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Biblioteka Publiczna w Pasłęku 

Tytułem wstępu 
Rok 2021 w pasłęckiej bibliotece kolejny rok wielkich zmian i 

zawirowań, ale w większości pozytywnych. 

W rok 2021 wchodziliśmy z ograniczonym dostępem do 

księgozbioru – przyjmowaliśmy zwroty i wydawaliśmy 

wypożyczenia „przez drzwi”. Taką sytuację mieliśmy 2 

razy w roku, w sumie przez blisko 3 miesiące. Sporo rzeczy 

udało się mimo to zrealizować, udało się „odzyskać” część 

czytelników „zagubionych” w roku poprzednim. No i 

wydatnie zwiększył się poziom czytelnictwa. Tworzyliśmy 

wystawy, działaliśmy aktywni na naszych stronach w 

portalach społecznościowych, po raz pierwszy wzięliśmy 

udział w Jarmarku św. Bartłomieja. Ponownie działał 

Punkt Informacji Turystycznej. A w pracy powitaliśmy 

nowego pracownika. 

 Rok 2021 to nie tylko otwieranie i zamykanie Biblioteki 

zgodnie ze zmieniającymi się przepisami i zaleceniami. To 

ponownie działania remontowe (niestety stare, nie 

remontowane pomieszczenia a instalacje coraz częściej 

„lubią” się psuć) i aranżacyjne, prace bibliotekarskie, 

konkursy, wystawy, akcje internetowe i inne. 

Zapraszam do zapoznania się ze sprawozdaniem z  

funkcjonowania Biblioteki w roku 2021. 

Chcielibyśmy też przedstawić Państwu, po raz pierwszy, 

tabelaryczne porównania statystyczne, zwłaszcza w 

odniesieniu do podobnych bibliotek województwa 

warmińsko-mazurskiego jak i w niektórych wypadkach, 

podobnych bibliotek w całym kraju. 

Piotr Adamczyk 
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Pandemia 

Trudny rok dla Biblioteki 
Niestety, przez cały rok Pandemia nadal nam dokuczała. Baliśmy się, iż ponownie wielu czytelników odwróci się 

od czytania i naszej instytucji, ale obawy okazały się płonne. Udało się też bez problemów kadrowych z powodu 

pandemii przejść cały rok.  

 

Nowy rok rozpoczęliśmy z zamknięciem wolnego dostępu do księgozbioru i stan ten trwał do 4 lutego. 

Ponownie odgórne Rozporządzenie Rady Ministrów nakazało nam ograniczyć działalność od marca do dnia 4 

maja. Ale działaliśmy, z ograniczeniami. Nie było całkowitego zamknięcia. 

Zarówno w Filii w Zielonce Pasłęckiej (zdjęcie obok) jak i 

w Pasłęku działały nasze punktu zabezpieczone 

przegrodami, cały czas funkcjonowały punkty do 

dezynfekcji rąk a czytelnicy w większości przestrzegali 

ograniczeń sanitarnych, zachowując odstępy i nosząc 

maseczki. Przyzwyczailiśmy się, razem z naszymi 

Czytelnikami, do przerwy w ciągu dnia, podczas której 

Biblioteka jest nieczynna dla odbiorców, a w tym czasie 

jest wietrzona i odbywa się sprzątanie. Wszystkim 

przestrzegającym zasad bezpieczeństwa oczywiście 

dziękujemy! 

Okres pandemii wpłynął negatywnie na odwiedziny w 

czytelni i tzw. „wypożyczenia prezencyjne”, czyli przeglądanie prasy i książek na miejscu w Bibliotece. Mniejsze 

z roku na rok możliwości finansowe, zanik czasopism regionalnych i zmiany społeczne – ogromny spadek 

zainteresowania prasą tradycyjną w Polsce -  też wpływają na czytelnictwo w naszej gminie. W wypadku 

czytelnictwa „na miejscu w bibliotece” zanotowano olbrzymie spadki, rzędu nawet 99,5%. Niestety, wpływ ma 

na to również niezbyt atrakcyjny wygląd nieremontowanych wnętrz, brak nowoczesnych udogodnień i atrakcji 

dla chcących spędzić czas w Bibliotece.  

 

Pandemia 

to… 

Trudności na co dzień, kiedy trzeba nieustannie dbać o zdrowie własne i czytelników. 

Na szczęście udało się w miarę spokojnie… Pandemia i zmiany społeczne 

spowodowały bardzo znaczny spadek zainteresowania korzystaniem z komputerów 

czy naszego punktu ksero i drukowania, zauważalne jest również odejście od 

czytelnictwa czasopism (niestety, niektóre czasopisma ograniczyły swoje nakłady czy 

dni wydawania, spadają kolejny rok możliwości finansowe biblioteki w kwestiach 

zakupu prenumerat). 
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Statystyka 
W roku 2021 zakupiono 1558 książek oraz 22 audiobooki (1580 nabytków), z darów do księgozbioru 

włączono 566 książek. Prowadzony w ciągu roku proces selekcji i ubytkowania spowodował ubytkowanie 4853 

książek. Stan księgozbioru na koniec roku wyniósł w Bibliotece w Pasłęku 45394 pozycje a w Filii w Zielonce 

Pasłęckiej 10963 książki. Jak widać, liczba kupowanych nowości systematycznie rośnie, jednak nadal Biblioteka 

jest sporo poniżej średniej wojewódzkiej, która w roku 2020 wyniosła 7 nowości na 100 mieszkańców (średnia 

wojewódzka to 9/100, brak danych porównawczych za rok 2021). 

Zakupione książki 

 Rok 2021 

Liczba 
zakupionych 

książek 

Kwota 
zakupu 
ogółem 

Kwota zakupu z 
dotacji 

organizatora 
oraz dotacji 
powiatowej 

Kwota zakupu z 
dotacji Zakup 

nowości z 
Narodowego 

Programu 
Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0 
na lata 2021-

2025 

Wypożyczalnia dla dorosłych 969 25484,86 19057,22 6427,64 

Czytelnia 47 1621,4 36 1585,4 

Oddział dla Dzieci 404 5520,06 5520,06 1260,7 

Filia w Zielonce Pasłęckiej 138 2958,14 1581,88 1376,26 

Ogółem: 1558 35584,46 26195,16 10650 

 
Z dofinansowania w ramach NPRCZ 2.0 zakupiono w sumie 390 książek. 
 
