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Biblioteka realizuje zadania w zakresie zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych. 

Podejmuje inicjatywy zmierzające do aktywizacji kulturowej, oświatowej i edukacyjnej.  

Do zakresu działania Biblioteki, należą między innymi: gromadzenie, opracowywanie i 

przechowywanie materiałów bibliotecznych (ze szczególnym uwzględnieniem materiałów 

dotyczących własnego regionu), udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, 

wypożyczanie woluminów czytelnikom na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń 

międzybibliotecznych.  

Biblioteka zajmuje się popularyzacją książki, prowadzi doradztwo przy wyborze literatury, 

śledzi na bieżąco wychodzące nowości wydawnicze. Ważną rolę w działalności biblioteki 

odgrywa współpraca ze szkołami, przedszkolami, bibliotekami innych sieci, organizacjami, 

stowarzyszeniami, dla rozwoju i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych 

społeczeństwa. 

Biblioteka prowadzi następującą działalność kulturalno-oświatową: 

Wystawy: literackie, rocznicowe, okolicznościowe , pokonkursowe itp. 

Celem wystaw książkowych jest wyeksponowanie szczególnie godnych polecenia książek. 

Ponadto Biblioteka organizuje wystawy poświęcone różnym wydarzeniom. 

Wycieczki do Biblioteki i lekcje biblioteczne 

Wycieczki i lekcje mają na celu  zapoznanie uczniów z działalnością Biblioteki , 

gromadzeniem księgozbioru i pracą bibliotekarza . Każdego roku Bibliotekę odwiedzają 

maluchy z przedszkoli oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych naszej Gminy. 

Najwięcej lekcji Bibliotecznych przypada na maj, kiedy przypadają Dni Bibliotek i Dni 

Książki. Wycieczki do Biblioteki są doskonałą okazją do zintegrowania dzieci z książką i 

czytaniem. 

Spotkania autorskie 

Spotkania autorskie są najbardziej popularną i lubianą formą przybliżenia znanych autorów 

książek, proponowaną przecz placówkę. Progi Biblioteki przekroczyło wielu pisarzy, poetów 

i ilustratorów książek. Spotkania te cały czas cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród 

uczestników. 

Konkursy 

Przez cały rok Biblioteka organizuje szereg konkursów czytelniczych i plastycznych. 

Gromadzenie zbiorów 

Biblioteka systematycznie powiększa księgozbiór poprzez zakup nowych książek, 

otrzymując woluminy od różnych  ofiarodawców m.in. z wydawnictw, hurtowni, osób 

prywatnych. Biblioteka stara się rozpoznawać potrzeby czytelnicze i w miarę możliwości 
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uzupełniać księgozbiór nowościami wydawniczymi, według zapotrzebowania pod względem 

tematycznym, zainteresowań czytelników. Biblioteka gromadzi literaturę piękną dla dzieci 

i dorosłych, literaturę metodyczną, oraz księgozbiór literatury popularno-naukowej z różnych 

dziedzin wiedzy. Dzięki przemyślanym zakupom książek, literaturze trafiającej w gusta 

społeczności, z roku na rok zwiększa się liczba czytelników. Biblioteka przykłada dużą wagę 

do  literatury dziecięcej - książki edukacyjne, dostarczające wiedzę, pobudzające fantazję, 

gwarantującą dobrą zabawę.  

Biblioteka zakupuje prasę bieżącą i prenumeruje czasopisma fachowe. 

 

 

 

 

 

DANE STATYSTYCZNE 

 

I  Wpływy : 

 

ilość ogółem    - 792   egz. 

w tym zakup z dotacji własnej - 650  egz. 

w  tym dary    - 98  egz. 

Zakup audiobooki   - 44  egz. 

 

wartość ogółem   -18.058,67 zł.   

w tym wartość  dotacji własnej -16.805,57 zł. 

w tym wartość darów   -166,00 zł. 

Wartość audiobooków  -1253,10  zł. 

 

zakup czasopism: 

 Gazeta Wrocławska /gaz. codzienna/ 

 Polityka /tygodnik/ 

 Książki Magazyn do Czytania /miesięcznik/ 

 Focus /miesięcznik/ 

 Wysokie Obcasy Extra /miesięcznik/ 

 

czasopisma fachowe : 

 „Bibliotekarz” 

 „Poradnik Bibliotekarza” 

 „Biblioteka w Szkole” 

 „Biblioteka Publiczna” 

 

Dary od czytelników i Wydawnictw. 

 

II  Czytelnicy: użytkownicy zarejestrowani w bibliotece  -  862 os. 

 

III Stan faktyczny księgozbioru:     - 20478 egz. 

 

Wypożyczenia międzybiblioteczne 
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Biblioteka współpracuje z bibliotekami wrocławskimi oraz bibliotekami ościennych gmin w 

zakresie wzajemnego wypożyczania książek. Najczęściej z wypożyczalni korzystają osoby 

uczące się. 

 

 

DOTACJE I PROGRAMY 
 

Biblioteka na bieżąco śledzi programy, które służą rozwojowi placówki. 

 

Program Biblioteki Narodowej  pod patronatem MKiDzN- „Zakup nowości 

wydawniczych dla Bibliotek publicznych”. 
 
Biblioteka w tym roku po rak kolejny wystąpiła z wnioskiem do  Biblioteki Narodowej w 

Warszawie o przyznanie dotacji na „zakup nowości wydawniczych”, która umożliwi zakup 

książek w celu uzupełnienia księgozbioru podręcznego oraz literatury pięknej dla dorosłych i 

dzieci oraz literatury popularno-naukowej.  

