasji czytania. Całość warsztatów została sfilmowana i trafi do nagrania promującego akcję Instytutu
Książki.
PROJEKT NASZA MAŁA BIBLIOTEKA 2021/2022 r.
Oddział dla Dzieci w październiku 2021 r. przystąpił do trzeciej edycji projektu edukacyjnego
Nasza Mała Biblioteka skierowanego do czytelników w wieku wczesnoszkolnym 6-9 lat. Autorem
projektu jest słoweńskie wydawnictwo KUD Sodobnost International, które zaprosiło do współpracy
oficyny z Estonii, Litwy Słowenii i Polski.
Celem projektu jest zainteresowanie dzieci czytaniem książek, kształtowanie gustów literackich
i plastycznych, rozwijanie wyobraźni i kreatywności oraz poznawanie kultur krajów biorących udział
w projekcie. Tytułowa „mała biblioteka” to książki docenione pod względem literackim, edytorskim
i ilustracyjnym, które mają zapoczątkować biblioteczkę młodego czytelnika. W 2021 r. odbyły
się 2 spotkania, w których wzięło udział 40 uczniów.
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI - 4 spotkania – 26 osób
W 2021 roku odbyły się 4 spotkania DKK, w których uczestniczyło 26 osób. Od września
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2021 r. Klub prowadzi p. Karolina Wnuczyńska, pracownik Filii Nr 2. Na spotkaniach przy kawie
prowadzono dyskusję o książkach Diane Setterfield - Była sobie rzeka, Kristin Harmel - Księga
utraconych imion oraz Elif Shafak - Bękart ze Stambułu.
Praca na rzecz niepełnosprawnych i seniorów
Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży od wielu lat działa wielopłaszczyznowo na rzecz osób
zaliczanych do specjalnych grup czytelników czyli m. in.: niepełnosprawnych i seniorów. Działem,
w którym w sposób szczególny osoby te objęte są naszym działaniem jest Oddział Zbiorów
Specjalnych. W 2021 roku agenda ta zorganizowała:
- spotkanie czytelników niewidomych i niedowidzących, członków Polskiego Związku
Niewidomych z pracownikami Urzędu Skarbowego w Łomży oraz promocję OZS (3 marca,
40 uczestników)
- 6 Weekendowych spotkań z audiobookiem dla osób niewidomych, podczas których słuchano
nagrania wybranej książki, a następnie odbywała się rozmowa na jej temat (26 uczestników)
- 18 spotkań biblioterapeutycznych dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łomży,
podczas których odtwarzano i omawiano wybrane audiobooki (234 uczestników)
- 16 spotkań ph. Literackie Czwartki z podopiecznymi Domu Pobytu Dziennego „Senior Wigor”
w Łomży, wysłuchano wybranych lektur i prowadzono dyskusję na tematy literackie (218
uczestników)
- 16 spotkań ph. Pogodne popołudnia w domu osób starszych lub niepełnosprawnych, podczas,
których czytano odwiedzanym osobom fragmenty książek i rozmawiano na temat lektur (32
uczestników)
 7 września miało miejsce spisywanie przez Rachmistrza Spisowego Miasta Łomża osób
starszych i niepełnosprawnych w Narodowym Spisie Powszechnym (6 osób)
 szkolenie dla osób niepełnosprawnych wzrokowo w ramach projektu „Szkolenie komputerowe
i technologiczne dla osób niewidomych i słabowidzących na terenie woj. podlaskiego”. Zajęcia
prowadził pracownik Fundacji Edukacji Nowoczesnej z Warszawy – Piotr Mróz. Dotyczyły one
obsługi laptopa, smartfona i tableta oraz stron internetowych (15-16.12 - 8 osób).
Pracownicy Biblioteki obsługiwali 11 czytelników chorych i niepełnosprawnych, którym
po telefonicznych zgłoszeniach dostarczono do domu (41 wyjść i wyjazdów) 301 książek, 19 tytułów
(144 kaset) „książki mówionej” i 56 audiobooków.
Oddział Zbiorów Specjalnych udostępniał osobom z wadami wzroku 5 CZYTAKÓW
do odtwarzania cyfrowych „książek mówionych”. Z urządzeń skorzystało 8 uprawnionych czytelników,
którzy wypożyczyli 425 tytułów nagranych w systemie mp3.
Biblioteka zawarła kolejną umowę na organizację praktyk wspomagających z Zespołem Szkół
Specjalnych w Łomży na czas określony od 13 września 2021 r. do 24 czerwca 2022 r. W ramach
umowy młodzież z niepełnosprawnością intelektualną wykonuje prace polegające na przygotowaniu
książek wycofanych ze zbiorów MBP do przekazania na makulaturę lub na kiermasz. W 2021 r. odbyły
się 4 spotkania, w których uczestniczyło 28 osób.
Stałe formy promocji czytelnictwa i zajęć edukacyjnych
Oddział dla Dzieci
Oddział dla Dzieci zlokalizowany jest przy ulicy 3 Maja 6A, od wielu lat prowadzi działania
z zakresu promocji oraz edukacji czytelniczej. W roku 2021 kontynuował następujące formy zajęć:
- głośne czytanie, w tym m.in. zajęcia Czytanie na śniadanie dla dzieci nie uczęszczających
do przedszkola, impreza Wędrująca książeczka dla małych pacjentów szpitala w Łomży oraz
Godziny opowieści w przedszkolach (69 spotkań – 4.397 uczestników)
- gry i zabawy edukacyjne, ruchowe i in. (61 – 195 uczestników)
- zajęcia manualno-plastyczne (4 spotkania – 62 uczestników)
- warsztaty teatralne (4 – 68 uczestników)
- zajęcia Coś z niczego, w tym on-line (39 zajęć – 6.729 uczestników)
- spotkania edukacyjne z zaproszonymi gośćmi (4 spotkania – 120 uczestników)
- przedstawienia teatralne (1 – 20 uczestników)
- lekcje biblioteczne (25 – 636 uczestników)
- wycieczki poza Bibliotekę (1 – 23 uczestników)
- Planszogracze spotkania miłośników gier planszowych (67 – 179 uczestników)
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gra Piłkarzyki (35 – 58 uczestników)