 
 

Liczba zakupionych książek latami: 

 
Zakupiono książek 

2021 2020 2019 2018 2017 

1558 1327 1092 1010 861 
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Liczba zakupionych książek w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

Zestawienia porównawcze AFBP 

(Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych - https://afb.amu.edu.pl/AFB) 

Dla porównania wybrano podobne biblioteki województwa warmińsko-mazurskiego wybrane według kryteriów (wybrano 

kategorie porównawcze: według liczby mieszkańców, według statusu organizacyjnego, według pełnienia zadań 

ponadlokalnych) 

 

Rok 
Wartość Biblioteka Publiczna w 

Pasłęku 
Średnia Mediana Maksimum Minimum 

2016 47,7 68,4  65,4  101,7  40,5  

2017 44,2 66,2  56,3  98,4  44,2  

2018 46,1 68,3  67,4  96,6  46,1  

2019 56,1 82,8  82,8  109,0  56,1  

2020 70,4 101,3  97,5  152,7  70,4  

 

Liczba zakupionych książek w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (kraj) 

Zestawienia porównawcze AFBP 

Dla porównania wybrano podobne biblioteki całego kraju wybrane według kryteriów (wybrano kategorie porównawcze: 

według liczby mieszkańców, według statusu organizacyjnego, według pełnienia zadań ponadlokalnych) 

Rok 
Wartość Biblioteka Publiczna w 

Pasłęku 
Średnia Mediana Maksimum Minimum 

2016 47,7 88,6  87,7  156,7  40,5 

2017 44,2 84,7  85,7  165,3  40,4  

2018 46,1 89,8  92,5  167,9  24,3  

2019 56,1 109,22  96,5  403,3  36,5 

2020 70,4 98,9 90,3  257,9  10,9  

 

Czasopisma 

Rok 2021 to kolejny rok, kiedy koszty prenumerat czasopism rosną a środki, które Biblioteka może 

przeznaczyć na zakup, maleją. W roku 2021 Biblioteka prenumerowała w sumie 14 tytułów, w tym 

czasopisma dla bibliotekarzy. Czasopisma, w tym dwa dzienniki ogólnokrajowe dostępne są w Czytelni. 

W roku 2021 nie prenumerowano czasopism do Filii w Zielonce Pasłęckiej z uwagi na brak funduszy. 

Tendencje spadkowe widać też wyraźnie w danych AFBP, które również za rok 2020 odnotowały spadek 

liczby prenumerat przez biblioteki, w skali kraju i województwa. 

https://afb.amu.edu.pl/AFB
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 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Liczba tytułów czasopism bieżących 

prenumerowanych przez bibliotekę 

32 27 29 25 21 14 

 

Prenumerata czasopism - koszty 

Rok 2021 2020 2019 2018 2017 

Koszt w zł. 6499 10460 10538 11092 8902 

 

Liczba czasopism bieżących 
Zestawienia porównawcze AFBP 

Dla porównania wybrano podobne biblioteki województwa warmińsko-mazurskiego wybrane według kryteriów (wybrano 

kategorie porównawcze: według liczby mieszkańców, według statusu organizacyjnego, według pełnienia zadań 

ponadlokalnych) 

Rok 
Wartość Biblioteka Publiczna w 

Pasłęku 
Średnia Mediana Maksimum Minimum 

2016 32 28,40  27  39  21  

2017 27 27,40  26  33  25 

2018 29 26,20  25  31  22 

2019 25 26  25  33  21 

2020 21 24  23  28  21  

2021 14     

 

Liczba tytułów czasopism bieżących w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 
Zestawienia porównawcze AFBP 

Dla porównania wybrano podobne biblioteki województwa warmińsko-mazurskiego wybrane według kryteriów (wybrano 

kategorie porównawcze: według liczby mieszkańców, według statusu organizacyjnego, według pełnienia zadań 

ponadlokalnych) 

Rok 
Wartość Biblioteka Publiczna w 

Pasłęku 
Średnia Mediana Maksimum Minimum 

2016 1,64 1,96 1,70 4,45  0,31  

2017 1,39 1,75 1,63  4,64  0,25  

2018 1,49 1,66 1,49  4,66  0,20  

2019 1,29 1,65 1,65  4,97  0,19  

2020 1,09 1,49  1,49  4,14  0,19  

2021 0,73     
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Budżet Biblioteki 

Wartym odnotowania faktem jest wzrost sumy środków spoza dotacji organizatora: w roku 2020 

procentowy udział tego typu środków był jednym z wyższych w województwie warmińsko-mazurskim i 

zapewne, dzięki dalszemu wzrostowi (projekty), będzie też podobnie w roku 2021. Spada niestety 

kwota, od roku 2019, jaką dysponuje biblioteka na „Wydatki na gromadzenie zbiorów” w stosunku do 

rosnącej średniej i mediany wojewódzkiej (do roku 2018 była to kwota powyżej średniej wojewódzkiej) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Procent budżetu organizatora przeznaczony na bibliotekę 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0.6 

Procent budżetu biblioteki uzyskany ze specjalnych 

grantów lub dochodów własnych 

3,1 5,8 2,5 3,0 7,0 6,5 

 
W roku 2021 Biblioteka pozyskała od sponsorów środki w wysokości 2580 zł., które zostały 

przeznaczone na: 

- zakup nagród w konkursach (Konkurs plastyczny „Pasłęk 2222”, konkurs na Najaktywniejszego 

Czytelnika); 

- zakup przedwojennych gazet wydawanych w Pasłęku i w regionie. 

Procent budżetu organizatora przeznaczony na bibliotekę (województwo) 
Zestawienia porównawcze AFBP 

Dla porównania wybrano podobne biblioteki województwa warmińsko-mazurskiego wybrane według kryteriów (wybrano 

kategorie porównawcze: według liczby mieszkańców, według statusu organizacyjnego, według pełnienia zadań 

ponadlokalnych) 

Rok Wartość Biblioteka Publiczna w Pasłęku Średnia Mediana Maksimum Minimum 

2016 0,8 1,1 1,2 1,7 0,1 

2017 0,6 1,0 1,0 2,7 0,5 

2018 0,6 1,0 0,9 2,5 0,3 

2019 0,6 0,8  0,9  1,1  0,4 

2020 0,6 0,8  0,8  1,0  0,5 
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Procent budżetu biblioteki uzyskany ze specjalnych grantów lub dochodów własnych 

(województwo) 

Zestawienia porównawcze AFBP 

Dla porównania wybrano podobne biblioteki województwa warmińsko-mazurskiego wybrane według kryteriów (wybrano 

kategorie porównawcze: według liczby mieszkańców, według statusu organizacyjnego, według pełnienia zadań 

ponadlokalnych) 

Rok Wartość Biblioteka Publiczna w Pasłęku Średnia Mediana Maksimum Minimum 

2016 3,1 4,5  4,2  8,1 2,3 

2017 5,8 4,7  5,6  6,5  1,9 

2018 2,5 4,0  2,8  8,4  2,2 

2019 3,0 3,6  3,6  5,4  1,4 

2020 7,0 4,1  4,3  7,0  1,6 

2021 6,5     

 

Procent budżetu biblioteki uzyskany ze specjalnych grantów lub dochodów własnych (kraj) 

Zestawienia porównawcze AFBP 
Dla porównania wybrano podobne biblioteki całego kraju wybrane według kryteriów (wybrano kategorie porównawcze: 

według liczby mieszkańców, według statusu organizacyjnego, według pełnienia zadań ponadlokalnych) 

Rok Wartość Biblioteka Publiczna w Pasłęku Średnia Mediana Maksimum Minimum 

2016 3,1 9,0  5,4  64  0,1 

2017 5,8 8,3  5,4  53,8  1,9 

2018 2,5 8,8  5,4  79,1  2,2 

2019 3,0 6,2  3,9  30,2  1,3 

2020 7,0 8,6  4,7  59,7  0 

2021 6,5     

 

Środki finansowe pozyskane z grantów specjalnych lub dochodów własnych 

Zestawienia porównawcze AFBP 

Dla porównania wybrano podobne biblioteki województwa warmińsko-mazurskiego wybrane według kryteriów (wybrano 

kategorie porównawcze: według liczby mieszkańców, według statusu organizacyjnego, według pełnienia zadań 

ponadlokalnych) 

