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Szanowni Państwo, 
 

biblioteka według niektórych ludzi – to muzeum 

lub skansen książek – twierdzą tak ci, którzy 

od dawna biblioteki nie odwiedzają. Dzisiejsza 

biblioteka tętni życiem, to prężnie działająca 

instytucja o szerokim spektrum świadczonych usług, 

przez co jest enklawą spotkań dla różnych grup 

społecznych. To ważne i niezwykle potrzebne 

miejsce w każdej lokalnej społeczności – to właśnie 

biblioteka objaśnia i przybliża inne kultury, promuje dialog, pokazuje, 

co kultury łączy, a co różni. Biblioteka dziś jest przestrzenią, w której 

spotykają się ludzie w różnym wieku, wywodzący się z różnych środowisk, 

o różnych zainteresowaniach czy potrzebach. To konglomerat 

różnorodności i wielokulturowości, nie tylko tej zgromadzonej, 

opracowanej i udostępnianej, ale przede wszystkim tej reprezentowanej 

przez współużytkowników otwartej bibliotecznej przestrzeni.  

Dowodem tego jest Biblioteka Miejska w Bytowie, która już dawno 

przestała być zwykłą czytelnią, wypożyczalnią… Dziś  jest 

to wielofunkcyjna instytucja działająca na rzecz lokalnego środowiska. Jest 

ośrodkiem działań kulturalno-oświatowych, uczestniczy w całokształcie 

życia społecznego miasta. Różnorodność podejmowanych bibliotecznych 

działań i inicjatyw, z których większość wpisała się na stałe w ofertę 

placówki, sprawia, że przedstawiciel każdej grupy wiekowej znajdzie coś 

interesującego dla siebie.   

Placówka nieustannie dostosowuje ofertę swoich działań do jej 

użytkowników. Biblioteka może pochwalić się grupą stałych czytelników, 

którzy traktują  Bibliotekę bardzo osobiście, nie tylko jako miejsce, gdzie 

wypożycza się książki, ale gdzie spotykają się z życzliwością 

i zainteresowaniem. Biblioteka Miejska w Bytowie codziennie tętni życiem, 

skupia grono wiernych czytelników, które nieustannie się powiększa, 

a czytelnictwo z roku na rok wzrasta. 

Zapraszam Państwa do lektury wydawnictwa, w którym podkreślić 

chcieliśmy koleje dziesięć lat działalności Biblioteki Miejskiej w Bytowie.  
 

   Bożena Mazur 

   Dyrektor  

   Biblioteki Miejskiej w Bytowie 
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A tak to się zaczęło… 

 

Biblioteka jest instytucją, która swoim istnieniem świadczy o rozwoju 

kultury.  Rozwój bytowskiej, bibliotecznej kultury datuje się na lata 

czterdzieste ubiegłego wieku. W maju 1946 roku powołano w Bytowie 

Powiatową Centralę Biblioteczną, która nie prowadziła wypożyczeń, jej 

zadaniem było organizowanie punktów bibliotecznych i przygotowywanie 

dla nich kompletów książek, ponadto jednym z najważniejszych zadań 

Centrali, było szkolenie kadr bibliotecznych dla powstających bibliotek 

gminnych.  

Zaczątek bytowskiej książnicy wiąże się z przysłaniem w 1947 roku 

pierwszych książek: „Centralna Zbiornica Książek Ministerstwa Oświaty 

zawiadamia, że  wysyła za pobraniem pocztowym po 150 zł od paczki, 

pierwszą partię książek w liczbie 69. Książki przydzielone z Rady Państwa 

dla Biblioteki Miejskiej”. Wykaz obejmował  głównie dzieła klasyki 

literatury polskiej. Na pierwszy księgozbiór biblioteki składały się 

dodatkowo dary ofiarowane przez mieszkańców Bytowa. Pierwszą siedzibą 

Biblioteki było jedno z pomieszczeń w budynku Miejskiej Rady Narodowej 

przy ulicy Sikorskiego 27. Znaczącym w historii placówki był rok 1948, 

kiedy to nastąpiła rejestracja Biblioteki (19.02.1948 rok) oraz uroczyste 

otwarcie dla czytelników (maj 1948 rok).  Początkowo była otwarta dwa 

razy w tygodniu po dwie godziny, a prowadziła ją społecznie pracownica 

Zarządu Miejskiego – Stanisława Jelonek. Księgozbiór stanowiło 

500 książek z Biblioteki Powiatowej, 50 książek przesłanych przez Urząd 

Wojewódzki w Szczecinie i 69 książek z Centralnej Zbiornicy Książek. 

W pierwszym roku swojej działalności Biblioteka zarejestrowała 

100 czytelników. Duże zmiany przyniósł rok 1950. Przy Bibliotece powstał 

wówczas Miejski Komitet 

Biblioteczny. Do zadań 

Komitetu należała przede 

wszystkim dbałość o sprawy 

biblioteczne, ale także 

docenianie aktywnych 

czytelników. Rok 1950 to rok 

zmiany siedziby. Bibliotekę 

przeniesiono do Powiatowego 

Domu Kultury przy ulicy 

Wojska Polskiego.  
Powiatowy Dom Kultury – siedziba 

Biblioteki od 1950 roku 
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W tym samym roku bytowskiej książnicy przyznano jeden etat. 

Pracownikiem etatowym została Stanisława Jelonek, która do tej pory 

pilnowała bibliotecznych spraw społecznie. Nowy lokal składał się z trzech 

pomieszczeń. Na mocy decyzji Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 

16.07.1954 roku nastąpiło połączenie wojewódzkich i powiatowych 

bibliotek z miejskimi. Placówka w Bytowie otrzymała nową nazwę: 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bytowie, mimo 

podniesienia rangi Biblioteki, nadal mieści się w Powiatowym Domu 

Kultury na zaledwie 129 m
2
. 

W październiku 1958 roku funkcję 

kierownika placówki obejmuje 

Wanda Kropidłowska, bytowską 

placówką kieruje do roku 1961. 

Schedę po Wandzie Kropidłowskiej 

przejmuje we wrześniu 1961 roku 

Barbara Wańkowska, ówczesna 

instruktorka Biblioteki. Znaczący 

dla Biblioteki był rok 1974.  

 

Dzięki staraniom dyrektor Barbary 

Wańkowskiej nastąpiła zmiana 

lokalizacji Biblioteki. Placówka 

zyskuje prawie 900 m
2
 

w najbardziej prestiżowym 

budynku miasta. Nową siedzibą 

Biblioteki stało się wschodnie 

skrzydło odrestaurowanego XIV-

wiecznego Zamku Krzyżackiego. 