Nową formą zajęć edukacyjnych są spotkania z cyklu English Time – bezpłatne zajęcia z języka
angielskiego dla uczniów klas 1-3 w ramach, których udzielana jest pomoc w odrabianiu lekcji,
prowadzone są gry i zabawy w języku angielskim. W 24 on-line wzięło udział 2.915 uczestników.
W Filii Nr 6 odbyły się 5 spotkań stacjonarnych z udziałem 39 uczestników.
Filie
Filie biblioteczne również organizują różnego typu zajęcia, skierowane głównie do najmłodszych
czytelników:
- głośne czytanie, m.in. w bibliotece, przedszkolach (35 spotkań ; 329 uczestników)
- konkursy: plastyczne, literackie, recytatorskie (8 – 379 uczestników)
- gry i zabawy edukacyjne (74 – 2.578 uczestników/wyświetleń)
- spotkania z cyklu Pogaduchy w Bibliotece (1 spotkanie – 13 uczestników)
- zajęcia manualno-plastyczne (8 zajęć – 68 uczestników)
- spotkania z cyklu Inspirujące Wtorki (8 spotkań – 50 uczestników)
- imprezy biblioteczne (6 imprez – 154 uczestników)
- lekcje biblioteczne dla uczniów i przedszkolaków (3 lekcje – 80 uczestników)
- wycieczki przedszkolaków (4 wycieczki – 48 uczestników).
W Filii Nr 2 organizowano zajęcia dla różnych grup czytelników:
 Czytelnicza gratka dla małolatka – zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym (7 spotkań
– 50 uczestników ; 13 spotkań on-line – 252 wyświetlenia)
 Czytanie na śniadanie – w założeniu zajęcia przeznaczone są dla dzieci nie uczęszczających
do przedszkoli. Dzieci uczestniczą w nich wraz z mamami, babciami, opiekunkami. Działania mają
na celu oswojenie dzieci z grupą rówieśniczą, z nowymi osobami, miejscami oraz sytuacjami.
Zapoznają się z literaturą dziecięcą, uczą wspólnej zabawy, potrzeby dzielenia się i współpracy.
Odbyło się 7 spotkań, w którym udział wzięło 54 osoby oraz 9 spotkań on-line na blogu (170
wyświetleń).
 Lubimy poniedziałki – spotkania dla ludzi z pasją, w których uczestniczą osoby dorosłe, głównie
seniorzy (3 spotkania – 38 uczestników)
W Filii Nr 6 organizowane były cykliczne spotkania w ramach „Czytania na śniadanie – zajęcia
dla dzieci nie uczęszczających do przedszkoli (16 spotkań 135 uczestników ; on-line 33 spotkania 1.815
wyświetleń). „Inspirujące Wtorki” - skierowane głównie do seniorów, którzy chcą dzielić się swoimi
pasjami (7 spotkań ; 46 osób). „Podróże nie tylko po literaturze” – to spotkania z książką dla dzieci
w wieku 6 – 12 lat. Wspólne czytanie fragmentów książek, zajęcia plastyczno – manualne inspirowane
książkami, zabawy ruchowe, nauka piosenek i wierszy, a także zajęcia poszerzające ogólną wiedzę
o otaczającym świecie (2 spotkania - 9 uczestników ; 18 on-line – 648 wyświetleń). W ramach
„Głośnego czytania poza biblioteką” w Niepublicznym Przedszkolu „Nutka” odbyły się 3 spotkania,
w których uczestniczyło 45 osób.
Działania on-line
W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Biblioteka przeorganizowała swoją
działalność, przenosząc część swojej działalności w strefę Internetu. W ciągu roku 2021 zaproponowało
czytelnikom szereg aktywności on-line m. in.:
 akcje promujące głośne czytanie: Czytanie na śniadanie; Czytelnicza gratka dla małolatka (221
– 22.314 wyświetleń)
 konkursy: Zgaduj-zagula, akcja Sleeveface 35 – 962 wejścia