Rok Wartość Biblioteka Publiczna w Pasłęku Średnia Mediana Maksimum Minimum 

2016 14674 30490,60  36446  48755  11700  

2017 28071 33129  35248  50518  10830 

2018 12668 30454,80  18212  68013  11189  

2019 16297 27000,80  20427  42126  16297 

2020 45769 34390,40  40640  45769  11082  

2021 44601     
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Wydatki na gromadzenie zbiorów (drukowanych, elektronicznych i innych) 

Zestawienia porównawcze AFBP 

(Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych - https://afb.amu.edu.pl/AFB) 

Dla porównania wybrano podobne biblioteki województwa warmińsko-mazurskiego wybrane według kryteriów (wybrano 

kategorie porównawcze: według liczby mieszkańców, według statusu organizacyjnego, według pełnienia zadań 

ponadlokalnych) 

Rok Wartość Biblioteka Publiczna w Pasłęku Średnia Mediana Maksimum Minimum 

2016 40440 34314,67 38725 41289  19638  

2017 36139 34630,50 33212 45331  24729 

2018 42817 36837,17 38890,50 43203  25984 

2019 37215 41594 40993 49880  34431 

2020 46654 52093,17 50543,50 74977  34537 

2021 50599     

Koszt w przeliczeniu na odwiedziny w bibliotece 

Zestawienia porównawcze AFBP 

(Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych - https://afb.amu.edu.pl/AFB) 

Dla porównania wybrano podobne biblioteki województwa warmińsko-mazurskiego wybrane według kryteriów (wybrano 

kategorie porównawcze: według liczby mieszkańców, według statusu organizacyjnego, według pełnienia zadań 

ponadlokalnych) 

Rok Wartość Biblioteka Publiczna w Pasłęku Średnia Mediana Maksimum Minimum 

2016 6,7 16,2 14,6 38,3 6,7 

2017 6,7 16,7 13,2 41,0 6,7 

2018 10,8 18,3 14,3 39,1 8,5 

2019 13 18,8  15,1  36,9  12,0  

2020 31 36,5  30,7  71,6  24,6  

 

Wydatki na zbiory biblioteczne w przeliczeniu na mieszkańca 
Zestawienia porównawcze AFBP 

(Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych - https://afb.amu.edu.pl/AFB) 

Dla porównania wybrano podobne biblioteki województwa warmińsko-mazurskiego wybrane według kryteriów (wybrano 

kategorie porównawcze: według liczby mieszkańców, według statusu organizacyjnego, według pełnienia zadań 

ponadlokalnych) 

Rok Wartość Biblioteka Publiczna w Pasłęku Średnia Mediana Maksimum Minimum 

2016 2,07 1,92 2,12 2,55 1,03 

2017 1,86 1,95 1,82 2,71 1,30 

2018 2,21 2,06 2,08 2,73 1,36 

2019 1,92 2,35  2,29  3,17  1,81 

2020 2,43 2,96  2,87  4,53  1,82 

 

Podstawowe kryteria przy uzupełnianiu zbiorów to zainteresowania i potrzeby czytelnicze i informacyjne 

użytkowników biblioteki rozpoznawane na podstawie obserwacji, rozmów z użytkownikami, propozycje 

https://afb.amu.edu.pl/AFB
https://afb.amu.edu.pl/AFB
https://afb.amu.edu.pl/AFB
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czytelników odnośnie zakupu nowości składane pracownikom Biblioteki, zmiany aranżacyjne (wyodrębnienie i 

wzbogacenie komiksów). W roku 2021 Biblioteka poniosła koszty zakupu dostępu dla czytelników serwisu Legimi, 

który po raz pierwszy cieszył się ogromna popularnością: Biblioteka dysponowała w sumie 33 kodami miesięcznie, 

bywały miesiące gdy było więcej chętnych niż dostępnych kodów. Połowa z dostępnych kodów była możliwa do 

pozyskania dzięki dodatkowej, jednorazowej (bezkosztowej dla Biblioteki) puli dofinansowana Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego (grudzień 2020) umożliwiającego zakup dodatkowych kodów na rok 2021. 

W roku 2021 Czytelnicy biblioteki dokonali w systemie Legimi: 3655 wypożyczeń i 1931 pobrań 

dokumentów. 

Licencjonowane zbiory elektroniczne do których biblioteka opłaciła 
dostęp 

Rok 2021 2020 2019 2018 2017 

Koszt w zł. 

3432 (w 
tym 2500 z 

dotacji 
Biblioteki 

Narodowej) 

7304 
(w tym 3060 

dotacji Biblioteki 
Narodowej – na 

rok 2021) 

1231 1230 3670 

 

 Kwota wydatkowana W tym dotacja z programu Zakup Nowości Czytelniczych 

EmpikGo 3432 2050 

  

Wszystkie materiały wpływające do biblioteki są na bieżąco opracowywane i wprowadzane do bazy 

katalogowej w systemie bibliotecznym MAK+. Procent opracowanych zbiorów w bazie MAK+ a zarazem w 

internetowym katalogu dla Biblioteki w Pasłęku wynosi 95,47%. Linki do katalogów, zarówno pasłęckiego jak 

Zielonki Pasłęckiej umieszczone są w formie graficznej (kafelki) na internetowej stronie głównej Biblioteki. 

 Systematycznie przeprowadzana była selekcja księgozbiorów – ubytkowane zostały: książki 

zdezaktualizowane, zniszczone (np. podczas remontu w Zielonce Pasłęckiej w pomieszczeniu  składowania książek 

– które nie należy do biblioteki, a zostało użyczone – część książek została pogryziona przez gryzonie), nie zwrócone 

przez czytelników oraz tytuły wieloegzemplarzowe. Wiele książek fizycznie zostało już zdjętych z półek, robiąc 

miejsce na nowości w najbliższych latach, a przed pracownikami biblioteki ogrom pracy z tysiącami pozycji: z ich 

prawidłowym ubytkowaniem zgodne z procedurami. 
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Pracownicy Biblioteki 
W Bibliotece zatrudnionych jest 9 osób (7,5 etatu): 

Dyrektor (1 etat), stanowisko księgowo-kadrowe (1 etat), 2 osoby jako pomoce sprzątające (2x0,5 etatu), 

bibliotekarz w Filii w Zielonce Pasłęckiej (0,5 etatu), bibliotekarze w Pasłęku (4 etaty). 

Pracowników działalności podstawowej (bibliotekarze) biblioteki brakuje, w przeliczeniu do liczby mieszkańców 

(na 1000) pasłęcka biblioteka ma najniższy wskaźnik zatrudnienia w województwie warmińsko-mazurskim i 

plasuje się na dole statystyki krajowej. Z tego powodu też są ograniczenia w stosunku do możliwości w realizacji 

wydarzeń i działań edukacyjnych, dni otwarcia. Biblioteka, dzięki posiadanej powierzchni i różnorodnym zbiorom 

oraz Izbie historycznej ma bardzo duży potencjał rozwojowy w kierunku rozwoju kultury w gminie na wielu 

płaszczyznach: czytelniczej, wydawniczej, digitalizacyjnej, historycznej, edukacyjnej.  