Z małych, ponurych pomieszczeń 

Biblioteka przeniosła się 

do przestronnych, utrzymanych 

w zabytkowym stylu przestrzeni. Uzyskanie takiej powierzchni pozwoliło 

na rozbudowę działów w Bibliotece. Stworzono bardzo dobre warunki 

do pracy z dziećmi. Powstała wypożyczalnia dla dzieci, czytelnia i pokój 

bajek. W Dziale dla Czytelników Dorosłych wyodrębniono czytelnię 

i wypożyczalnię. Znalazły się tu również pomieszczenia dla innej 

Na zdjęciu od góry: Aniela Iwanowska, 

Barbara Wańkowska,  

Wanda Kropidłowska 

 
 

Marzec 1974 rok – przekazanie kluczy 

do pomieszczeń nowej siedziby  

Biblioteki w Zamku. 

Na zdjęciu od lewej strony: Jan 

Tyborczyk, Barbara Wańkowska, Aniela 

Iwanowska, Halina Witkowska, Maria 

Szczerbińska. 
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działalności Biblioteki – Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów 

oraz Działu Instrukcyjno-Metodycznego. W 1975 roku nastąpiła kolejna 

zmiana nazwy Biblioteki. W związku z połączeniem Urzędu Gminy 

z Urzędem Miejskim, uległa zmianie struktura Biblioteki, która od tego 

momentu stała się Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Bytów z dwiema 

Filiami w Pomysku Wielkim i Niezabyszewie. Gwałtowny i dynamiczny 

rozwój miasta, budowa nowego osiedla, ściśle wiąże się z rozbudową 

struktury Biblioteki. W 1982 

roku w nowej części miasta 

otwarto kolejną Filię Biblioteki, 

która funkcjonuje do dziś.  Rok 

1987 przyniósł zmiany 

na  stanowisku dyrektora – 

nowym dyrektorem Miejskiej 

Biblioteki Publicznej został 

Mieczysław Grabaszewski, 

który kierował bytowską 

książnicą do końca kwietnia 

1997 roku. Transformacja 

ustrojowa przynosi zmiany 

w całym kraju, również 

w Bibliotece. Z przyczyn ekonomicznych zlikwidowane zostają Filie 

Biblioteki w Pomysku Wielkim i Niezabyszewie, likwidacji ulega Dział 

Instrukcyjno-Metodyczny oraz kilka etatów. Środki finansowe 

przekazywane przez samorząd na funkcjonowanie placówki ledwie 

wystarczały na płace i koszty 

utrzymania. W 1997 roku 

funkcję dyrektora obejmuje 

Bożena Mazur, absolwentka 

bibliotekoznawstwa, która 

bytowską książnicą kieruje 

do dziś.  

Kolejne zmiany przyniosła nowa 

reforma administracyjna Polski.  

W związku z powstaniem 

powiatu bytowskiego, na mocy 

zawartego 23 lipca 2002 roku 

porozumienia pomiędzy Starostą 

Na zdjęciu od lewej strony: Mieczysław 

Grabaszewski, Magdalena Wawrzyniak, 

Janusz Kopydłowski. 

 
 

Na zdjęciu Bożena Mazur,  kilka miesięcy 

po objęciu funkcji dyrektora Biblioteki. 
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Powiatu a Burmistrzem Miasta Bytowa, Biblioteka Miejska zaczyna pełnić 

zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej. Merytoryczną opieką  

obejmuje biblioteki publiczne poszczególnych miast i gmin w powiecie 

wraz z podległymi im filiami. Zmiany wprowadza też przełom wieków, aby 

nosić miano biblioteki na miarę XXI wieku, systematycznie odbywają się 

remonty, zakupy nowego, funkcjonalnego wyposażenia. Coraz śmielej 

do Biblioteki wkracza nowoczesność. Dzięki przystąpieniu w 2004 roku 

do programu „Ikonk@”, placówka zyskała 6 komputerów 

z oprogramowaniem i dostępem do Internetu. To nie jedyny przejaw 

nowoczesności. W roku 2007 został udostępniony czytelnikom katalog 

on-line. W kolejnych latach w Bibliotece realizowane były różne programy 

i projekty. Uczestnictwo w projektach pozwoliło sfinansować remonty, 

modernizacje oraz zakup oprogramowania, urządzeń i sprzętu 

komputerowego. Rok 2010 to nie tylko rok intensywnej pracy na rzecz 

czytelnictwa, ale przede wszystkim rok zmian i remontów. W ramach 

zdobytego  dofinansowania z programu Infrastruktura Kultury Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wyremontowano toalety, Salę Bajek 

w Oddziale dla Dzieci, odnowiono parkiety, zakupiono meble, a także 

przeprowadzono remont w Filii przy ulicy Zwycięstwa. W tym samym roku 

uruchomiono stronę internetową 

placówki. W roku 2011 i 2012 

udało się pozyskać środki 

finansowe na zakup kolejnych 

20 komputerów. 10 stanowisk 

komputerowych zyskał Oddział 

dla Dzieci. Kolejne 10 

komputerów trafiło do Działu 

dla Czytelników Dorosłych. 

W roku 2015 wyremontowano 

pomieszczenie socjalne 

oraz część  Wypożyczalni, gdzie 

znajduje się literatura popularno-

naukowa.  Do odnowionego 

pomieszczenia zakupiono drewniane regały, które sukcesywnie wymieniane 

są także w głównej części Wypożyczalni. Biblioteka Miejska zmienia się 

każdego roku poprzez drobne remonty i uatrakcyjnianie  przestrzeni. 

  

Dzięki zakupionym komputerom m.in. 

odbywają się zajęcia edukacyjne dla dzieci 

i dorosłych 
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Biblioteka dziś 

 
 

 

 

 

 

 

 

Największym walorem naszej Biblioteki jest jej lokalizacja. Od 43 lat  

Biblioteka mieści się we wschodnim skrzydle XIV-wiecznego Zamku 

Krzyżackiego. Na trzech kondygnacjach znajdują się: Oddział dla Dzieci 

(Wypożyczalnia, Czytelnia oraz Sala Bajek), Dział dla Czytelników 

Dorosłych (Wypożyczalnia oraz Czytelnia). Trzecie piętro to Dział 

Gromadzenia i Opracowania Zbiorów oraz magazyny książek i czasopism. 

 

 

 

 

Pracujemy na 840 m
2 

 

 

 

 

Posiadamy  

58 298 woluminów 

 

 

Średnio dziennie 

odwiedza nas 

127 użytkowników 

 

 

Średnio dziennie 

wypożyczamy  

239 książek 
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Wszyscy  bibliotekarze angażują się w prace 

nad wdrożeniem komputerowego modułu 

wypożyczeń. Na zdjęciu bibliotekarka 

Małgorzata Kopowska okleja zbiory kodami 

kreskowymi. 

Kierunek: NOWOCZESNOŚĆ 

  

Biblioteka Miejska w Bytowie nieustanie zmienia swoje oblicze. 