 gry i zabawy literackie: Podróże nie tylko po literaturze; Czerwiec z łomżyńskim jelonkiem ;
Łomżyńska zagadka fotograficzna (185 działań ; 10.864 wyświetlenia)
 zajęcia kreatywne Coś z niczego (Oddział dla Dzieci) – 22 wpisów na Facebooku – 2.680 wejść
 zajęcia edukacyjne z języka angielskiego dla najmłodszych English Time (Oddział dla Dzieci ;
Filia Nr 6) – 27 filmów na kanale YouTube – 2.995 wyświetleń
 Maj z Henrykiem Gałą Filia Nr 6 (10 wpisów – 314 wyświetleń)
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Współpraca z innymi instytucjami. Nagrody
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wraz z Łomżyńskim Towarzystwem Naukowym zorganizowano spotkania mające na celu
wspólne przejrzenie i rozpoznanie zdjęć znajdujących się w archiwum Łomżyńskiego
Towarzystwa Naukowego im. Wagów (2 spotkania ; 45 uczestników)
biblioteka ufundowała nagrodę pieniężną w 19. Konkursie Poetyckim im. Jana Kulki
organizowanym przez Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży
pracownik Oddziału Zbiorów Specjalnych prowadziła szkolenie dla nauczycieli w Bibliotece
Pedagogicznej w Łomży nt: „Inna forma książki (7.05.)
pracownik Oddziału Zbiorów Specjalnych przewodniczyła obradom jury Wojewódzkiego
Konkursu recytatorsko-fotograficznego Podlasie w moim sercu zorganizowanego przez Zespół
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie (10.03.)
pracownik Wypożyczalni Głównej uczestniczyła w jury Wojewódzkiego Konkursu
recytatorsko-fotograficznego Podlasie w moim sercu zorganizowanego przez Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie (10.03.).
Biblioteka ufundowała nagrody dla laureatów konkursu plastycznego pt. Moja ulubiona
zabawka organizowanego przez studentów pedagogiki Uczelni Jańskiego w Łomży (24.06.).
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży nawiązała współpracę z Międzynarodowym
Instytutem Rozwoju Dzieci, który realizuje projekt LibrAfrica Grupa (Biblioteki jako Centra
Rozwoju Dzieci w wioskach Afryki). Zakłada on budowę małych bibliotek dla dzieci
z zapomnianych afrykańskich wiosek w Ugandzie i Tanzanii. Wolontariusze fundacji
dostarczają dzieciom narzędzia rozwoju, by mogły mieć wpływ na swoją przyszłość.
Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży otrzymała zaproszenie do wzięcia udziału
w uroczystym otwarciu sali koncertowej Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego
w Łomży. W ramach Estrady Młodych wystąpili uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego
w Łomży, zaprzyjaźnieni z naszą biblioteką. Znani recytatorzy, którzy niejednokrotnie
uświetniali nasze uroczystości, m. in. kolejne edycje Narodowego Czytania.
Biblioteka wzięła udział w organizacji Plenerowych Biblioteczek – inicjatywy Prezydenta
Łomży służącej promocji czytelnictwa
udział w imprezie plenerowej „Seniorada” gdzie przedstawiono działalność skierowaną
do seniorów i osób niepełnosprawnych Działu Zbiorów Specjalnych (15.09)
kierownik Filii Nr 2 wygłosiła wykład nt. Jak zorganizować ciekawe konkursy i akcje
czytelnicze dla dzieci? podczas spotkania Klubu Aktywnych Nauczycieli Bibliotekarzy
(Biblioteka Pedagogiczna CEN 11.10)