Średnia płaca brutto pracowników na 
stanowiskach bibliotekarskich 

2021 2020 2019 2018 2017 

3067 3294 2081 2936 2977 
 

Wydatki na personel 
Zestawienia porównawcze AFBP 

Dla porównania wybrano podobne biblioteki województwa warmińsko-mazurskiego wybrane według kryteriów (wybrano 

kategorie porównawcze: według liczby mieszkańców, według statusu organizacyjnego, według pełnienia zadań 

ponadlokalnych) 

Rok Wartość Biblioteka Publiczna w Pasłęku Średnia Mediana Maksimum Minimum 

2016 338586 443784  441181  585736  276711  

2017 334905 38769,20  486299  572305  312991 

2018 330597 490189,40  486544  623873  330597  

2019 341409 499329  499094  691168  341409 

2020 359599 524518,20  546043  704291  359599 

2021 367988     
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Liczba pracowników biblioteki (w osobach) 

Zestawienia porównawcze AFBP 

Dla porównania wybrano podobne biblioteki województwa warmińsko-mazurskiego wybrane według kryteriów (wybrano 

kategorie porównawcze: według liczby mieszkańców, według statusu organizacyjnego, według pełnienia zadań 

ponadlokalnych) 

Rok Wartość Biblioteka Publiczna w Pasłęku Średnia Mediana Maksimum Minimum 

2017 11 12,80  12  16  9  

2018 10 11,80  12  15  9  

2019 10 11,20  11  13  10 

2020 9 11  11  14  9  

2021 9     

 

 

Liczba pracowników biblioteki (w etatach) 
Zestawienia porównawcze AFBP 

Dla porównania wybrano podobne biblioteki województwa warmińsko-mazurskiego wybrane według kryteriów (wybrano 

kategorie porównawcze: według liczby mieszkańców, według statusu organizacyjnego, według pełnienia zadań 

ponadlokalnych) 

Rok Wartość Biblioteka Publiczna w Pasłęku Średnia Mediana Maksimum Minimum 

2016 8 9,68  11,38  11,50  6  

2017 8 10,23  10,75  14,50  6,50 

2018 7,50 9,48  10,50  11,75  6,50 

2019 7,50 9,23  9,88  11,75  7  

2020 7,50 9,28  9,88  12,50  6,50 

2021 7,50     

 

Liczba pracowników biblioteki działalności podstawowej (w etatach) 
Zestawienia porównawcze AFBP 

Dla porównania wybrano podobne biblioteki województwa warmińsko-mazurskiego wybrane według kryteriów (wybrano 

kategorie porównawcze: według liczby mieszkańców, według statusu organizacyjnego, według pełnienia zadań  

Rok Wartość Biblioteka Publiczna w Pasłęku Średnia Mediana Maksimum Minimum 

2016 6 8,08  9  10  5,50 

2017 6 8,25  13  6 8,25  

2018 5,50 8  10,25  5,50 8  

2019 5,50 7,78 7,50 11,25 5,50 

2020 5,50 7,48 6,50 11,25 5,50 

2021 5,50     
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Personel w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (województwo) 
Zestawienia porównawcze AFBP 

Dla porównania wybrano podobne biblioteki województwa warmińsko-mazurskiego wybrane według kryteriów (wybrano 

kategorie porównawcze: według liczby mieszkańców, według statusu organizacyjnego, według pełnienia zadań  

 

Rok Wartość Biblioteka Publiczna w Pasłęku Średnia Mediana Maksimum Minimum 

2016 0,31 0,46  0,53  0,61  0,29 

2017 0,31 0,50  0,49  0,76  0,31  

2018 0,28 0,46  0,48  0,61  0,28 

2019 0,28 0,45 0,45 0,66 0,28 

2020 0,29 0,44 0,39 0,66 0,29 

2021 0,31     

 

Personel w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (kraj) 
Zestawienia porównawcze AFBP 

(Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych - https://afb.amu.edu.pl/AFB) 

Dla porównania wybrano podobne biblioteki całego kraju wybrane według kryteriów (wybrano kategorie porównawcze: 

według liczby mieszkańców, według statusu organizacyjnego, według pełnienia zadań  

 

Rok Wartość Biblioteka Publiczna w Pasłęku Średnia Mediana Maksimum Minimum 

2016 0,31 0,52  0,50  0,75  0,29  

2017 0,31 0,52  0,49  0,79  0,25 

2018 0,28 0,49  0,48  0,82  0,14  

2019 0,28 0,50  0,49  0,83  0,25 

2020 0,29 0,49  0,45  0,74  0,25 

2021 0,31     

 

 

 

 

 

 

 

https://afb.amu.edu.pl/AFB
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Udostępnianie materiałów bibliotecznych i 

działalność informacyjna 
 

Realizację tego zadania obrazują poniższe dane liczbowe według stanu na dzień 31.12. 2021 r. (zielonym kolorem 

oznaczono wzrosty, czerwonym spadki): 

 2021 2020 2019 2018 

użytkownicy zarejestrowani w wypożyczalniach  1529 1345 1549 1569 

w tym: do lat 15 441 385 492 418 

czytelnicy aktywnie wypożyczający  1199 1106 1405 1331 

w tym: do lat 15 363 303 446 359 

Liczba odwiedzin w Bibliotece 37874 19699 31721 35746 

Wypożyczenia na zewnątrz 27606 20111 22041 21976 

Wypożyczenia czasopism nieoprawnych 55 28 100 171 

Wypożyczenia audiobooków 22 7 1 4 

Wypożyczenia prezencyjne 113 1011 4235 2971 

w tym: literatura dla dorosłych 2 352 843 98 

w tym: literatura dla dzieci 48 527 2747 1569 

w tym: literatura niebeletrystyczna 63 132 643 1217 

Wypożyczenia gier planszowych 183 0 0 0 

Liczba udzielonych informacji  6355 4143 7434 15975 

Korzystający ze stanowisk komputerowych 277 500 3753 4985 

Odwiedziny prezencyjne 1822 1378 9633 16281 

Udostępnianie czasopism nieoprawnych na miejscu 129 180 950 2824 

 
Procentowe różnice między rokiem 2020 a 2021: 

    Rok 2021 
Rok 
2020 

użytkownicy zarejestrowani w wypożyczalniach  13,68% 113,68% 100% 

w tym: do lat 15 14,55% 114,55% 100% 

czytelnicy aktywnie wypożyczający  8,41% 108,41% 100% 

w tym: do lat 15 19,80% 119,80% 100% 

Liczba odwiedzin w Bibliotece 92,26% 192,26% 100% 

Wypożyczenia na zewnątrz 37,27% 137,27% 100% 

Wypożyczenia czasopism nieoprawnych 96,43% 196,43% 100% 

Wypożyczenia audiobooków 214,29% 314,29% 100% 

Wypożyczenia prezencyjne -88,82% 11,18% 100% 

w tym: literatura dla dorosłych -99,43% 0,57% 100% 
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w tym: literatura dla dzieci -90,89% 9,11% 100% 

w tym: literatura niebeletrystyczna -52,27% 47,73% 100% 

Wypożyczenia czasopism nieoprawnych na miejscu -45,00% 55,00% 100% 

Wypożyczenia gier planszowych bdp* bdp bdp 

Liczba udzielonych informacji  53,39% 153,39% 100% 

Korzystający ze stanowisk komputerowych -44,60% 55,40% 100% 

Odwiedziny prezencyjne 32,22% 132,22% 100% 

Udostępnianie czasopism nieoprawnych na miejscu -28,33% 71,67% 100% 

 
*bdp – brak danych porównawczych. Wypożyczalnia Gier Planszowych została uruchomiona w maju 2021 r. 
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Działania w świecie wirtualnym 
Wprowadzona w roku 2020 nowa strona internetowa spisuje się bardzo dobrze, 

zanotowano znaczny wzrost liczby użytkowników i wejść na nasza stronę. 