W 2007 roku weszliśmy mocnym akcentem w nowoczesność, 

udostępniając czytelnikom katalog on-line. Ten niewątpliwie atrakcyjny 

przejaw progresu  spotkał się z dużym zainteresowaniem i licznymi 

pochlebnymi komentarzami.  

 

 

Tradycyjne, tworzone mozolnie przez 

lata katalogi kartkowe – drewniane 

skrzynie z szufladkami, w układzie 

alfabetycznym oraz rzeczowym, 

odeszły bezpowrotnie do lamusa.  

 

 

Szufladkowe katalogi kartkowe 

zastąpił dostępny na stronie 

Biblioteki, katalog on-line. 

Jednolity system biblioteczny 

PATRON daje ogromne 

możliwości wyszukiwawcze, 

pozwala szybko i skutecznie 

znaleźć informacje o książce.  

 

Do elektronicznego katalogu 

wprowadzone są już prawie 

wszystkie zbiory. Ogólny procent 

zbiorów zainwentaryzowanych 

komputerowo do wszystkich 

zbiorów zwartych wynosi 96%. 

Taki wynik pozwoliła osiągnąć 

intensywna i systematyczna 

retrospekcja zbiorów prowadzona 

równolegle z opracowywaniem 

bieżących nabytków.  
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Internet i cyfrowe narzędzia stały się częścią naszej bibliotecznej 

codzienności. Narzędzia informatyczne i różne technologie informacyjno-

komunikacyjne (ICT) towarzyszą nam każdego dnia. 

 

Upowszechnienie się urządzeń oraz aplikacji mobilnych, niezależnie 

od grupy wiekowej, jest faktem. Dlatego też wykorzystujemy popularność 

tabletów, smartfonów oraz aplikacji mobilnych i generalnie wszystkiego 

tego, co nowe, m.in. do urozmaicenia działań edukacyjnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykorzystując tablet 

z odpowiednią aplikacją 

umożliwiającą rozszerzenie 

rzeczywistości, ożywiamy 

pokolorowane obrazki. 

 

Podczas warsztatów 

wykorzystujemy nowe 

metody angażowania 

i motywowania 

uczestników zajęć, m.in. 

gamifikację. 

 

Do tworzenia testów 

sprawdzających nabytą 

wiedzę używamy 

narzędzi on-line, m.in.  

aplikację PLICKERS. 

 

Nic co społecznościowe 

nie jest nam obce.  

 

Jesteśmy obecni 

na Facebooku.   
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Cel: WZROST CZYTELNICTWA 

  

Wzrost czytelnictwa jest głównym 

celem, do którego zmierzają 

działania wszystkich bibliotekarzy. 

Drugim ważnym celem jest 

integracja  lokalnej  społeczności 

poprzez różnorodne działania 

kulturalno-oświatowe.  

 

Bez cienia wątpliwości osiągamy 

zamierzone przez nas cele.  

 

Biblioteka Miejska w Bytowie buduje inny, pozytywny wizerunek Polaka. 

Analiza danych dotyczących poziomu czytelnictwa pozwala stwierdzić, że 

w naszym regionie nie ma statystycznych, nieczytających Polaków.  

 

Pomimo stale słabnącego czytelnictwa w Polsce, w naszej Bibliotece 

odnotowujemy wzrost liczby wypożyczanych książek i czasopism 

w stosunku do lat wcześniejszych.  
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W roku 2016 
odwiedziło nas 

37 312 osób. 

 

Liczba 

zarejestrowanych 

czytelników 

wyniosła –  

4 142 osoby, 

w tym spoza 

gminy – 431. 

 

 

Na zewnątrz 

wypożyczyliśmy 

ogółem – 56 318, 

w tym:  

 

53 826 książek, 

2 238 czasopism, 

254 zbiory 

specjalne. 
 

 

 

 

Liczba 

udostępnień 

na miejscu 

wyniosła: 13 834 
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Bibliotekę tworzą ludzie 

 

 

Na sukces pracuje się razem. Na dzisiejszy 

wizerunek Biblioteki Miejskiej w Bytowie 

zapracowały pokolenia wspaniałych 

pracowników. Nie byłoby tego wszystkiego, 

gdyby nie ludzie, którzy dbali o to, aby 

bytowska biblioteka była ciekawym 

miejscem życia społecznego i coraz szerzej 

otwartym oknem na świat.  

 

Każda z osób przyczyniła się do budowy 

renomy bytowskiej książnicy. Dzięki 

ambitnym kierownikom i dyrektorom, którzy 

nieustannie dążyli do ciągłego rozwoju 

placówki i osiągania jak najwyższych 

wskaźników czytelnictwa, dzisiejsza 

Biblioteka tętni życiem. Na sukces przez lata 

pracował zespół świetnych pracowników, 

ludzi zaangażowanych i twórczych. 

 

 

Pracownicy Biblioteki Miejskiej w Bytowie w latach 1947 - 2017 

 

Kierownicy i dyrektorzy 

 

 Owsianik Gizela 1946 

 Jelonek Stanisława 1948 – 1950  

 Kropidłowska Wanda 1951 – 1961  

 Wańkowska Barbara 1961 – 1987  

 Grabaszewski Mieczysław 1987 – 1997  

 Mazur Bożena 1997 – obecnie 

 

Kierownicy administracyjni 

 

 Kreft Leszek 1974 – 1975  

 Winiarski Roman 1976 – 1993   
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Pracownicy merytoryczni 

 

 Bartkowska Jolanta  

 Bednarska Regina  

 Blank Danuta   

 Bojko-Pela Joanna  

 Burmus Barbara 

 Czaja Alina  

 Czapiewska Dorota  

 Czarnocka Barbara   

 Czerkas Joanna   

 Dargas Gabriela   

 Galikowska Alicja   

 Golińska Krystyna   

 Grabaszewski Mieczysław   

 Gruszecka Danuta   

 Gwóźdź Jan  

 Hapke Barbara   

 Iwanowska Aniela   

 Januszewska Beata   

 Jarocka Urszula  

 Jelonek Stanisława   

 Jutrzenka-Trzebiatowska Lucyna   

 Kirdzik Alicja   

 Kluza Danuta   

 Komór Ewa   

 Lewandowska Teresa   

 Marjuszyc Janina   

 Matyka Ewelina   

 Mazur Bożena   

 Nikiel Henryk  

 Pomorski Wacław   

 Ptak Brygida    

 Rudnicka Bożena   

 Sylka Irena   

 Sypek Janina    

 Szarmach Aleksandra  

 Szarmach Irena 

 Szczerbińska Maria   

 Świątek-Brzezińska Elżbieta   

 Wawrzyniak Magdalena   

 Wiszowaty Tadeusz 

 Witkowska Halina 
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Pracownicy w roku jubileuszowym 

 
Dyrektor 

Bożena Mazur 
 

Pracownicy merytoryczni 
 

 Hryndzio Helena  

 Kopowska Małgorzata  

 Lisowska Grażyna  

 Łaszcz Teresa  

 Major Olga 

 Prądziński Jacek  

 Sroka Barbara  
 

Pracownicy administracji i obsługi 
 

 Metel Maciej 

 Sokołowska Zofia 

 Zander Grażyna 

  

Wspólne zdjęcie pracowników z Robertem Biedroniem 

 po spotkaniu autorskim – 28.02.2017 rok. 