Kierownik Oddziału dla Dzieci MBP p. Renata Igielska wygrała konkurs na Bibliotekarza Roku
Województwa Podlaskiego. Podczas obchodów Światowego Dnia Książki oraz Dnia Bibliotekarza
otrzymała oficjalny dyplom i gratulacje z rąk marszałka Artura Kosickiego i dyrektor Książnicy
Podlaskiej Beaty Zadykowicz (12.05).
Z okazji obchodów Światowego Dnia Książki oraz Dnia Bibliotekarza odbyło się tradycyjne
wręczenie Nagrody i Dyplomów Honorowych Srebrnej Róży. Wyróżnienia te przyznawane są przez
Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku od 1999 r. osobom i instytucjom
zasłużonym na rzecz bibliotek województwa podlaskiego. Wśród laureatów Dyplomu Honorowego
Srebrnej Róży znalazła się Katarzyna Konopka, pracownik Wypożyczalni dla Dorosłych (12.05).

V.

Działalność informacyjna

Nowe rekordy bibliograficzne, które w ciągu 2021 r. trafiły do bazy Bibliografii Łomżyńskiej,
to 3.136 opisów. Do bazy bibliograficznej włączone zostały opisy publikacji regionalnych nabytych
przez Bibliotekę w 2021 r. (książki i czasopisma oraz ich zawartość), opisy artykułów z czasopism
regionalnych oraz opisy retrospektywne. Ostatecznie na koniec grudnia bibliografia regionalna
zawierała łącznie 27.469 rekordy opisów bibliograficznych.
Do wszystkich bibliotek gminnych (łącznie z filiami), zlokalizowanych na terenie powiatu
łomżyńskiego oraz do Działu Gromadzenia Zbiorów i Działu Informacyjno-Bibliograficznego
Książnicy Podlaskiej w Białymstoku, wysłano wykazy zawierające publikacje regionalne, które trafiły
do zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży w 2020 r. W zamian z bibliotek tych otrzymano
informacje na temat nabytków dotyczących regionu, które znalazły się w ich księgozbiorach
w analogicznym okresie.
Prowadzono na bieżąco kartotekę tekstową archiwizującą kserokopie artykułów, dotyczących
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regionu, drukowanych w czasopismach, które nie są na stałe przechowywane w MBP, kartotekę
tekstową artykułów prasowych oraz z zasobów internetowych o Miejskiej Bibliotece Publicznej.
W Czytelni Głównej uruchomiono stanowisko do nieodpłatnego korzystania z Cyfrowej
Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA prowadzonej przez Bibliotekę Narodową.
Utworzono nową stronę internetową Oddziału dla Dzieci o zmienionym layoucie, dostosowaną
do potrzeb osób niepełnosprawnych, niedowidzących. Uruchomiono kanał na YouTube, na którym
zamieszczane są relacje filmowe z wydarzeń organizowanych przez bibliotekę.
Prowadzono aktualizację i pozycjonowanie bibliotecznych stron internetowych (MBP
i Oddziału dla Dzieci). Dokonano optymalizacji oraz zmniejszenia bazy danych dla strony http://mbplomza.pl.
Na stronie internetowej publikowano informacje o zakupionych nowościach wydawniczych,
uaktualniono informacje o czasopismach bieżących, prenumerowanych przez poszczególne agendy
MBP.
Aktualizowano profil MBP na stronie internetowej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz
profil MBP i Oddziału dla Dzieci na Facebooku. Filie Nr 2 i 6 prowadziły internetowe biblioblogi.
W czytelniach MBP zarejestrowano 2.361 odwiedzin.
Udzielono czytelnikom 2.530 informacji bibliograficznych, bibliotecznych i rzeczowych
na miejscu i drogą elektroniczną.
Do bibliotek powiatu łomżyńskiego i Książnicy Podlaskiej w Białymstoku przekazano