Strona internetowa 

Strona internetowa biblioteki jest w pełni 
responsywna, spełnia wymagania WCAG 2.0, 
zawiera, oprócz możliwości dostosowywania 
kontrastu i wielkości czcionki, również możliwość 
odsłuchania, za pośrednictwem automatu, opisu 
danej strony.  
W planach rozwoju strony, uzależnionych jednak 
od finansów i etatów, jest możliwość publikowana 
materiałów filmowych z bibliotecznego kanału 
youtube.  
 
 

 
Na stronie znajduje się również odnośnik od BIP 
Biblioteki, gdzie znajdują się wszelkie podstawowe 
dane instytucji. 
 

 
 
 

 
 

 
 
‘ 

Na stronie znajdują się specjalne odnośniki do 
bibliotek, bibliotek cyfrowych, urzędów i co 
najważniejsze, do internetowego katalogu książek 
z naszej Biblioteki.  
 
Akcja informacyjna ma za zadanie również 
promowanie zdalnego rezerwowania czy 
sprawdzania stanu konta czytelnika. 
 
Wyodrębnione zostały również nowości 
czytelnicze w różnych kategoriach, informacje o 
ofercie edukacyjnej, ekspozycyjnej, informacyjnej 
itd. 
 



 

 

Biblioteka cyfrowa 

W roku 2020 Biblioteka Publiczna w Pasłęku, na mocy 

umowy pomiędzy Wojewódzką Biblioteką Publiczną w 

Olsztynie, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w 

Olsztynie  a Biblioteką Publiczną w Pasłęku przystąpiła 

do klastra Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej.   

W 2021 roku dyrektor biblioteki kontynuował prace 

digitalizacyjne. Do zbiorów cyfrowych dołączyły 33 nowe 

obiekty, w tym pierwszy z posiadanych numerów gazety 

„Oberlander Volksblatt” oraz album fotograficzny Józefa 

Borkowskiego. Do cyfrowych zbiorów włączono takie 

obiekty jak pocztówki, fotografie, dyplomy, dokumenty 

urzędowe. W II połowie roku, dzięki pozyskanym 

funduszom z programu „Kraszewski. Komputery dla 

Bibliotek 2021” przygotowano stanowisko do drobnych 

prac digitalizacyjnych.  

W jego skład wchodzą: komputer stacjonarny z 27 calowym monitorem, serwer plików QNAP 2x4 TB, 

szybki laptop do prac poza siedzibą Biblioteki, skaner CZUR ET 18 Pro oraz skaner Plustek OpticFilm 

8200i SilverFast Ai do slajdów i klisz filmowych 35mm, oprogramowanie ABBY Fine Reader 15, Adobe 

Photoshop Elements oraz Corel Paint Shop Pro. 

 

 

Statystyka Biblioteki Cyfrowej w roku 2020 

Całkowita liczba obiektów w Bibliotece Cyfrowej 55 

w tym: Liczba obiektów dodanych w roku 2021 do Biblioteki Cyfrowej 33 

Całkowita liczba wyświetleń obiektów: 538 

Koszty poniesione na digitalizację w roku 2021 23.265 zł. 
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Facebook 

1. Pasłęckie Poczytajki Facebookowe - Akcja 

zorganizowana przez Dyrektora Biblioteki w  2020 

r. była również kontynuowana w 2021. Były to 

realizowane transmisje online z Biblioteki na jej 

profilu Facebook w ramach akcji głośnego 

czytania wybranych bajek czy fragmentów 

powieści. Uzyskane zgody wydawnictw czy 

autorów pozwoliły na realizację 10 Poczytajek: 

Data 
transmisji Odbiorcy Aktywności 

29 stycznia 278 18 

28 stycznia 148 14 

27 stycznia 344 38 

26 stycznia 158 24 

25 stycznia 300 26 

22 stycznia 233 13 

21 stycznia 141 22 

20 stycznia 956 100 

19 stycznia 199 29 

18 stycznia 168 25 

 2925 309 

 

2. Kontynuowano pozyskiwanie odbiorców w mediach społecznościowych: Facebook i Instagram. 

21 postów na FB zanotowało ponad 1000 odbiorców: najbardziej poczytny post zanotował 4827 

odbiorców, 96 reakcji, 19 komentarzy i 8 udostępnień. Obecnie liczba osób obserwujących profil 

Biblioteki na Facebook wynosi 779 osób (459 postów w 2021 r. które wygenerowały zasięg 

133.847 odbiorców)  

Instagram 

Profil biblioteki został założony pod koniec września 2020 r. a śledzą go już 302 osoby i instytucje 

(43 posty w roku 2021, o zasięgu 2720 osób i 955 polubień). 

Publikacje pracowników 
1. Dyrektor Biblioteki opublikował artykuł „Straszna historia biblioteki”, który został wydany w 

czasopiśmie „Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski” https://www.wbp.olsztyn.pl/publikacje/bwm/.  

 

 
 
 

https://www.wbp.olsztyn.pl/publikacje/bwm/


 

Sprawozdanie z działalności Biblioteki 
Publicznej w Pasłęku w roku 2020 

 

Strona 20 z 42 

 

Narodowe Czytanie 2021 
 

W ramach Narodowego Czytania „Moralności Pani Dulskiej” G. Zapolskiej Biblioteka zorganizowała 

dwa spotkania w ramach „Objazdowego czytania”. 

Pierwszym miejscem spotkania był przy rondzie Stankiewicza a drugim Plac Tysiąclecia. Akcję 

współorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Publicznej w Pasłęku, finansowo w zakupie książek 

dla mieszkańców wsparła Bibliotekę Gmina Pasłęk. Odwiedzając namiot Biblioteki można było, w zamian 

za przeczytanie w parze z pracownikiem Biblioteki fragmentu przygotowanego utworu, uzyskać 

darmowy egzemplarz „Moralności Pani Dulskiej” bądź przybić na własnym egzemplarzu dzieła specjalną 

okolicznościową pieczęć.  
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Wystawy i Izba Historyczna 
Częścią Biblioteki Publicznej w Pasłęku od szeregu lat jest Izba Historyczna, której zadaniem, pomimo 

braku dedykowanego stanowiska pracy, jest m.in. zbieranie pamiątek związanych z miastem i okolicą, 

organizowanie wystaw.  

„Solidarność lat 80-tych. 

Materiały ze zbiorów Biblioteki 

Publicznej w Pasłęku”.  
 

Wystawa, której wernisaż miał miejsce 9 października 

2020 r. trwałą do czerwca 2021 r. Na ekspozycji 

prezentowany były odnalezione w Bibliotece materiały 

– dokumenty, pisma podziemne i oficjalne, 

wydawnictwa drugiego obiegu. Jednym z ciekawszych 

materiałów prezentowanych na ekspozycji był 

„Biuletyn Informacyjny Solidarność” wydawany w 

trakcie strajku w Stoczni Gdańskiej – w tym numer 

specjalny z 31 sierpnia z komunikatem o podpisaniu 

porozumienia ze stroną rządową. Prezentowano 

materiały dotyczące Wydarzeń Bydgoskich (Prowokacja 

Bydgoska) z marca 1981 r. Wystawa oparta jest o 

kilkadziesiąt tytułów, wydawanych przez podziemne i 

oficjalne struktury Solidarności, różnych czasopism z 

okresu lat 80-tych – z Trójmiasta, Lublina, Łodzi, 

Warszawy, Olsztyna... Uzupełnieniem ekspozycji był 

fragment o Pasłęku (oparty na materiałach 

bibliotecznych) lat 80-tych, gdzie prezentowane są 

zdjęcia z maja 1980 r. oraz wybrane kroniki Przedszkola 

nr 1 w Pasłęku. Całość zamykał dział „Satyra i humor” 

oraz egzemplarz „Wieczoru Wybrzeża” z komunikatem 

o podpisaniu Porozumienia i wreszcie tygodnik 

„Solidarność”. 