Na zdjęciu od lewej strony: Barbara Sroka, Grażyna Zander, Małgorzata Kopowska, Olga 

Major, Robert Biedroń, Bożena Mazur, Jacek Prądziński, Helena Hryndzio, Teresa Łaszcz. 
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Działania cykliczne i inicjatywy 

 

Lekcje biblioteczne 

Lekcje biblioteczne są ważnym elementem w wychowaniu młodzieży, 

wspomagającym i wzbogacającym procesy dydaktyczno-wychowawcze. 

W całym procesie wychowawczym, rozumianym jako szeroko pojęta 

edukacja społeczna, książka  spełnia jedną z głównych ról.  

  

Każdego roku w ramach majowego Tygodnia Bibliotek w Oddziale 

dla Czytelników Dorosłych odbywają się wprowadzające lekcje 

biblioteczne dla  klas trzecich gimnazjalnych.   

  

Wychodząc na przeciw potrzebom edukacyjnym i informacyjnym 

młodzieży gimnazjalnej, bibliotekarze Oddziału co roku organizują 

zapoznawcze lekcje biblioteczne. Dla trzecioklasistów lekcje 

wprowadzające mają szczególne znaczenie, to już dorośli czytelnicy, którzy 

mogą korzystać z oferty Oddziału.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Średnio w Tygodniu Bibliotek odwiedza nas 9 klas, a w ciągu jednego dnia 

odbywają się trzy lekcje biblioteczne, często jedna po drugiej. Uczniowie 

mają możliwość poznania biblioteki z innej strony, nie tylko jako 

wypożyczalni książek, ale jako miejsca spełniającego również rolę centrum 

informacji, placówki upowszechniającej wiedzę o regionie i organizatora 

imprez kulturalnych. 

Bibliotekarka Helena 

Hryndzio podczas 

majowych lekcji m.in. 

zapoznaje młodzież 

z zasadami korzystania 

z Wypożyczalni 

oraz omawia strukturę 

księgozbioru. 
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Uczymy nie tylko jak korzystać z tradycyjnej biblioteki: posługiwania się 

katalogami bibliotecznymi, poruszania się pomiędzy regałami z książkami, 

ale również edukujemy w zakresie prawidłowego korzystania 

z wyszukiwarek i repozytoriów bibliotek cyfrowych. Odbiorcami tego typu 

lekcji bibliotecznych są uczniowie szkół gimnazjalnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Najwięcej lekcji bibliotecznych odbywa się w Oddziale dla Dzieci. 

Bibliotekarki poprzez zabawę zapewniają dzieciom kształcenie i rozwój 

osobowości. Stosują różnego rodzaju metody o charakterze zabawowym 

oraz dydaktycznym, którymi wprowadzają dzieci w świat literatury. 

Największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia z animacji czytelniczej 

w zaaranżowanej zgodnie z tematem zajęć Czytelni. 

 

Olga Major uczy 

młodzież jak korzystać 

z zasobów bibliotek 

cyfrowych. 

Zajęcia 

dla gimnazjalistów 

pn. „Biblioteki cyfrowe 

w Polsce”  na stałe 

wpisały sią w ofertę 

edukacyjną Oddziału. 
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Podczas lekcji bibliotecznych: 

 

 odbywamy literackie 

podróże, 

 

 rozszerzamy 

rzeczywistość, 

 

 zaprzyjaźniamy dzieci 

z obrzędami i tradycją, 

 

 poprzez edukacyjną 

zabawę rozwijamy 

umiejętności plastyczne, 

artystyczne i językowe. 

 

Biblioteczne lekcje w Oddziale 

dla Dzieci oraz w Filii na ulicy 

Zwycięstwa odbywają się przez 

cały rok. Nie odpoczywamy 

w ferie zimowe, ani w wakacje. 

Zarówno zimowa, jak i letnia  

przerwa szkolna pozwala nam 

w pełni wykorzystać nasz 

potencjał. Właśnie wtedy 

Biblioteka tętni życiem małych 

czytelników.  

 

Przygotowany przez bibliotekarki 

program zajęć nie tylko 

popularyzuje w atrakcyjny 

sposób książkę i czytelnictwo, 

ale przede wszystkim ukazuje 

Bibliotekę, jako alternatywę 

dla biernego siedzenia przed 

ekranem telewizora, czy 

komputera. 
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Spotkania autorskie 

Nie lada atrakcją dla dzieci, młodzieży i dorosłych są organizowane 

w Bibliotece  spotkania z autorami, redaktorami, pasjonatami. 

Dla większości odbiorców te kontakty są prawdziwą ucztą duchową, mają 

charakter bezpłatny, otwarty i uczestniczyć w nich mogą wszyscy 

chętni. Na pozytywne efekty organizowanych spotkań autorskich nie trzeba 

długo czekać. Owocują one za każdym razem większym zainteresowaniem 

książką, pozyskiwaniem nowych, aktywnych czytelników.  

 

    

Organizujemy spotkania z osobami z pierwszych stron gazet. 

Nie czekamy biernie na czytelników. My działamy i wykorzystujemy każdą 

okazję, aby zapewnić naszym czytelnikom emocjonalne przeżycia związane 

z faktem bezpośredniego zetknięcia się z autorem.  

 

 Spotkanie z Robertem Biedroniem przyciągnęło prawdziwe tłumy. 

 

 

Pozytywne 

komentarze 

na naszym 

facebookowym 

fan pagu motywują 

nas do działania.  

 

Rekompensują trud 

i czas poświęcony 

na przygotowanie 

tak spektakularnych 

wydarzeń 

czytelniczych.   
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Kilka razy w roku organizujemy 

spotkania promujące książki 

naukowe. 

 

Promocja książki profesora dr. hab. 

Wojciecha Skóry „Kaszubi i słupski 

proces Jana Bauera w 1932 

roku. Z  dziejów polskiego ruchu 

narodowego na Pomorzu 

Zachodnim” 

   

Odbywają się także spotkania 

z dydaktycznym przesłaniem. 

 

Poprzez niestandardowe spotkania 

uczymy szacunku i tolerancji.  