 
 
 

Katalog elektroniczny zbiorów Biblioteki - MAK+ 

Biblioteka GOKiS wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników utworzyła bazę 

katalogową książek w wersji elektronicznej w systemie oprogramowania „MAK+”. Od 

stycznia 2016  działa elektroniczny system wypożyczeń.  

Audiobook 

 
Książka czytana dla dorosłych i dla dzieci. Biblioteka systematycznie zakupuje audiobooki, 

które zdobyły uznanie wśród czytelników w każdym wieku. Płyty są chętnie i często 

wypożyczane. 

 

Środowe Gry Planszowe 
 
Gry planszowe, to dla jednych relaks i przyjemny sposób spędzania czasu lub trening 

intelektualny, dla innych - pasja. Biblioteka GOKiS oferuje nowe, różnorodne gry planszowe 

dla graczy w każdym wieku. 

 

Projekt „ Legimi na Dolnym Śląsku ”  
Projekt umożliwia bezpłatny dostęp dla czytelników do publikacji elektronicznych w ramach 

usług  świadczonych przez Legimi „Czytanie bez limitu”. Czytanie mobilne stało się bardzo 

popularne, idealnie odpowiadając na zmieniające się potrzeby czytelników, którzy dostęp do 

ulubionej literatury pragnąć mieć w każdym miejscu i w każdej chwili. Czytelnicy zyskują 

dostęp do wielu nowości i bestsellerów, jak również do starszych tytułów beletrystyki 

i literatury popularno-naukowej. Czytelnicy mogą korzystać z ponad 19.000 tytułów 

najlepszych autorów polskich i zagranicznych. Dostęp do ebooków trwa od 1stycznia 2017r. 

do 31 grudnia 2017r. Kody dostępu  można  otrzymać w Bibliotece. 
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I-Buki w bibliotece 
Biblioteka GOKiS we współpracy z Dolnośląską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu wraz z 

52 bibliotekami publicznymi na Dolnym Śląsku zgodnie z umową, wykupiły na kolejny sezon 

2017/2018 3039 tytułów e-booków na platformie libra.ibuk.pl. Serwis IBUK LIBRA 

umożliwia dostęp do elektronicznych publikacji z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN 

oraz innych wydawnictw. Z tej oferty może korzystać za darmo, każdy czytelnik zapisany do 

naszej Biblioteki. Korzystać z dostępu do ibuków można na mobilnym urządzeniu z dostępem 

do Internetu lub w czytelni internetowej Biblioteki. Kody dostępu  można  otrzymać w 

Bibliotece. 

 

Kurs E-Learningowy 
Dzięki nawiązanej współpracy z Firmą Funmedia, Biblioteka przedłużyła o kolejny rok 

(marzec 2017r - marzec 2018r) umowę na FUNPAKIET oferując czytelnikom bezpłatny kurs  

E-LEARNINGOWY (interaktywna nauka online). Kurs jest aktywny od września 2014r. 

Czytelnicy mogą skorzystać z  5 nowoczesnych e-kursów: j. niemiecki, j. angielski,          

j. hiszpański, j. francuski oraz j. włoski. Jedna osoba otrzymuje  jeden kod, który daje dostęp 

do 5 kursów. Kurs nadal cieszy się dużym powodzeniem wśród czytelników. Kody dostępu  

można  otrzymać w Bibliotece. 

 

 

 

„Książki prosto do domu” 
W naszej bibliotece jest możliwość dostarczenia przez bibliotekarza "Książki prosto do 

domu". Propozycja ta jest skierowana do osób starszych, przewlekle chorych i 

niepełnosprawnych, które mają problemy z poruszaniem się. Aby zamówić książki należy 

dostarczyć do Biblioteki jednorazowe zgłoszenie (pocztą, e- mailem, podając wiek lub inne 

informacje, które potwierdzą możliwość skorzystania z tej usługi, jak również dane 

umożliwiające zapisanie się do Biblioteki, jeżeli nie jest się jeszcze czytelnikiem (pesel, imię i 

nazwisko, adres, telefon kontaktowy). Książki są dostarczane czytelnikom bezpłatnie raz w 

miesiącu, po uprzednim umówieniu się z bibliotekarzem co do dnia i godziny. 
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Przeprowadzone imprezy 

Wystawa 

„2017 Rokiem Conrada Josepha Korzeniowskiego” taki tytuł nosi wykonana wystawa w 

gablocie - całoroczna. Ustanowienie roku 2017 Rokiem Conrada Korzeniowskiego ma być 

formą uczczenia 160- lecie urodzin pisarza uniwersalnego, którego dzieła weszły do kanonu 

lektur.                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

„Wrzuć piątaka na Owsiaka” 

25 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY był inspiracją do zajęć z 

młodzieżą, które odbyły się 12 stycznia 2017 roku. Stałe bywalczynie Biblioteki – Kinga 

Kunaszewska, Matylda Miazek oraz Martyna Miazek stworzyły własne serduszka WOŚP aby 

wspierać Bibliotekę GOKiS w tegorocznej kweście. 15 stycznia odbył się Finał WOŚP na 

którym wolontariuszka z biblioteki zebrała do puszki prawie 1300zł. Kwestę stacjonarną 

rozpoczęliśmy już 4 stycznia w naszej czytelni, pod hasłem „Wrzuć piątaka na Owsiaka”. Na 

kiermaszu można było wybrać książkę za symboliczną kwotę – pieniądze za nią wrzucając do 

puszki Orkiestry. Wszystkie książki pochodziły od naszych darczyńców, którzy przynieśli je 

specjalnie na ten cel. Wszystkim którzy grali razem z nami serdecznie dziękujemy. Biblioteka 

GOKiS będzie grała do końca świata i o jeden 
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dzień dłużej! 