Na ekspozycji znajdowały się również bezpłatne 

materiały edukacyjne.  

 

 

Pomysłodawcą i twórcą ekspozycji był dyrektor 

Biblioteki, Piotr Adamczyk. Patronat nad wydarzeniem 

objął Burmistrz Pasłęka, dr Wiesław Śniecikowski. 

Ekspozycja przygotowana została w ramach obchodów 

30-lecia samorządu Miasta i Gminy Pasłęk oraz 40 

rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. 
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Wystawa „Preussisch Holland / Пройсишес-Холлянд / Pasłęk i 

okolice w roku 1945 w dokumentacji wojsk radzieckich” 
22 czerwca 2021 r. miał miejsce wernisaż wystawy, opowiadającej o zajmowaniu Pasłęka i okolic przez wojska 

Armii Czerwonej w 1945 r. Wystawa prezentowana była do końca października 2021 r. 

Pasłęcka ekspozycja opracowana została dzięki 

wykorzystaniu archiwalnych materiałów z czasu II 

wojny światowej, a konkretnie radzieckiej 

dokumentacji wojskowej z okresu walk w okolicach 

Pasłęka pod koniec stycznia i na początku lutego 1945 

r. Prace nad wystawą trwały prawie dwa lata. Ideą 

przewodnią wystawy jest ukazanie i zapoznanie 

odbiorców z tego typu źródłami, jakimi jest 

dokumentacji powstająca w trakcie walk lub tuż po 

nich. 

Dokumenty, na których bazowano podczas 

przygotowywania ekspozycji są to zarówno raporty 

oddziałów uczestniczących w walkach, zbiorcze 

opracowania szczebla korpusu czy armii, mapy 

sztabowe i nie tylko. Znakomitym uzupełnieniem tego 

typu źródeł jest również dokumentacja nagrodowa 

żołnierzy radzieckich, dzięki której można poznawać 

więcej szczegółów ówczesnych wydarzeń. Oczywiście, 

do tego typu źródeł trzeba podchodzić z odpowiednią 

dozą krytycyzmu naukowego i trzeba mieć na uwadze 

przejaskrawianie części wydarzeń, wyolbrzymianie 

niektórych zasług czy zawyżanie danych liczbowych. 

Terytorialnie wystawa ogranicza się do terenów 

dawnego, przedwojennego powiatu i prezentuje 

wybrane miejsca i ich najbliższe okolice, m.in.: Pasłęk, 

Słobity, Młynary, Zielonka Pasłęcką, Krasin, Bielica, 

Rogajny, Gryżyna, Marianka, Krosno… 

 

Wystawa zbudowana była z 18 plansz w formie roll-

upów, wydruku wielkoformatowego, gabloty 

oryginalną dokumentacją oraz mini aranżacji. 

Pierwszych (nie wliczając planszy początkowej) 14 

plansz dotyczy działań wojennych, w tym np. rozkazów 

czy notek prasowych. Ostatnie trzy plansze dotyczą 

radzieckiej komendantury wojennej w Pasłęku i 

Młynarach oraz wybranych dokumentów czy raportów 

pierwszych polskich władz. Prezentowane są również 

oryginalne dokumenty, znajdujące się w Bibliotece 

Publicznej w Pasłęku, a dotyczące przekazania terenów 

powiatu przez władze radzieckie (komendantura) 

przedstawicielom władzy polskiej oraz, m.in. mapa 

Okręgu Mazurskiego z początku 1946. 

 

Przy przygotowywaniu ekspozycji skorzystano z 

materiałów dostępnych w specjalistycznych portalach 

internetowych Ministerstwa Obrony  
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Federacji Rosyjskiej oraz portalach korzystających czy 

powiązanych z nimi, materiału z Archiwum 

Państwowego w Olsztynie, zdjęcia ze zbiorów Muzeum 

II Wojny Światowej w Gdańsku, zdjęcia z archiwum 

Wiesława Śliwki, zdjęcia ze zbiorów Biblioteki 

Publicznej w Pasłęku. 

 

 

 

 

 

Autor wystawy (opracowanie merytoryczne i graficzne): Piotr Adamczyk 

Współpraca w opracowaniu graficznym: Antoni Adamczyk 

Tłumaczenia: Jadwiga Seroka, Tomasz Rozenbajger, dr Joanna Szkolnicka, Andrzej Pągowski, Piotr Adamczyk 
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Pozostałe działania związane z Izbą Historyczną 

1. Pod koniec grudnia 2020 r. rozpoczęto własnym nakładem pracy i środków remont 

pomieszczenia głównego Izby. Wymagało ono odświeżenia malowania oraz usunięcia śladów 

zacieków czy grzyba. W trakcie prac zacekolowano ubytki w ścianach, konieczne okazało się 

również całościowe zdarcie starej farby na sporej części powierzchni. Okazało się, iż nie była 

gruntowana i była nałożona bezpośrednio na stary beton, ledwo się go trzymając. Prace były 

kontynuowane do marca 2021 r. 

2. W trakcie wakacji zorganizowano tzw. „Soboty z Izbą Historyczną”, czyli otwarciem tylko Izby 

specjalnie dla turystów. Z sobotnich możliwości zwiedzania Izby skorzystało 309 osób. 

3. Izbę Historyczną w roku 2021 odwiedziło 1170 osób. 

4. W ramach funkcjonowania Izby zaproponowano też wakacyjne „Spacery z przewodnikiem”, gdzie 

po Starym Mieście oprowadzał dyrektor Biblioteki. Z oferty tej skorzystało 18 osób. 

Zrzutka.pl i akcja pozyskiwania obiektów przedwojennych 

 
Na początku roku 2021 Biblioteka Publiczna w Pasłęku 

zorganizowała akcję, wspólnie z Towarzystwem 
Miłośników Pasłęka oraz Towarzystwem Przyjaciół 
Biblioteki Publicznej w Pasłęku polegającą na zbiórce 
funduszy na zakup obiektów do zbiorów historycznych 
pasłęckiej Biblioteki. W sumie zebrano (po odliczeniu 
kosztów i opłat serwisu) 2060,62 zł a w II połowie roku 2 
kolejne osoby wsparły nasze zakupy kwotami po 25 
EUR. Część z tych obiektów dostępna jest już, zgodnie z 
obietnicą, na platformie Warmińsko-Mazurskiej 
Biblioteki Cyfrowej. Obiekty pozyskane w I połowie roku 

prezentowane były  do połowy stycznia 2022 r. w Izbie 
Historycznej. Obiekty przywędrowały do nas z USA, Francji, Czech, Austrii, Niemiec... 
 