Spotkanie z Tomaszem 

Wandzelem – niewidomym 

pisarzem, który swoją pracą 

i twórczością udowadnia, że 

prawdziwa pasja i talent nie mają 

żadnych barier. 

 

Organizujemy spotkania 

z profesorską laudacją. 

 

Spotkanie autorskie promujące 

książkę dr. Krzysztofa Kordy 

„Ks. ppłk Józef Wrycza (1884-

1961). Biografia historyczna”. 

Laudację wygłosił profesor 

Cezary Olbracht-Prondzyński. 

 

 
Spotkania autorskie mają już ugruntowaną pozycję w naszej 

Bibliotece. Nie mają charakteru typowego pokazu, są swoistą 

interakcją. Odbywają się średnio dwa razy w miesiącu.  

 

http://bibliotekabytow.pl/newsy/9/id/703
http://bibliotekabytow.pl/newsy/9/id/703
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Wspieranie lokalnych twórców 

Poetyckie wieczory organizowane przez nas stały się już tradycją. 

W zamkowych, bibliotecznych murach od wielu lat mają miejsce spotkania 

z poezją, szczególną poezją, bo tą, która tworzona jest w Małej Ojczyźnie. 

Otwarte spotkania z lokalnymi poetami, skupionymi w Klubie Literackim 

„Wers” działającym przy Bytowskim Centrum Kultury, odbywają się 

cyklicznie od 10 lat.  

 
Poetyckie wieczory, które odbywają się w Bibliotece kilka razy w roku, 

to nie tylko okazja do zapoznania się z twórczością, ale również możliwość 

porozmawiania z samymi poetami. Spotkania tego typu nie tylko 

upowszechniają  czytelnictwo, ale także umacniają poczucie tożsamości 

lokalnej i popularyzują regionalne  dziedzictwo kulturowe. Celem 

organizowanych wieczorów poetyckich jest pokazanie poezji, jako nie tylko 

rodzaju sztuki, ale sposobu wyrażania myśli oraz formy komunikacji 

z drugim człowiekiem. 
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Działania na rzecz seniorów 

Seniorzy w gronie użytkowników Biblioteki Miejskiej stanowią grupę 

szczególną. Z myślą o tej grupie podejmujemy ciekawe inicjatywy, dzięki 

którym osoby starsze mogą zachować sprawność, aktywność fizyczną, 

a przede wszystkim umysłową. W ofercie bytowskiej książnicy, zgodnie 

z przyświecającą ideą stworzenia miejsca aktywizacji i integracji seniorów, 

są też działania skierowane tylko i wyłącznie do nich. Jednym z nich jest 

kurs komputerowy „Nadążamy”. 

 

 

„Nadążamy” to hasło cyklicznej 

oferty edukacyjnej zainicjowanej 

w 2011 roku.   

Łącznie odbyło się IX edycji kursu, 

szkolenie ukończyło 114 adeptów 

cyfrowego świata.  

 

 

 

„Kreatywny Czwartek” – to kolejne działanie, którego odbiorcami są 

osoby starsze. Spotkania mają charakter otwarty, może w nich uczestniczyć 

każdy. Tematyka i działania podejmowane w ramach „Kreatywnych 

Czwartków” są bardzo urozmaicone: prowadzone są dyskusje, spotkania 

z fachowcami z różnych dziedzin, organizowane są warsztaty, wycieczki, 

jak również zajęcia ruchowe. Chociaż głównym celem jest pobudzenie 

kreatywności uczestników, to jest to przede wszystkim wielopłaszczyznowe 

działanie prospołeczne integrujące lokalną społeczność. 

 „Kreatywne Czwartki” są celem 

wyjścia z domu osób samotnych, 

odnalezieniem celu w życiu, 

pokonywaniem codziennego marazmu.  

Z początkiem roku 2017 rozpoczęła się 

VI edycja. W ramach tego działania 

łącznie uczestniczyło 1549 osób w 87 

spotkaniach.  
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Spotkania z Darczyńcami 

Co roku w zamkowych, bibliotecznych murach mają miejsce spotkania 

z Ofiarodawcami książek na rzecz Biblioteki. W ten sposób doceniamy 

i dziękujemy wszystkim Darczyńcom za wzbogacenie księgozbioru, 

za otwarte na potrzeby Biblioteki serce, życzliwość i pomoc. Dzięki akcji 

„Kupiłeś? Przeczytałeś? Podaruj Bibliotece” powiększamy księgozbiór 

o atrakcyjne tytuły beletrystyczne. Większość z nich, to książki prawie 

nowe, bo tylko raz przeczytane.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pozyskane od Darczyńców  

książki świadczą o sympatii 

i przychylności jaką wzbudza 

w otoczeniu Biblioteka Miejska 

w Bytowie. 

 

 

 

Specjalistyczne książki z zakresu literatury psychologicznej  przekazał 

naszej Bibliotece m.in. profesor Jan Strelau, wybitny polski psycholog, 

znany w skali międzynarodowej ze swoich badań nad temperamentem, 

profesor nauk humanistycznych i wykładowca akademicki, związany 

z Uniwersytetem Warszawskim, Polską Akademią Nauk 

oraz Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS. 
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Konkursy 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że niezmiernie ważne jest zaszczepienie 

w dzieciach i młodzieży chęci korzystania z Biblioteki oraz wywołanie 

pozytywnych skojarzeń z nią związanych. Poprzez obcowanie z Biblioteką 

wychowujemy czytelników na przyszłe lata. Dlatego też organizujemy 

liczne konkursy, które promują Bibliotekę i pozwalają na wzrost sympatii 

do niej.  Oparte na współzawodnictwie konkursy przyciągają szerokie 

rzesze uczniów do udziału w tych imprezach, aktywizują uczestników, 

pobudzają do jak najlepszego wywiązywania się często z trudnych zadań.  

 

 

Organizujemy 

oraz współorganizujemy m.in.:  

 

 międzygimnazjalny konkurs 

recytatorski (IV edycje),  

 quiz geograficzny 

(VIII edycji), 

 konkurs ortograficzny  

o „Złote Pióro” Starosty  

Powiatu Bytowskiego 

(XI edycji),  

 konkurs „Wielkanocne palmy 

i pisanki” (XVII edycji). 

  

 

 

Poprzez lekcje biblioteczne, działania edukacyjne, 

spotkania autorskie, konkursy 
 

BIBLIOTEKA PORUSZA I INSPIRUJE  
 

 

do aktywności, kreatywności, rozwoju,  

edukacji i czytelnictwa.   

Laureaci IV edycji 

miedzygimnazjalnego konkursu 

recytatorskiego, 

 uczniowie recytowali poezję 

Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej  
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Ogólnopolskie imprezy promujące czytelnictwo 
 

Narodowe Czytanie 

Ogólnopolska inicjatywa Prezydenta RP Narodowe Czytanie, to akcja 

wspólnego czytania dzieł literatury polskiej zapoczątkowana w 2012 roku. 