Informator o nowościach regionalnych w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży w 2020 r.
Przekazane materiały zostaną wykorzystane w przygotowywanej przez Książnicę, drukowanej wersji
bibliografii regionalnej województwa podlaskiego.
Z dostępnych w Bibliotece komputerowych baz danych oraz z Internetu skorzystało – 1.284
osoby.
Dział Informacyjno-Bibliograficzny pośredniczył w digitalizacji czasopism regionalnych:
„Kontakty”, „Wiadomości Łomżyńskie”. W wyniku tych działań część zasobów tygodnika „Kontakty”
została już zdigitalizowana i znajduje się w zasobach Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej. Pozostałe
roczniki tych czasopism powinny tam trafić w drugim kwartale 2022 roku.
Wykonano 3.346 odbitek kserograficznych i 211 wydruków komputerowych.
W ramach przysposobienia bibliotecznego dzieci i młodzieży, przeprowadzono 35 lekcji
bibliotecznych dla 777 użytkowników, w tym 1 lekcję wprowadzają (10 uczestników), 28 lekcji
tematycznych (687 uczestników), 1 lekcję z elementami biblioterapii (6 uczestników), 5 wycieczek
przedszkolaków (74 uczestników).
Prowadzono kronikę MBP i kronikę powiatu łomżyńskiego.
Opracowywano materiały na temat działalności Biblioteki na stronę internetową MBP
oraz materiały informacyjne, związane z imprezami organizowanymi przez MBP (zaproszenia, plakaty,
itp.). Opracowano materiały promocyjne: rollup, 4 rodzaje zakładek, które dystrybuowane są wśród
czytelników oraz teczkę z grafikami Łomży autorstwa Grzegorza Gwizdona. Powstało graficzne logo
biblioteki, które służy do oznaczenia materiałów firmowych i informacyjnych.
MBP wzięła udział w ankiecie Książnicy Podlaskiej w Białymstoku Najmłodsi użytkownicy
bibliotek publicznych woj. podlaskiego dotyczącej najmłodszych (do lat 6) użytkowników biblioteki.
Pracownicy MBP wzięli udział w badaniu ankietowym na potrzeby Diagnozy stanu kultury
w województwie podlaskim opracowywanej na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podlaskiego oraz w ankiecie dotyczącej potrzeb i kierunków rozwoju lokalnego Łomży ogłoszonej
zarządzeniem Prezydenta Miasta.
Opracowano: Informator o nowościach regionalnych w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łomży w 2020 r., Wykaz prasy bieżącej dostępnej w MBP w 2020 roku.

VI.

Działalność instrukcyjna i doskonalenie zawodowe

Sporządzono analizę opisową i tabele statystyczne z działalności bibliotek w powiecie
łomżyńskim w 2020 roku.
MBP wzięła udział w badaniach wskaźników działalności za 2020 r. prowadzonych przez
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek
Publicznych.
Bibliotekom z powiatu łomżyńskiego udzielono pomocy, m.in. w:
 instalacji systemu Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica (Jedwabne,
Nowogród, Miastkowo, Śniadowo, Wizna, Zbójna)
 sporządzaniu sprawozdawczości bibliotecznej
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porządkowaniu dokumentacji bibliotecznej
organizacji kontroli księgozbioru (Piątnica, Nowogród)
konfiguracji programu MAK+ (Nowogród, Miastkowo, Piątnica)
pomoc techniczna w podłączeniu sprzętu komputerowego (Nowogród, Piątnica)
w sprawach organizacyjno-prawnych (Zbójna, Jedwabne, Nowogród, Miastkowo, Piątnica,
Przytuły, Śniadowo, Wizna, Biblioteka Gminy Łomża)