W ramach akcji pozyskano w roku 2021 do 
zbiorów Biblioteki Publicznej w Pasłęku: 
 

1. Zestaw 4 pieniędzy zastępczych 
wystawionych przez Kreissparkasse 
Pr. Holland, tzw. notgeldów, z 
1.VIII.1914 r. o nominałach 1, 3, 5 i 
10 Marek. 

2. 16 zdjęć Pasłęka 
3. 6 widokówek 
4. 2 zdjęcia portretowe pasłęckich 

kupców: S. Kirschteina i Kruppa z lat 
70-tych XIX w. 

5. Książkę dostępną w czytelni biblioteki 
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6. G. Hopp, In der ostpreussischen Heimat. Eine friedliche Kindheit, 2017 r. – wspomnienia z 
dzieciństwa we wsi Surowe, z opisami rozmaitych zwyczajów, lokalnej gwary, miejscowości 
takich jak Pasłęk czy Rogajny. 

7. Kartkę pocztową wysłaną przez pozostałą w mieście Niemkę do Niemiec z Pasłęka w 1946 r. 
8. Karty – listy z obozu jenieckiego w Pr. Holland w ilości 6 szt. 
9. Kopertę listu wysłanego z obozu jenieckiego w Pr. Holland do Anglii. 
10. 2 fotografie portretowe wykonane w atelier Franz Surand (Elbląg, Braniewo, Pasłęk). 
11. Mapa okolic Lidzbarka Warmińskiego, Pasłęka i Ornety; rys. F. Handtke (1849), ryt. G. Jacoby i A. 

Schröder, sekcja 19 z: D.G. Reymann, Reymann’s Special Karte, wyd. C. Flemming, Głogów 1844-
1874; lit. cz.-b. z kolorem liniowym, st. bdb; wym.: 355x249 mm; Heilsberg. 

 
Wszystkie środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem a zbiory trafiły do Izby Historycznej, i 
powoli publikowane są w domenie publicznej na platformie Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej. 
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Informacja Turystyczna 
 
Punkt IT rozpoczął swoją działalność 7 lipca 2020 r. 

i znajdował się w jednym pomieszczeniu 

zabytkowego Ratusza na ulicy Chrobrego 7 w 

Pasłęku. Funkcjonowanie było możliwe dzięki 

trójstronnemu porozumieniu pomiędzy Gminą 

Pasłęk, Biblioteką Publiczną w Pasłęku oraz 

MGOPS w Pasłęku. Obsługę punktu przez 6 

miesięcy stanowiła 1 osoba, skierowana na staż z 

Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu i 

zatrudniona później na okres 2 miesięcy przez 

Bibliotekę. Koszt zatrudnienia przez Bibliotekę 

wyniósł ok. 7,5 tys. zł. Pozostałe koszty 

wyposażenia to wydatki na COVID-19, podstawki 

pod informatory i ulotki, flaga typu „winder”, druk 

ulotki o pasłęckim zamku, druk plakatów 

informacyjnych.  

Informacja czynna była 5 dni w tygodniu 

(poniedziałek – piątek, w godzinach otwarcia 

Biblioteki), od czerwca do końca września 2021 r., 

poza tym terminem informacja funkcjonowała w 

Czytelni Biblioteki.  

Nawiazano współpracę z Departamentem 

Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie: 

uzyskano dostęp dla pasłeckiej Informacji 

turystycznej do profesjonalnego panelu dot. 

codziennego raportowania ruchu turystycznego. 

 

 

 

Odwiedzający 
 

Liczba osób odwiedzających Punkt Informacji 

wyniosła 1132 osoby, w tym 812 osób 

„indywidualnych” i 320 w grupach zorganizowanych. W 

tej liczbie jest również 89 osób spoza Polski: Czechy (8), 

Francja (3), Litwa (2), Niemcy (46), Szwecja (2), Włochy 

(1), tzw. pozostali (bez podania kraju, 15). 
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Spotkania 
1. 14 września odbyło się spotkanie autorskie z 

dr. Tomaszem Glinieckim. 

Podczas spotkania zaprezentowana została 

najnowsza książka autorstwa T. Glinieckiego 

„Odciąć Prusy wschodnie!”, omawiająca 

rosyjskie działania wojenne podczas operacji 

mławsko-elbląskiej w 1945 r. Nie zabrakło też 

akcentów dotyczących naszych terenów: 

Pasłęka, Zielonki Pasłęckiej, terenów dawnego 

powiatu Preussisch Holland. Książka ta, oraz inne 

tegoż autora, jest dostępna jest dla Czytelników 

w Bibliotece. 

Partnerami 

spotkania byli: 

Wydawnictwo 

„Region” oraz 

Muzeum 

Stutthof w 

Sztutowie 
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2. 15 listopada miało miejsce spotkanie 

autorskie z Agnieszką Łaskarzewską 

(Malinowską), pasłęczanką, autorką książki 

„Jej słowa, jego czyny” której debiut miał 

miejsce w kwietniu 2021 roku. Książkę 

wydało wydawnictwo Novae Res.  Zaliczana 

do gatunku kryminał/sensacja, chociaż 

czytelnicy odnajdują w niej również elementy 

romansu. Spotkanie prowadził dyrektor 

Biblioteki.  
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3. Spotkanie z etnologiem, Wiolettą Rudzką na temat „O dawnych zwyczajach świątecznych w 

Prusach Wschodnich i na Żuławach”.  

Spotkanie odbyło się 17 grudnia. Pani Wioletta jest etnologiem i religioznawcą a przybyli goście 

wysłuchali (i dyskutowali) o dawnych zwyczajach bożonarodzeniowych na Żuławach, Pomorzy, 

Warmii i w Pasłęku. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotacja Powiatu Elbląskiego 
Dotacja w kwocie 10.000 złotych przekazana Bibliotece Publicznej w Pasłęku na wykonywanie 

zadań biblioteki powiatowej dla części Powiatu Elbląskiego została wydatkowana w sposób 

następujący: 

1. Zakup zbiorów bibliotecznych – kwota 10.000 złotych. 

 Zakupione zbiory/nowości biblioteczne wzbogaciły zasoby Biblioteki Publicznej w 

Pasłęku oraz Biblioteki Publicznej Gminy Rychliki, której to przekazano pakiet zakupionych 15 

komiksów wartości 285,85 zł. 
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Teatr dla dzieci 
1. 22 września 2021 r. miało miejsce 

przedstawienie teatralne pt. „Baśń o sobotniej 

górze” w wykonaniu znanej najmłodszym 

pasłęczanom pary aktorów z zespołu „Małe 

Formy Teatralne Widowisko”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

2. W ramach „Wakacji w Bibliotece” 24 sierpnia o 

godzinie 11:30 miało miejsce przedstawienie teatrzyku 

dla najmłodszych w wykonaniu Teatru Form 

Niezależnych Korzunowicz. Przedstawienie wystawione 

zostało na dziedzińcu zamkowym. 
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Konkursy i nagrody 
1. W październiku 2021 r. ogłoszono konkurs 

plastyczny „Pasłęk 2222”, zorganizowany przez, Bibliotekę 

oraz Burmistrza Pasłęka. Konkurs zorganizowany został w 

ramach krajowych obchodów Roku Stanisława Lema, a 

jego ideą przewodnią byłą wizja konkretnego miejsca na 

terenie Gminy Pasłęk w 

przyszłości. Spośród 66 

nadesłanych prac 

wybrano 9, których 

autorzy otrzymali 

nagrody z rąk 

Burmistrza Pasłęka dr. 