  

Wystawa 

Wystawa w gablocie na korytarzu. Temat wystawy: „ Zima z audio książką”. Audiobooki - 

jako jeden ze sposobów spędzania wolnego czasu, dają możliwość słuchania literatury, 

tworzenia własnych interpretacji, rozbudzają potrzebę obcowania dorosłych i dzieci z audio 

książką. Wypożyczanie audiobooków staje się coraz powszechniejsze, dlatego też Biblioteka 

stara się zapełniać biblioteczne regały w książki do słuchania. Czytelnicy mają do wyboru 

różne gatunki : obyczaje, kryminały, sensacje, podróżnicze, psychologiczne, książki dla dzieci 

i młodzieży oraz lektury szkolne. 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

„Poczytajki w Bibliotece” 

Od lutego br. odbywają się w Bibliotece, w dziale dziecięcym cykliczne spotkania czytelnicze 

pod hasłem: „ Poczytajki w bibliotece”. Dwa razy w miesiącu odbywa się głośne czytanie 

bajek dla najmłodszych dzieci przez bibliotekarki, mamy, babcie oraz zaproszonych gości. 
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Maskarada w Bibliotece 

26 stycznia odbyły się kolejne zajęcia z młodzieżą, na których pojawiło się kilka nowych 

osób, chętnych do wspólnej zabawy. Tym razem tematem zajęć był karnawał. Uczestnicy 

wykonywali maski karnawałowe. Z różnokolorowych materiałów ozdabiali wycięte wcześniej 

szablony, świetnie się przy tym bawiąc. Do  zajęć młodzież zainspirowała  książka 

„Maskarada” Melissy De La Cruze z serii Błękitnokrwiści. 

 

Przedszkolaki w Bibliotece 

Dnia 9 lutego Bibliotekę odwiedziły przedszkolaki, 7 latki z Przedszkola Publicznego w 

Kątach Wrocławskich. Na spotkaniu dzieci zapoznały się z funkcjonowaniem i prawami 

obowiązującymi w Bibliotece oraz nauczyły się zasad o poszanowaniu wypożyczanych 

książek. Dzieci z zainteresowanie przeglądały literaturę dla najmłodszych. W drugiej części 

spotkania przedszkolaki zapoznały się z Koziołkiem Matołkiem i jego przygodami, czytając 

fragmenty książeczki pt: ”120 Przygód Koziołka Matołka”. Czas spędzony w Bibliotece był 

miły i pouczający. Za wzorowe zachowanie wszystkie dzieci otrzymały kolorowe zakładki do 

książek. 
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Walentynki w Bibliotece 

Zajęcia czytelniczo – plastyczne dla młodzieży, które odbyły się 9 lutego miały tematykę 

walentynkową. Wspólna zabawa rozpoczęła się quizem, w którym należało dopasować 

bajkowe pary, np. Tarzan i Jane, Shrek i Fiona, Ariel i Eryk. Następnie uczestnicy mieli za 

zadanie dopasować rozsypankę i przykleić ją na kartkę. Kilkorgu dzieciom wyszły całkiem 

udane kolaże. Ostatnim zadaniem było wykonanie własnoręcznie walentynki dla osoby którą 

się bardzo lubi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poczytajki w Bibliotece 

„Dziecko plus książka, to dobra zabawa” pod takim hasłem odbyły się zajęcia dla maluchów 

wraz z ich opiekunami, w dziale dziecięcym Biblioteki GOKiS w dniu 22 lutego. Na początek  

czytane były bajeczki, wierszyki, opowiadania, odpowiednio dobrane do wieku. Maluchy 

wysłuchały czytaną przez bibliotekarkę i rodziców bajeczkę pt.” Nie ma jak miód”, opowieści 

o przyjaźni Kubusia Puchatka. Dwie Zosie, Paulinka, Hubert, Franek i Lulek byli zachwyceni 

towarzyszącym lekturze zabawom ruchowym. Na koniec dzieci zajęły się malowankami. 

Zadaniem maluchów było pokolorowanie Kubusia Puchatka. Prace wyszły fantastycznie. 
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Ostatki w Bibliotece 

Ostatki w bibliotece odbyły się podczas ferii 23 lutego. Spotkania z młodzieżą wypadają w 

czwartki, więc udało nam się skorzystać z dnia słodkości – tłustego czwartku. Zajęcia 

rozpoczęły się uwielbianą przez młodych czytelników grą „5 sekund”, która za każdym razem 

przynosi wiele emocji. Następnie wszyscy uczestnicy losowali zagadki związane z literaturą 

dziecięcą i młodzieżową. Wiedza czytelnicza była wyrównana, więc wszyscy okazali się 

wygranymi. Na koniec odbył się pączkowy poczęstunek.  

 

 

 

 

 

 

 

Książeczka Przytulanka - rozkładanka 

Biblioteka zakupiła dla maluchów książeczkę: przytulankę-rozkladankę. Książeczka zawiera 

ilustracje (elementy ruchome na rzepy)  3 bajek : „Calineczka”, „Na straganie” , 

„Lokomotywa”. Rozkładanki udowadniają, że istnieją książki nie tylko do czytania. 