Bibliotekom w powiecie przekazano różnorodne materiały, m.in.:
 informacje dotyczące dotacji na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu
Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty
bibliotek publicznych poprzez zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych– Zakup
nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, regulaminy konkursów,
 przepisy prawne, materiały metodyczne,
 założenia programowe SBP w sprawie Tygodnia Bibliotek 2021,
 informacje na temat różnych form doskonalenia zawodowego organizowanych
dla bibliotekarzy (w tym webinarium),
 materiały informacyjne na temat Dyskusyjnych Klubów Książki,
 informacje o możliwościach pozyskania dodatkowych funduszy na działalność,
 materiały nt. ciekawych projektów skierowanych do bibliotek,
 informacje nt 7. Nocy Bibliotek ph. Czytanie wzmacnia
W 2021 r. niezwykle ważne dla bibliotek powiatu były konsultacje dotyczące obostrzeń
wprowadzonych w związku z pandemią wirusa COVID 19, zasad funkcjonowania bibliotek w czasie
lockdownu oraz wytycznych Biblioteki Narodowej w tym zakresie.
Pracownicy MBP zrealizowali 18 odwiedzin w bibliotekach powiatu łomżyńskiego, w tym
instruktor - 13 wizyt, informatyk – 11, inni pracownicy – 2. Liczba odwiedzin w placówkach danej
gminy przedstawia się następująco: Jedwabne (2), Nowogród (3), Gmina Łomża (3), Miastkowo (2),
Piątnica (5), Przytuły (1), Śniadowo (1), Wizna (1), Zbójna (2). Wizyty dotyczyły, m.in. programu
bibliotecznego MAK+, spraw organizacyjnych i lokalowych, udziału w imprezie bibliotecznej, pomocy
w zakresie komputeryzacji, selekcji i kontroli księgozbioru, udziału w komisji konkursowej w/s naboru
na stanowisko bibliotekarza itp.
Udział w kursach i szkoleniach:
 szkolenie z zakresu obsługi programu Sowa SQL Premium (17.02)
 seminarium szkoleniowe pracowników bibliotek powiatu łomżyńskiego z udziałem
przedstawicieli Książnicy Podlaskiej w Białymstoku, na czele z dyrektor Beatą Zadykowicz
oraz Wicestarosty Powiatu Łomżyńskiego Marii Dziekońskiej (30.06),
 szkolenie bibliotekarzy powiatu łomżyńskiego z obsługi programu MAK PLUS oraz
WordPress (27.10)
Ponadto dyrektor Biblioteki i instruktor do spraw metodyki bibliotecznej wzięły udział w:
 obradach komisji Zarządu SBP w/s wyboru Podlaskiego Bibliotekarza Roku 2020 (Białystok)
 spotkaniu z Wiceprezydentem Miasta Łomża Andrzejem Stypułkowskim i Wicestarostą Powiatu
Łomżyńskiego Marią Dziekońską w/s umowy dotyczącej realizacji zadań biblioteki powiatowej
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łomży
 udział w komisji konkursowej w/s naboru na stanowisko bibliotekarza (Piątnica)
Zgłoszono kandydaturę Renaty Igielskiej – kierownika Oddziału dla Dzieci do nagrody
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Okręgu Podlaskiego – Podlaski Bibliotekarz Roku.
Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Bibliotekarz Roku jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. Podstawowym celem Konkursu jest promocja zawodu bibliotekarza. Konkurs składa się z
dwóch etapów: okręgowego i ogólnopolskiego, podczas których są wybierani najbardziej cenieni
bibliotekarze w poszczególnych województwach, a następnie Bibliotekarz Roku.
Okres zamknięcia bibliotek dla użytkowników bibliotekarze wykorzystali m. in. na podnoszenie
własnych kompetencji i poszerzanie wiedzy zawodowej poprzez uczestniczenie w różnego typu
webinariach on-line. W 118 szkoleniach brali udział pracownicy biblioteki głównej oraz filii
bibliotecznych, z czego 20 dotyczyło przygotowań do implementacji nowego systemu bibliotecznego
SowaSQL Premium. Webinaria prowadzone były przez: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku,
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Narodowe Centrum Kultury, Biblioteczne Centrum Zdalnej
Edukacji, Fundację Batorego, Fundację Kultury bez Barier, Książnicę Podlaską, Fundację Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego i wiele innych instytucji.
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VII.