Czytano wówczas „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. 

Do ogólnopolskiej akcji przystąpiliśmy w 2013 roku i od tamtego momentu 

rokrocznie organizujemy lokalne wydanie Narodowego Czytania 

w Bytowie. Wspólnie czytaliśmy już dzieła Aleksandra Fredry, Bolesława 

Prusa i Henryka Sienkiewicza. Głównym celem akcji jest popularyzacja 

czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez 

kontakt z największymi dziełami polskiej literatury. 

Ideą Narodowego Czytania w Bytowie organizowanego przez 

Bibliotekę Miejską jest przede wszystkim wyjście do ludzi, dlatego też 

wydarzenie to obywa się w otwartej przestrzeni miejskiej lub w salach 

instytucji współpracujących z Biblioteką. Bez względu na lokalizację, 

działanie to ma zaintrygować, zaciekawić i zintegrować lokalną 

społeczność. A wszystko za sprawą specjalnie przygotowanej scenerii, 

uzupełnionej stylowymi elementami i ubiorami z epoki,  pozwalającymi 

przenieść się zgromadzonym gościom w świat bliski bohaterom dzieł. 

Każde Narodowe Czytanie 

w Bytowie to wielkie wydarzenie, 

w którym licznie uczestniczą 

mieszkańcy i turyści, w tym także 

zagraniczni. Grono deklamujących 

dzieła nie ogranicza się tylko 

do zaproszonych osób. Swoją 

interpretację fragmentu dzieł 

prezentują także chętne osoby.  

Komentarz Internauty pod artykułem na temat Narodowego Czytania „Quo vadis”. 

Portal Bytów – NaszeMiasto.pl: http://bytow.naszemiasto.pl/artykul/czytali-quo-

vadis-takze-w-bytowie-akcje-zorganizowala,3850506,artgal,t,id,tm.html 
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Narodowe Czytanie 

Sienkiewicza 2014 – 

„Potop” czytali 

przedstawiciele Urzędu 

Miejskiego, Starostwa 

Powiatowego, 

policjanci, strażacy 

oraz przedstawiciele 

Firmy DRUTEX.  

Narodowe Czytanie 

Fredry 2013 – 

inauguracja 

ogólnopolskiej akcji 

w Bytowie.  

Na dziedzińcu 

zamkowym przy kawie 

i cieście można było 

posłuchać „Zemsty” 

w wykonaniu 

Burmistrza Bytowa, 

Starosty Powiatu 

Bytowskiego 

oraz literatów 

i działaczy kultury. 
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  Narodowe Czytanie „Lalki” 2015 – jak co roku przy wsparciu finansowym Urzędu 

Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego, kolejny raz udało nam się przenieść w realia 

bohaterów czytanych dzieł.  W czasie trwania imprezy, każdy chętny mógł ozdobić prywatne 

egzemplarze „Lalki” okolicznościową pieczęcią. Odbył się także konkurs pięknego czytania, 

a w Oddziale dla Dzieci odbyły się warsztaty „ Koronkowa lalka”. 

 

Lubimy wyzwania 

 i sami podnosimy sobie poprzeczkę! 
 

Narodowe Czytanie „Quo vadis” 2016 było 

inne od poprzednich, bo poprzedziła go 

nietypowa promocja - rozdawaliśmy 

zaproszenia napotkanym na rynku 

mieszkańcom oraz turystom.   

Dodatkową atrakcją były specjalnie uszyte 

przez nas historyczne stroje nawiązujące 

do czasów akcji powieści. 
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Noc Bibliotek 

Noc Bibliotek to ogólnopolska wieczorno-nocna akcja promująca 

czytelnictwo i biblioteki jako najbardziej dostępne instytucje 

kultury.  To także okazja do atrakcyjnego i niekonwencjonalnego pokazania 

swoich zbiorów, do wymyślenia działań artystycznych, edukacyjnych, 

a nawet rozrywkowych, których punktem wyjścia jest książka i które 

zachęcają do czytania wszystkich – od przedszkolaka do emeryta.   

 

W akcji bierzemy udział od 2015 roku, czyli od samego początku. Tematy 

naszych Nocy Bibliotek są tak różnorodne, jak różne są zainteresowania 

i potrzeby mieszkańców i specyfika naszego regionu. Impreza ta ma 

zachęcać mieszkańców Bytowa do odwiedzin Biblioteki i uświadamiać, że 

jest to miejsce bardzo ciekawe, w którym można nie tylko wypożyczać 

książki, ale poznać lokalną historię, uczyć się a także miło spędzić czas. 

 
 

 

 

 

Naszą Noc Bibliotek wydłużamy do granic możliwości. Rozpoczynamy ją 

już o godzinie 10
00

 i kończymy w bardzo późnych godzinach nocnych. 

Działamy do ostatniego użytkownika! Każdy w ciągu dnia może 

skorzystać z oferty placówki, natomiast wieczorem zawsze  

przygotowujemy  atrakcyjny program spędzania  sobotniego wieczoru.  

Noc Bibliotek 2015 – wieczorne czytanie 

„Lokomotywy” Juliana Tuwima. 

Wśród czytających Bożena Mazur, 

 dyrektor Biblioteki Miejskiej. 
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Kiedy dzieci twórczo spędzają czas, dorośli uczestniczą w spotkaniach 

autorskich, poznają lokalnych pasjonatów. Spotkaniom towarzyszy 

poczęstunek, dobra zabawa, uśmiechy i pytania o kolejne edycje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chociaż nie przywiązujemy wagi do liczb, bo nie one są dla nas 

najważniejsze, to jednak warto o nich wspomnieć. Łącznie 

w przygotowanych przez nas atrakcjach podczas Nocy Bibliotek 2016, 

wzięło udział 140 osób, a wśród nich między innymi przedstawiciele władz 

samorządowych: Leszek Waszkiewicz Starosta Powiatu Bytowskiego 

oraz Jacek Czapiewski Wiceburmistrz Bytowa.  

Tej Nocy nawet dzieci  

nie idą spać! 

 

Noc Bibliotek 2016 –  

Teresa Łaszcz, bibliotekarka 

Oddziału dla Dzieci, podczas 

kreatywnej, tematycznej 

zabawy z młodymi 

czytelnikami.   

 

Noc Bibliotek 2016 w Oddziale 

dla Czytelników Dorosłych – 

spotkanie z Dariuszem 

Paciorkiem, jednym z najlepszych 

w Polsce aerofotografów 

i paralotniarzy, mieszkańcem 

Bytowa. 
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Biblioteka Miejska = Powiatowa Biblioteka Publiczna 

 

Sprawujemy opiekę merytoryczną nad bibliotekami  

Biblioteka powiatowa to biblioteka pełniąca zadania ponadlokalne, która 

sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi powiatu. 