Książeczka służy do pokazowych zajęć i lekcji bibliot  ecznych. 
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Przedszkolaki w Bibliotece 

Dnia 3 marca Bibliotekę odwiedziły przedszkolaki /6- 7 lat/ z Przedszkola Publicznego w 

Katach Wrocławskich. Na spotkaniu dzieci zapoznały się z funkcjonowaniem i zasadami 

obowiązującymi w bibliotece. Była też okazja do przejrzenia nowo zakupionych książek dla 

dzieci. W drugiej części, przedszkolaki zapoznały się z ulubioną postacią z bajki, Koziołkiem 

Matołkiem, słuchając fragmentów książeczki pt. „ 120 przygód Koziołka Matołka”. 

Zrobiliśmy wiele zabaw związanych z tą postacią. Na koniec spotkania wszystkie dzieci 

otrzymały ilustracje „Koziołka Matołka” do pokolorowania. Czas spędzony w bibliotece 

odbył się w miłej i wesołej atmosferze. 

 

Spotkanie autorskie 
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W dniu 10 marca gościliśmy pana Wiesława Drabika z Krakowa, autora ponad 200  książek 

dla najmłodszych. Ciekawostką jest, że wszystkie książeczki autor pisze wierszem. Na 

spotkanie, które przebiegało w radosnej atmosferze, przybyły dzieci z klas pierwszych S.P. w 

Kątach Wrocławskich. Uśmiech na twarzach można było zaobserwować nie tylko u dzieci ale 

także ich opiekunów. Podczas spotkania dzieci w wysłuchały jak powstają książki. Najwięcej 

entuzjazmu wzbudziły zabawne fragmenty bajek czytanych przez samego autora. Pisarz 

bardzo szybko zaangażował do aktywnego udziału dzieci, bawiąc się z nimi w układanie 

rymów i w zagadki. Na zakończenie spotkania można było nabyć książeczki z dedykacją i 

autografem pisarza. Książki rozeszły się jak ciepłe bułeczki, gdyż utwory pisane przez pana 

Drabika są nie tylko wesołe ale i pouczające.   

 

Lekcja biblioteczna 

W dniu 14 marca odbyła się lekcja biblioteczna dla uczniów kl.IV-VI Sz.P. ze Smolca. Temat 

lekcji: „Biblioteka inspiruje”.  W jaki sposób biblioteka inspiruje, czyli zachęca do czytania, 

tego uczniowie dowiedzieli się w trakcie lekcji. Omówiono jaką rolę spełnia biblioteka w 

poprawie jakości życia, edukacji i rozrywki. Przedstawiono działalność biblioteki dla każdej 

grupy wiekowej.  

 

Przedszkolaki w Bibliotece 

 

W dniu 17 marca odwiedziły naszą bibliotekę maluchy /5 latki/ z Przedszkola Publicznego w 

Kątach Wrocławskich. Wycieczka odbyła się pod hasłem „Krasnoludki są na świecie”.  

Dzieciom na wstępie zadano pytanie czy istnieją krasnoludki? Odpowiedzi były różne, ale 
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maluchy potwierdziły że są w bajeczkach. Bibliotekarka zaprezentowała książeczki w których 

występują popularne skrzaty min. „Z przygód krasnala Hałabały”, „Sierotka Marysia i 7 

krasnoludków”. Na koniec spotkania przedszkolaki wspólnie narysowały krasnala oraz nadały 

mu imię Krasnal Borówka. 

 

 

Wystawa 

„Myśl Pozytywnie Na Wiosnę” to tytuł wystawy w gablocie na korytarzu, zawierająca 

propozycje książek popularnej podróżniczki Beaty Pawlikowskiej z serii: MYŚL 

POZYTYWNIE”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poczytajki w Bibliotece 

W ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom Biblioteka GOKiS w Kątach Wrocławskich 

organizuje cykliczne spotkania pod hasłem: Poczytajki w bibliotece /2 razy w miesiącu/ dla 

przedszkolaków, podczas których czytane są dzieciom utwory literackie jak baśnie, bajki i 

opowiadania. W dniu 22 marca na spotkanie z książka przybyły 5 latki z Przedszkola  

Publicznego w Kątach Wrocławskich. Dzieci z uwagą wysłuchały, czytaną przez 

bibliotekarkę bajkę pt.: ” O wilku i siedmiu koźlątkach” braci Grimm, wykorzystując 

zakupioną makietę teatrzyku z ilustracjami popularnych bajek. Dzięki tym spotkaniom dzieci 

mają okazję poznać bogaty księgozbiór biblioteki, zachęcając je do wypożyczania książek i 

odwiedzania biblioteki wraz z rodzicami. 
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Przywitanie wiosny 

Przywitanie wiosny w bibliotece odbyło się pod hasłem „Żegnamy zimno, witamy słońce”. 23 

marca na czwartkowych zajęciach plastyczno – czytelniczych, żegnaliśmy zimę wykonując 

małe ekologiczne marzanny z papieru, bibuły, które miały służyć jako zakładki do książek. 

Pracom plastycznym towarzyszyło czytanie wierszy o tematyce wiosennej.  Każdy z 

uczestników miał możliwość zaprezentowania się w wybranej przez siebie interpretacji. 