Sprawy gospodarcze

W roku 2021 przeprowadzono:
przegląd warunków pracy w placówkach MBP pod kątem bhp, zabezpieczenia przeciwpożarowego
i estetyki lokali
konserwację kserokopiarek
roczny przegląd budowlany budynku MBP
atestację podręcznego sprzętu gaśniczego
szkolenia BHP dla pracowników biblioteki
roczną kontrolę przewodów wentylacyjnych w budynku MBP
przegląd oświetlenia awaryjnego i wyłączników głównych prądu w lokalach MBP

Prace remontowe i modernizacyjne wykonane we własnym zakresie w 2021 r.:
 w budynku MBP przy ul. Długiej 13:
- kapitalny remont 1 łazienki
- pomalowano korytarze na II piętrze i poddaszu
- rozszerzono system monitoringu o nowe kamery w Czytelni Głównej oraz na korytarzach
na II i III piętrze
- w lokalu Oddziału dla Dzieci przy ul. 3 Maja:
- pomalowano wiatrołap i barierki
- odnowiono ściany po zalaniu w Dziale Zbiorów Specjalnych
- odnowiono ścianę w czytelni
- w Filii Nr 2 przy ulicy Księżnej Anny 2:
- odnowiono ścianę w wypożyczalni
- zamontowano zakupione ze środków Budżetu Obywatelskiego atestowane meble w „Kąciku
Malucha”
- zamontowano interaktywną podłogę edukacyjną pozyskaną ze środków Budżetu
Obywatelskiego
W związku z wprowadzeniem stanu epidemii zaopatrzono wszystkie placówki w atestowane
płyny dezynfekcyjne oraz dla pracowników zakupiono rękawice jednorazowe, przyłbice i maseczki
ochronne. Wszystkie agendy biblioteki wyposażono w przesłony wykonane z plexi.
Przeprowadzono konserwację i kontrolę kompletności sprzętu komputerowego w bibliotece
głównej i filiach.
Kontrola zgodności konfiguracji komputerów z Regulaminem Ochrony Danych Osobowych –
okresowa zmiana haseł, wygaszanie ekranów, ustawienie monitorów, automatyczne wylogowanie,
sprawdzenie aktualności ochrony antywirusowej i systemu, sprawdzenie automatycznych kopii
zapasowych w Dziale Księgowości.
Wdrożono nowy system biblioteczny SOWA SQL Premium w bibliotece głównej i jej
agendach.
Dokonano aktualizacji i archiwizacji baz programów firmy PROGMAN – moduły: Kadry,
Płace, Finanse, Zlecone, Przelewy oraz programu Płatnik.

VIII.

Inna działalność

Oddział dla Dzieci i Filia Nr 4 kontynuują akcję Odkręcajmy dla Hospicjum!, podczas której
zbierane są zakrętki od butelek dla Hospicjum p.w. Ducha Świętego w Łomży. W 2021 r. zebrano
ok. 200 kg nakrętek.
Do kolejnych wydań biuletynu informacyjnego „My z Łomży” napisano 7 artykułów
opisujących historię i działalność agend biblioteki.
Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży przystąpiła do akcji #WeźWolneOdRaka organizowanej
przez Fundację “L”. Kampania ma na celu propagowanie regularnego wykonywania badań
profilaktycznych zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn. W listopadzie odbyła się uroczysta gala
wręczenia statuetek pracodawcom, którzy przyznali dodatkowy dzień wolny na wykonanie badań
profilaktycznych. Wśród uhonorowanych instytucji znalazła się Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży
/-----/
Teresa Fromelc-Pawelczyk
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży

Przygotowano na podstawie sprawozdań działów MBP za 2021 r.
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