Biblioteka Miejska w Bytowie, samorządowa instytucja kultury Gminy 

Bytów, od dnia 23 lipca 2002 roku na mocy zawartego porozumienia 

pomiędzy Starostą Powiatu Bytowskiego a Burmistrzem Miasta Bytowa, 

pełni zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej. Obejmuje swym 

zasięgiem biblioteki publiczne poszczególnych miast i gmin w powiecie 

wraz z podległymi im filiami (10 bibliotek głównych i 8 filii). 

 

 

Głównym zadaniem Biblioteki Powiatowej jest opieka merytoryczna, która 

realizowana jest m.in. poprzez: 

 

 gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych 

służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb 

informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych,  

 udostępnianie zbiorów, pośredniczenie w zakresie wypożyczeń 

międzybibliotecznych,  

  zapewnienie dostępu do literatury naukowej  

 udostępnianie bibliotekom publicznym na terenie powiatu 

własnych komputerowych baz danych, 

 instruktaż i pomoc metodyczną bibliotekom publicznym na terenie 

powiatu, 

 organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego 

dla pracowników merytorycznych bibliotek publicznych 

w powiecie, 

 prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości z działalności bibliotek. 

 

Oprócz tradycyjnej działalności instrukcyjno-metodycznej realizujemy 

dodatkowe inicjatywy kulturalne i edukacyjne, wspomagające pracę 

podopiecznych bibliotek, aktywizujące i integrujące środowisko 

bibliotekarskie.  
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Zwyczajem stały się  już coroczne spotkania  bibliotekarek i bibliotekarzy 

z publicznych książnic powiatu bytowskiego. Każdego roku z okazji 

ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, wszyscy pracownicy bibliotek 

regionu bytowskiego spotykają się, aby  porozmawiać na temat bieżących 

bibliotecznych spraw oraz wymienić się doświadczeniami. To również 

dobra okazja, aby poznać region i jego tradycje, ponieważ co roku 

spotykamy się w innej miejscowości na terenie powiatu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznajemy historię regionu organizując wizyty studyjne. 

Przedstawiciele bibliotek podczas zwiedzania Oddziału Muzeum 

Zachodnokaszubskiego – Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie. Zobaczyliśmy 

zrekonstruowaną salę lekcyjną oraz obszerną wystawę poświęconą patriotycznej 

działalności mniejszości polskiej w Niemczech 
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Obecnie biblioteki, aby zapewnić możliwie wysoką jakość świadczonych 

usług, oprócz kreowania własnej strategii rozwoju, powinny czerpać  

z dobrych wzorów. Dlatego też uczymy się od siebie nawzajem poprzez 

wizyty studyjne w bibliotekach regionu. Celem organizowanych przez 

nas wizyt studyjnych jest – przy pełnej świadomości różnic – podpatrzenie 

rozwiązań, które dałoby się przenieść na grunt własnych placówek. 

 

 

 

 

Kilka razy w roku organizujemy szkolenia merytoryczne. Tematyka 

uwzględnia potrzeby zgłaszane przez bibliotekarzy i sprzyja tworzeniu 

pozytywnego wizerunku biblioteki jako miejsca nowoczesnego, 

zapewniającego atrakcyjne formy pracy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bibliotekarze powiatu bytowskiego  

po wizycie w Bibliotece Manhattan, 

która oprócz tradycyjnych funkcji 

bibliotecznych pełni  

również rolę mediateki. 

  

 

Wizyta studyjna  

w Stacji Kultura w Rumi – 

najpiękniejszej bibliotece na świecie. 

Małgorzata Kopowska, 

koordynatorka ds. bibliotek 

powiatu bytowskiego, 

objaśnia Analizę 

Funkcjonowania Bibliotek – 

projekt realizowany 

przez Stowarzyszenie 

Bibliotekarzy Polskich.  
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Do ciągłego doskonalenia zawodowego nie trzeba przekonywać 

bibliotekarzy. Wartość i konieczność poznawania nowych rozwiązań 

ułatwiających pracę bibliotece znają wszyscy bibliotekarze, którzy chętnie 

uczestniczą w dodatkowym podnoszeniu kwalifikacji, a w szczególności 

z zakresu  technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Świadczy 

o tym stale rosnąca liczba uczestników organizowanych przez nas szkoleń. 

Jesteśmy jedynym wsparciem w nabywaniu kompetencji ICT przez 

bibliotekarzy z bibliotek miejskich i gminnych powiatu bytowskiego.  

 

Szkolenia prowadzi Jacek Prądziński - 

Mobilny Doradca ICT Sektora 3.0, 

reprezentujący Fundację Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenia warsztatowe dla bibliotekarzy odbywają się cyklicznie co dwa 

miesiące, ponadto wszyscy bibliotekarze mogą liczyć na stałe wsparcie 

ze strony Mobilnego Doradcy w ramach indywidulanych konsultacji 

telefonicznych, bądź mailowych. 

   

Bożena Mazur, dyrektor Biblioteki 

oraz Jacek Prądziński, Mobilny 

Doradca, wspólnie witają 

bibliotekarzy na szkoleniu: 

„Praca w chmurze, czyli 

po co bibliotekarzom Dysk Google”. 
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Biblioteczne Centrum @ktywizacji Cyfrowej 

 

Działamy na rzecz społeczeństwa informacyjnego  

 

Społeczeństwo XXI wieku to bez wątpienia społeczeństwo informacyjne, 

które w każdym aspekcie życia wykorzystuje nowoczesne technologie 

informacyjno-komunikacyjne. Bazuje na cyfrowych narzędziach, które 

sprzyjają efektywniejszemu rozwojowi, jak również sprzyjają szybszemu 

przekazowi informacji. Dynamiczny rozwój technologii nie idzie jednak 

w parze z rozwojem kompetencji cyfrowych społeczeństwa 

informacyjnego, co nie tylko sprzyja wykluczeniu cyfrowemu, ale wprost 

proporcjonalnie wykluczeniu informacyjnemu. Jest to obecnie jeden 

z najważniejszych problemów każdego nowoczesnego społeczeństwa. 

Kluczową rolę w niwelowaniu groźnego zjawiska wykluczenia, odgrywają 

bez wątpienia biblioteki, które często są miejscem pierwszego kontaktu 

pokolenia trzeciego wieku z technologiami, a także jedyną możliwością 

korzystania z Sieci dla osób pozbawionych dostępu do niej z przyczyn 

ekonomicznych.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adepci cyfrowego świata dowiadują się, że cyfrowe 

umiejętności to nowe możliwości, nowa jakość życia. 

Uczestnicy VIII edycji kursu komputerowego poznają 

zalety poczty elektronicznej.  