Spotkanie autorskie 

W dniu 24 marca w Biblioteka GOKiS gościła 

po raz kolejny pana Bolesława Grabowskiego. 

Podróżnik, wieloletni nauczyciel geografii, 

podróżuje do najodleglejszych zakątków 

naszego globu. Był prawie na wszystkich 

kontynentach. Tym razem uczniów z 

Gimnazjum zabrał w wirtualną podróż po 

Australii, gdzie lot z przesiadkami trwał 18 

godzin. Autor spotkania zaprezentował swoje 

zdjęcia oraz cały plecak pamiątek z podróży. 

Odwiedził miedzy innymi Kurandę, 

Melbourne, Sydney oraz Canberrę najbardziej 

zieloną stolicę świata. Opowiedział o bogatej 

roślinności, o świecie zwierząt, o 

ciekawostkach związanych z tym krajem oraz 

o symbolach Australii  : wiecznie zielonych 

lasach, wiatrakach, milionach kangurów i o 

koalach. Australijska opowieść tak urzekła 

słuchaczy, że nikt nie zorientował się, kiedy 

minął przeznaczony na spotkanie czas. 

Lekcja biblioteczna 

W dniu 29 marca przeprowadzono lekcje biblioteczna dla  przedszkolaków. Tematem lekcji 

była woda i ochrona środowiska. 5 latki 

wysłuchały wierszyków o wodzie, oraz 

przysłów o środowisku. Wspólnie omawialiśmy 

zastosowanie wody, problemy związane z jej 

brakiem i zapamiętaliśmy, że wodę należy 

oszczędzać. Zostały zaprezentowane książeczki  
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z ochrony środowiska, przeznaczone dla najmłodszych odbiorców.  

 

 

Wiosna w Bibliotece 

W dniu 30 marca nadleciały bociany i zadomowiły się w Bibliotece GOKiS. Przywołując 

dobrą pogodę, na zajęciach czytelniczo plastycznych dla młodzieży wykonaliśmy bociany z 

papierowych talerzyków i plastikowych łyżek. Pracy towarzyszyło odgadywanie przysłów 

związanych  z wiosenną porą oraz wymyślanie własnych. Najlepiej poradzili sobie z 

zadaniami, zagadkami Kajetan Konieczny oraz Kinga Kunaszewska, którzy zdobyli nagrody. 

 

 

Wycieczka przedszkolaków 

W dniu 4 kwietnia Bibliotekę odwiedziły dzieci z Niepublicznego Przedszkola w Kątach 

Wrocławskich. Tematem spotkania było: ”Moje pierwsze spotkanie z biblioteką”. 

Przedszkolakom przedstawiono wiele ciekawych pozycji książkowych, dostosowanych do ich 

wieku. Miały możliwość samodzielnego wyszukiwania książeczek na półkach w kąciku dla 

malucha, oraz ich oglądania. Największe zainteresowanie wzbudziły książki rozkładane, 

trójwymiarowe. Na koniec spotkania, dzieci, w imieniu całej grupy, wręczyły dużą laurkę z 
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podziękowaniami dla Biblioteki. 

 

 

Nadchodzi Wielkanoc 

Wraz z przygotowaniami do świąt w Bibliotece GOKiS również ruszyły prace świąteczne. Na 

zajęciach czytelniczo - plastycznych dla młodzieży 6 kwietnia, uczestnicy zabawy mieli dość 

trudne do wykonania zadanie. Do zrobienia był Ludzik Trawogłowy, a konkretnie w naszym 

przypadku rzeżuchogłowy. Aby rozpocząć pracę i otrzymać materiały potrzebne do zrobienia 

ludzika, należało odpowiadać poprawnie na pytania – jedna dobra odpowiedź – jedna rzecz 

do budowy projektu. Pytania dotyczyły bohaterów lektur przerabianych w szkole 

podstawowej. Pytania były o różnej trudności ale młodzież ze wszystkimi poradziła sobie 

bardzo szybko i powstały piękne prace. 

 

 

 

 

 

 

 

Lekcja biblioteczna 

12 kwietnia Bibliotekę odwiedziły dzieci ze Szkoły 

Podstawowej w Gniechowicach. Drugoklasiści z 

zaciekawieniem słuchali reguł jakie obowiązują przy 

wypożyczaniu książek i jak powinno się obchodzić z 

woluminami. Dowiedzieli się kilku ciekawostek o książkach 

znajdujących się w Naszej Bibliotece, a także mieli okazję 

wykazać się znajomością bajek podczas zabawy w zgadywanki. 

Zainteresowanie uczniów było bardzo duże zwłaszcza, gdy ich 

kolega czytał historyjkę „O bibliotece i pomieszanych w niej 

tytułach 

bajek”. Na 

zakończenie 

dzieci miały 

okazję 

zapoznać się 

z bliska, z 

księgozbiore

m działu 

dziecięcego. 
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Dzieci od razu chciały wypożyczać książeczki, które najbardziej im się podobały. Każdy 

uczestnik spotkania otrzymał pamiątkową zakładkę do książki 

Wystawa 

12 kwietnia została wykonana WYSTAWA WIELKANOCNA w gablocie na korytarzu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia plastyczno-czytelnicze 

Kolejne zajęcia czytelniczo plastyczne dla młodzieży, odbyły się 13 kwietnia i wnosiły 

nastrój świąteczny. W Wielki Czwartek wszyscy uczestnicy wspólnymi siłami, wykonali dwa 

wielkanocne jajka. Stworzenie takich dzieł wymagało wiele pracy, dokładności, starań i 

porozumienia w grupie. Jajka składały się z gotowych form, udekorowanych mozolnie 

złożonymi i pofarbowanymi ulotkami oraz wstążkami, koronkami i piórkami. Pracy 

towarzyszyły rozmowy o tradycjach świątecznych i pracy w zespole. Każdy z uczestników, 

mógł się wypowiedzieć jak u niego w domu wygląda Wielkanoc, kto jest za co 

odpowiedzialny oraz opowiadał o swoich odczuciach, wadach i zaletach pracy grupowej.  
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Zajęcia plastyczno- czytelnicze 

W dniu 20 kwietnia na zajęciach czytelniczo – plastycznych dla młodzieży, spotkaliśmy się w 

mniejszym niż zazwyczaj gronie – trzyosobowym.  Zadaniem było wykonanie ramek z okazji 

dnia matki. Zadanie okazało się bardzo proste i uczestnicy zajęć, bardzo szybko się z nim 

uporali. Drugą częścią zadania, było wymyślanie różnych krótkich wierszyków 

wychwalających nasze mamy. Również z tym zadaniem wszyscy poradzili sobie znakomicie i 

było przy nim dużo śmiechu oraz stworzone zostały nowe słowa: - mama robiąca zakupy – 

zakupusia, mama gotująca – mamajgot i wiele innych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie autorskie 

W dniu 21 kwietnia w godzinach porannych, 

odbyło się spotkanie autorskie poprowadzone w 

formie warsztatów, z wrocławską pisarką dla 

dzieci, panią Magdaleną Zarębską. W spotkaniu 

uczestniczyły dzieci klas I, II i III ze Szkoły 

Podstawowej w Małkowicach i w 

Gniechowicach.  Hasłem przewodnim 

warsztatów było: „Nie lubię nowych potraw”. 

Pisarka opowiedziała nam o swoich książkach i 

ich bohaterach. Przeczytała fragment książki 

napisanej w gwarze śląskiej ”Jak Maciek Szpyrka 

z dziadkiem po Nikiszowcu wędrowali”. 

Opowiedziała skąd bierze swoje inspiracje do 

nowych książek. Druga część spotkania, to 

wspólna zabawa w poznawaniu smaków, 

zapachów związanych z potrawami i 

ilustrowanymi zdjęciami na ekranie. Pani Magda 

próbowała przekonać dzieci  do nowych smaków 

i zapachów, przy okazji wyjaśniając dlaczego 

przyprawy pachną i po co w ogóle jemy? Na te i 

inne pytania można znaleźć odpowiedź w jej 
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książkach z serii „Maja poznaje świat”.. Nie obyło się też bez pytań na które autorka chętnie 

odpowiadała.   Na koniec pani Magda rozdawała autografy, a chętne dzieci nabywały książki 

autorki z dedykacją. 

Wystawa 

Wystawa w gablocie serii książek kryminalnych pana Marka Krajewskiego z Wrocławia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wycieczka do Biblioteki 

Dnia 25 kwietnia Bibliotekę GOKiS odwiedziły maluszki ze Żłobka JUNIOR w Kątach 

Wrocławskich. To najmłodsza jak do tej pory grupa, którą biblioteka gościła. Maluchy z 

zaciekawieniem oglądały bajeczki, które były przygotowane specjalnie na ich przybycie. 

Mimo ich wieku (2,5 roku) wiedziały 

gdzie się znajdują i co można w takim 

miejscu robić. Jak zaczarowane 

słuchały bajeczki-teatrzyku „Trzy 

małe świnki”. Na koniec dzieci 

zaśpiewały piosenkę i miały okazję 

zaznajomić się z kącikiem malucha. 
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Lekcja biblioteczna 

W dniu 11 maja odbyła się lekcja biblioteczna dla uczniów kl. O ze S.P. z Sadkowa.  

Tematem lekcji była „Książka - jak się zmieniała na przestrzeni lat”. Przedstawiono dzieciom 

książki wydawane w latach powojennych i obecne. Dzieci miały za zadanie wymienić różnice 

w wyglądzie książek. Zaprezentowane kilkadziesiąt książek wydawanych przez wydawnictwa 

obecnie. Był to różnorodny wachlarz pozycji jak : książeczki rozkładanki, o różnych 

kształtach, wielkościach, książeczki trójwymiarowe i inne. Dzieci dowiedziały się także jak 

zapisać się do Biblioteki, oraz wielu informacji o księgozbiorze. W drugiej części spotkania 

dzieci bawiły się w bajkowe kalambury. 

 

 

Poczytajki w bibliotece 

Dnia 17 maja w bibliotece GOKiS odbyło się spotkanie dla małych czytelników z cyklu 

„Poczytajki w Bibliotece”. W ramach współpracy z Przedszkolem Publicznym przybyła na 

spotkanie kolejna grupa przedszkolaków. Głośne czytanie 

bajek to wspaniała forma rozwijania zainteresowań 

czytelniczych w tak młodym wieku. Dzieci z 

zaciekawieniem słuchały bajki „Słowik” i odpowiadały na 
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zadawane pytania. Na koniec dostały obrazki przedstawiające bohatera, a ich zadaniem po 

powrocie do przedszkola było pokolorowanie ich.  