35 

 

Organizowane przez pracowników Biblioteki Miejskiej w Bytowie 

wszelkiego rodzaju kursy z zakresu obsługi komputera i Internetu, 

to nie tylko możliwość nabycia istotnych dla społeczeństwa informacyjnego 

kompetencji komputerowych i informacyjnych, ale ważny element 

niwelujący bariery mentalne i psychologiczne. W związku z tym nasze 

inicjatywy cyfrowej edukacji nie są okazjonalne i jednorazowe. Każdy kto 

odbył kurs może liczyć na indywidualne konsultacje podczas wizyty 

w Bibliotece. Dzięki takiej perspektywie, sporo osób decyduje się 

na zrobienie pierwszego kroku ku nowej rzeczywistości.  

 

Biblioteka Miejska w Bytowie wyposażona w komputery z dostępem 

do Internetu, to centrum informacji funkcjonujące w oparciu o technologie 

informacyjno-komunikacyjne, w której większość pracowników 

to specjaliści pełniący funkcję przewodników po cyfrowym świecie 

informacyjnym.  

 

 

 

 

Bibliotekarze to idealni edukatorzy kompetencji cyfrowych, którzy swoje 

umiejętności wykorzystują do organizowania wielu przedsięwzięć 

dla różnych grup społecznych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. 

Licznie podejmowane inicjatywy wpisały się już na stałe w działalność 

statutową bytowskiej książnicy, która oprócz standardowych czynności, 

pełni dziś ważną funkcję edukacyjną i prospołeczną, wypełniając lukę 

w kształceniu dorosłych mieszkańców Bytowa  i stanowi tym samym, 

ważny element procesu uczenia się przez całe życie. 

 

Jacek Prądziński podczas jednego 

z warsztatów ICT dla bibliotekarzy 

powiatu bytowskiego, wyjaśnia 

na czym polega praca w chmurze. 

Olga Major zdradza tajniki 

klawiatury uczestnikom IX edycji 

kursu komputerowego „Nadążamy”. 
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W ramach Bibliotecznego Centrum @ktywizacji Cyfrowej oferujemy: 

 

 

1. Kurs komputerowy „Nadążamy” – kurs nauki podstaw obsługi 

komputera i Internetu dla osób 50+. 

 

2. Warsztaty kompetencji cyfrowych II stopnia – warsztaty, których 

celem jest uporządkowanie i pogłębienie kompetencji cyfrowych 

oraz nabycie nowych cyfrowych umiejętności.  

 

3. Punkt Konsultacji Cyfrowych  „Cyfrowy senior” – bezpłatne, 

indywidualne porady i konsultacje z zakresu obsługi komputera, 

smartfona, tabletu, aparatu cyfrowego itp. 

 

4. Punkt Konsultacji Cyfrowych „Nowoczesny bibliotekarz” – 

szkolenia dla bibliotekarzy z powiatu bytowskiego z zakresu 

wykorzystywania nowych technologii w promocji, marketingu oraz 

zarządzania biblioteką, jak również doradztwo w zakresie tworzenia 

strategii wykorzystywania ICT.  

 

 

 

  

Punkt Konsultacji 

Cyfrowych „Cyfrowy senior” 

cieszy się tak dużym 

zainteresowaniem, że porad 

udzielamy także w małych 

grupach. 

Nowością wśród 

podejmowanych tematów 

konsultacji indywidualnych jest 

nauka obsługi smartfona.  
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Ekologia informacji 

 

Uczymy odpowiedzialności za informację i jej skutki społeczne 

 

Udzielmy się też naukowo. Nasi bibliotekarze biorą aktywny udział 

w ogólnopolskich konferencjach naukowych na temat ekologii informacji.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie tylko uczymy jak korzystać z komputera i Internetu, ale wskazujemy 

zagrożenia. Na temat ekologii informacji w Sieci odbywają się lekcje 

biblioteczne oraz warsztaty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedzialności za informację i jej skutki społeczne uczymy zarówno 

młodzież, jak i dorosłych. 

Jacek Prądziński podczas wystąpienia na V Ogólnopolskiej 

Konferencji Naukowej „Ekologia informacji a kultura 

informacyjna społeczeństwa” – 16.09.2016 rok, Akademia 

Pomorska w Słupsku. Temat referatu: „Hejt nasz powszedni - 

zjawisko facebookowej mowy nienawiści”. 
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Biblioteka w mediach 

 

Biblioteka Miejska w Bytowie zaznacza swoją obecność w mediach. 

Publikujemy artykuły o działalności placówki w ogólnopolskim 

czasopiśmie instruktażowo-metodycznym. Od 2016 roku cyklicznie 

gościmy na łamach „Poradnika Bibliotekarza” wydawanego 

przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.  
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Struktura organizacyjna Biblioteki Miejskiej 

 

DYREKTOR:  
 

Bożena Mazur 

77-100 Bytów, ul. Zamkowa 2 

tel./fax 59 822 23 08 

e-mail: bibmbyt@wp.pl 

  

GŁÓWNY KSIĘGOWY:  
 

Zofia Sokołowska 

77-100 Bytów, ul. Zamkowa 2 

tel. 59 822 23 09 

  

  

DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW 
 

77-100 Bytów, ul. Zamkowa 2, tel. 59 822 23 08 

pracownicy: Barbara Sroka 

czas pracy:  od poniedziałku do piątku w godz. 7
30

 – 15
30

 

  

DZIAŁ DLA CZYTELNIKÓW DOROSŁYCH 

  

WYPOŻYCZALNIA 

 

77-100 Bytów, ul. Zamkowa 2, tel. 59 822 23 08 

pracownicy: Małgorzata Kopowska, Helena Hryndzio 

czas pracy:  od poniedziałku do piątku w godz. 10
00

 – 18
00

; 

 w soboty 10
00

 – 15
00

 

  

CZYTELNIA 

 

77-100 Bytów, ul. Zamkowa 2, tel. 59 822 74 08 

pracownicy: Jacek Prądziński, Olga Major 

czas pracy:  od poniedziałku do piątku w godz. 10
00

 – 18
00

; 

 w soboty 10
00

 – 15
00

 

  



40 
 

  

ODDZIAŁ DLA DZIECI 

 

77-100 Bytów,  ul. Zamkowa 2, tel. 59 822 23 08 

pracownicy:  Teresa Łaszcz 

czas pracy:  od poniedziałku do piątku w godz. 9
00

 – 17
00

 

 w soboty 10
00

 – 15
00

 

  

  

FILIA 

 

77-100 Bytów, ul. Zwycięstwa 1, tel. 59 822 10 11 

pracownik:  Grażyna Lisowska 

czas pracy:  od poniedziałku do piątku w godz. 11
00

 – 17
00
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