 

Spotkanie autorskie 

Noc Bibliotek w naszym GOKiS-ie odbywa się w innym czasie, gdyż w ogólnopolskim 

czerwcowym terminie nasz Ośrodek oraz cała gmina świętuje Dni Miasta. W zeszłym roku 

Noc Bibliotek miała inną formę, w tym roku zdecydowaliśmy się na spotkanie autorskie i 

było nam bardzo nam miło, że nasz gość przyjął zaproszenie, w nietypowym dla siebie czasie, 

gdyż pierwszą połowę roku przeznacza na pisanie. Naszym gościem był Pan Marek 

Krajewski – Wrocławianin, filolog klasyczny, laureat wielu nagród, w tym Paszportu Polityki 

w 2006 roku, a przede wszystkim pisarz, którego książki przetłumaczono na wiele języków. 

Autor retro kryminałów, który przyczynił się na początku XXI wieku do odrodzenia polskiej 

prozy kryminalnej. Przy wejściu na gości czekała kula do loterii, do której każdy uczestnik 

spotkania mógł wrzucić swój los z imieniem i nazwiskiem, aby pod koniec imprezy miał 

szansę na wygranie książki Pana Krajewskiego lub bibliotecznego gadżetu. W nastrojowo 

oświetlonej Sali, przenieśliśmy się do codziennego świata pisarza, który opowiadał jak 

wygląda jego dzień i cały rok. Spotkanie trwało ponad godzinę, po czym uczestnicy zadawali 

autorowi pytania związane z jego twórczością. Po podziękowaniach i długich brawach, każdy 

chętny otrzymał autograf i zdobił sobie zdjęcie z Panem Markiem Krajewskim. Całemu 

wydarzeniu towarzyszyła wystawa książek zaproszonego pisarza i słodki poczęstunek. 
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„Mistrz Pięknego Czytania”- konkurs czytelniczy 

Dnia 23 maja odbył się finał konkursu czytelniczego „Mistrz pięknego czytania”. Przybyli 

uczniowie klas III S.P. w Kątach Wrocławskich świetnie się spisali prezentując przygotowane 

przez organizatora teksty, utwory pisane wierszem znanych polskich poetów. Uczestnicy nie 

znali wcześniej utworów przygotowanych do konkursu, losowali numerki i wybierali 

przyporządkowane do nich karty z tekstem. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wystawa 

Wystawa książek- Bookcrossing czyli uwolnij książkę.  
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Bookcrossing to idea nieodpłatnego przekazywania książek poprzez pozostawianie ich w 

miejscach publicznych, jak również w miejscach celowo utworzonych tzw. półkach 

bookcrossingowych (stoliki, regały, gabloty), po to, by znalazca mógł je przeczytać i 

przekazać dalej. Bookcrossing to niekonwencjonalna forma popularyzowania książki i 

czytelnictwa, ruchoma, wirtualna biblioteka - bez własnej siedziby, regałów, kart 

bibliotecznych. 

 

Zajęcia czytelniczo- plastyczne 

Przedostatnie zajęcia czytelniczo – plastyczne dla młodzieży w bibliotece odbyły się 26 maja. 

Wspólnie postanowiliśmy zrobić prace na konkurs pt. „ Przepis na moje bezpieczne wakacje 

2017” Komisariatu Policji w Kątach Wrocławskich, pod patronatem Pani Dyrektor GOKiS. 

Celami konkursu były m.in. promowanie bezpieczeństwa podczas wypoczynku, kształtowanie 

umiejętności obserwacji i podejmowania decyzji.  Młodzież z dużą starannością przyłożyła 

się do zadania i zrobiła wyjątkowe prace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekcja biblioteczna 

„Biblioteka Inspiruje” pod takim hasłem odbyła się w dniu 30 maja lekcja biblioteczna dla 

młodzieży gimnazjalnej z Jaszkotla.  Uczniowie mieli okazję zobaczyć naszą Biblioteką, do 

tej pory korzystali z Biblioteki szkolnej. Byli zachwyceni wielkością księgozbioru. Na lekcji 

omówiono: podział księgozbioru, układ na półkach, zasady zapisu do biblioteki. W drugiej 

części spotkania wspólnie objaśnialiśmy hasło ”Biblioteka Inspiruje” tzn. w jaki sposób 

Biblioteka zachęca do zapisywania się do Biblioteki i do czytania. Była też zabawa z 

„książką”, m.in. rozwiązywanie krzyżówki, zabawy w kalambury. W nagrodę za aktywny 

udział w lekcji, uczniowie otrzymali zakładki do książek oraz przypinki z naszym logo. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Czytelnictwo
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Dzień Dziecka w Bibliotece 

Pierwszy czerwca - dzień wszystkich dzieci! W Bibliotece GOKiS również świętowaliśmy 

Dzień Dziecka. Wszyscy mali czytelnicy dostawali baloniki na patyczkach i cukierki, 

odwdzięczając się pięknymi rysunkami różnych postaci z bajek. Do zabawy i rysowania 

angażowali się również rodzice, wypełniając wnętrza Biblioteki wesołym śmiechem.  

 

 

Konkurs Plastyczny 

Dnia 13 czerwca odbyło się rozdanie nagród w Gminnym Konkursie Plastycznym 

zorganizowanym przez naszą Bibliotekę dla klas 4-6 szkół podstawowych pod hasłem: 

„By czytać się chciało – zrób zakładkę wspaniałą” dla klas 4-6 szkół podstawowych 

Wystawę wszystkich licznie dostarczonych prac można podziwiać przez cały lipiec w Sali 

wystawowej GOKiS na I piętrze. 

Wszystkim uczestnikom oraz zwycięzcom gratulujemy.

 

Zwycięzcami zostali: 

I miejsce – Karolina Zawiślańska 

II 

miejs

ce – 

Stani

sław 

Regu

cki 

II 

miejs

ce – 

Laura 

Szczygieł 

 

Wyróżnienia: 

Iga 

Napi

wock

a 

Wero

nika 

Demi

dows

ka 

Agata 

Szyla

r 
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Wystawa 

Wystawa pokonkursowa prac plastycznych pt.” By czytać się chciało – zrób zakładkę 

wspaniałą”. Zakładki wykonały dzieci z kl. IV-V ze szkół podstawowych Gminy Kąty 

Wrocławskie. Wystawę można było oglądać  przez czerwiec i lipiec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wystawa 

Wystawa w gablocie o 

temacie „Bezpieczne 

wakacje”  
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1.  PRZYCHODY  I  KOSZTY 

L.p Wyszczególnienie 

Plan po 

zmianach na 

2017r. 

Wykonanie za 

I półrocze 2017 

Wykonanie w % 

4:3 

1 2 3 4 5 

  I Przychody ogółem 252.500,00 133.189,28 53 

  1. Dotacja 240.000,00 130.000,00 55 

  2. Przychody własne 3.500,00 2.869,00 82 

  3. Przychody operacyjne 1.000,00 320,28 32 

  4. Dofinansowanie MKiDzN 8.000,00 0,00 0 

  II Koszty ogółem 235.000,00 129.179,86 55 

  1. Amortyzacja 150,00 114,28 77 

  2. Amortyzacja zakup książek  31.850,00 18.058,67 57 

  3. Amortyzacja zakup książek MKiDzN 8.000,00 0,00 0 

  4.  Zużycie materiałów i energii 14.500,00 9.146,21 63 

  5. Usługi obce 12.700,00 7.586,55 60 

  6. Podatki i opłaty 6.000,00 3.355,57 56 
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  7. Wynagrodzenia 130.000,00 62.151,18 48 

  8.  Umowy zlecenia i o dzieło 20.000,00 14.054,00 71 

  9. Świadczenia na rzecz pracowników 800,00 63,00 8 

  

10. ZFŚS 3.400,00 2.742,00 81 

  

11. Ubezpieczenia społeczne 24.100,00 11.787,92 49 

12. Pozostałe koszty rodzajowe 1.000,00 120,48 12 

 

KOSZTY 

 

L.p. Koszty      Kwota 

 1. Amortyzacja środki trwałe  114,28 

 2. Amortyzacja zakup książek 18.058,67 

3. Amortyzacja zakup książek MK 0,00 

 4. Zużycie materiałów i energii 9.146,21 

 4.1 Zużycie oleju opałowego 3.528,00 

 4.2 Materiały biurowe 762,44 

 4.3 Środki czystości 64,24 

 4.4 Energia 850,02 

 4.5 Pozostałe materiały 2.298,35 

 4.6 Prenumeraty 895,65 

 4.7 Nagrody 387,09 

4.8 Artykuły spożywcze 360,42 

 5. Usługi obce 7.586,55 

 5.1 Telekomunikacyjne 518,17 

 5.2 Komunalne 496,16 

 5.3 Informatyczne 394,45 

 5.4 Pocztowe 68,64 

 5.5 Bankowe 134,90 

 5.6 Pozostałe usługi 5.974,23 

 6. Podatki i opłaty 3.355,57 

 6.1 Vat  nie podlegający odliczeniu 3.355,57 

 7. Wynagrodzenia 62.151,18 

 8. Umowy zlecenia i o dzieło 14.054,00 

9. Świadczenia na rzecz prac. 63,00 

9.1 Badania pracowników 63,00 

10. ZFŚS  2.742,00 

11. Koszty ubezpieczeń społ. 11.787,9270 

13. Pozostałe koszty rodzajowe 120,48 

13.1 Ubezpieczenia majątkowe 120,48 
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Informacje do  niektórych pozycji w/w  kosztów  

Pozycja; 

1.Amortyzacja środków trwałych – amortyzacja środków trwałych zakupionych w 

poprzednich latach 

3.Amortyzacja dotycząca zakupu księgozbioru do Biblioteki 

4.5 Zakupiono między innymi  akcesoria i druki biblioteczne, folię do obłożenia książek , 

gry edukacyjne do zajęć bibliotecznych i inne materiały do pracy w bibliotece. 

 

2. ZOBOWIĄZANIA  I  NALEŻNOŚCI  

2.1.ZOBOWIĄZANIA 

 

L.p. 

 

Nazwa 

zobowiązania 

 

Stan na 

01.01.2017r. 

 

Stan na 

30.06.2017r. 

 

Zobowiązania  

wymagalne 

 

1. 

Podatek od 

wynagrodzeń 

 

614,00 zł 

 

  641,00 zł 

 

0,00 

 

2. 

 

Składki ZUS 

    

   0,00 

 

3.346,92 zł 

 

0,00 

 

2.2.NALEŻNOŚCI 

Na dzień 30 czerwca 2017r. Biblioteka Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach  

Wrocławskich nie posiadała należności. 
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3.WYNIK  FINANSOWY 

Na dzień 30 czerwca 2017r. Biblioteka Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach 

Wrocławskich osiągnęła zysk w wysokości 4.009,42 zł. 

 

 

                                                                                              

 