Wiesława Śniecikowskiego oraz prezesa Braniewsko-

Pasłęckiego Banku Spółdzielczego, pana Wojciecha Żylisa. 

Wszystkim laureatom oraz pozostałym uczestnikom 

serdecznie gratulujemy wspaniałych prac 

przedstawiających Pasłęk w przyszłości. 

2. W miesiącu styczniu 2021 r. Dyrektor Biblioteki 

ponownie ogłosił konkurs dla Najaktywniejszych 

Czytelników roku 2021 w 2 kategoriach: Dzieci i Młodzież 

oraz Dorośli. W każdej z kategorii wiekowych przewidziano 

nagrody dla dwóch osób: po 1 osobie w Filii w Zielonce 

Pasłęckiej oraz w Bibliotece Publicznej w Pasłęku. Nagrody 

ufundowało Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Publicznej w 

Pasłęku, dyrektor Biblioteki oraz firmy pragnące zachować 

anonimowość. Nagrody wręczono w styczniu 2021 r., po 

podsumowaniu całorocznej statystyki wypożyczeń.  

Nagrodzeni w konkursie plastycznym: 

Klasy I-III: Maja Gorbaczewska, Szkoła Podstawowa nr 1 w 

Pasłęku, Aleksandra Filipczak, Szkoła Podstawowa nr 1 w 

Pasłęku oraz Weronika Jakubowska, Szkoła Podstawowa nr 2 w 

Pasłęku 

Klasy IV – VI: Lena Grodzka, Szkoła Podstawowa nr 1 w Pasłęku, 

Oliwia Pietkiewicz, Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku oraz 

Nikodem Szcześniak, Szkoła Podstawowa nr 1 w Pasłęku 

Klasy VII – VIII: Urszula Kogut, Szkoła Podstawowa nr 1 w 

Pasłęku, Wojciech Oleszczuk, Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku 

oraz Oliwia Beczek, Szkoła Podstawowa nr 1 w Pasłęku 

SPONSORZY 
W roku 2021 uzyskano 

wsparcie sponsorskie w 

wysokości 2580 zł. 

Największym spnsorem 

biblioteki był pan J. Najmoła, 

który zasponsorował zakup 

zabytkowych, przedwojennych 

gazet za kwotę 700 zł. 

Sponsorzy pozostali wsparli 

zakup nagród w konkursach: 

Gmina Pasłęk, Braniewsko-

Pasłęcki Bank Spółdzielczy, 

Towarzystwo Przyjaciół 

Biblioteki Publicznej w Pasłęku, 

dyrektor Biblioteki oraz firmy 

czy osoby anonimowe. 
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Wydarzenia 

Europejskie Dni Dziedzictwa 2021    

Biblioteka Publiczna w Pasłęku po raz pierwszy 

wzięła udział w ogólnoeuropejskim wydarzeniu, 

którego celem jest promowanie dziedzictwa 

kulturowego we wszystkich jego aspektach. 

Hasłem roku 2021 było „Dziedzictwo smaku”. W 

ramach wydarzenia zorganizowano w dniu 18 

września spotkanie tematyczne nt. „Pasłęckie 

smaki”. Prelegentami byli: Grzegorz Skalmowski z 

opowieścią o potrawach ze ślimaka, Wiesław 

Śliwka (PSS Społem w Pasłęku) z opowieścią o 

początkach PSS w Pasłęku i chlebie, Michał 

Zarzeka z cukierni „Hildebrandt” opowiadający o 

piernikach i innych wyrobach cukierni. W ramach 

wieczoru z EDD było zorganizowane również 

zwiedzanie z przewodnikiem Izby Historycznej, 

degustacja pieczywa, a uczestnicy otrzymali 

„bony” na odbiór pasłęckich pierników z cukierni. 

W wydarzeniu wzięło udział 15 osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sprawozdanie z działalności Biblioteki 
Publicznej w Pasłęku w roku 2020 

 

Strona 33 z 42 

 

Wakacje w Bibliotece 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statystyka 

Nazwa Ilość osób 

Zajęcia dla dzieci 219 

Pasłęckie Spacery Historyczne 18 

Sobota z Izbą Historyczną + niedziela 22 sierpnia  309 

Zwiedzanie wystawy i Izby Historycznej 238 

Klub Komiksów 6 

Biblioteka pod chmurką 22 sierpnia 450 

Piknik z Biblioteką i OSP w Zielonce Pasłęckiej 70 

OGÓŁEM: 1310 
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Projekty 
1. Na zaproszenie  Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju przystąpiono do  Projektu „Sieć 

na kulturę w podregionie elbląskim” w ramach Działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz 

aktywizacji cyfrowej Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W projekcie 

szkoleniowym bierze udział 2 pracowników Biblioteki. Ze względu na epidemię, działania 

szkoleniowe w projekcie były przeciągane przez realizatora projektu, jednak pod koniec roku 

2021 udało się przeprowadzić szkolenia dla pracowników biblioteki. Zajęcia w ramach projektu 

dla dzieci z terenu gminy przewidziano na okres stycznia-marca 2022 r..  

2. W ramach naborów projektów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożono wnioski 

do projektów: Partnerstwo dla Książki (2 wnioski, złożone w listopadzie), Kraszewski. Komputery 

dla bibliotek (1 wniosek). Pozytywnie, z odwołania, został zaopiniowany i zdobył dofinansowanie 

projekt „Kraszewski 2020. Komputery dla bibliotek 2021”. Zrealizowana kwota dofinansowania to 

28.420,26 zł. oraz wkład własny w wysokości ponad 12 tys. zł. 

3. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Biblioteki 

Narodowej złożono wniosek dot. Zakupu Nowości Czytelniczych na rok 2021. Ostateczna kwota 

dotacji wyniosła 13150 zł, natomiast wkład własny Biblioteki na zakup książek w roku 2021 to 

24.500 zł. Kwota dotacji uwzględnia koszt zakupu dostępu do platformy EmpikGo w wysokości 

2500 zł. Dodatkowo, w celu zwiększenia ilości kodów biblioteka przeznaczyła 932 zł. na 

dodatkowe kody w tej platformie. Ogółem wykupiono kody, które mogą być udostępniane 

bezpłatnie co miesiąc 22-23 zarejestrowanym czytelnikom pasłęckiej biblioteki. 

Pozostałe 

Legimi oraz EmpikGo 

 Pod koniec roku 2021 wystąpiła konieczność zmiany z systemu Legimi, dotychczas 

wykorzystywanego w Bibliotece, na nową platformę EmpikGo. Związane to było z wyborem 

najkorzystniejszej oferty, jaką EmikGo złożyło dla prowadzącej konsorcjum bibliotek województwa 

warmińsko-mazurskiego Bibliotece Wojewódzkiej w Olsztynie. Niestety, znaczny wzrost cen 

pojedynczych kodów dla bibliotek (wydawanych bezpłatnie czytelnikom) w obydwu firmach (Legimi i o 

wiele tańsza oferta EmpikGo) spowodował, iż na rok 2022 pasłęcka biblioteka dysponuje 22 kodami 

dostępu (przy 33 w roku 2021). Tutaj wpływ, oprócz wzrostu cen, ma również fakt, iż na rok 2021 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczyło dodatkowe wsparcie finansowe bibliotek, 

umożliwiając dokupienie dodatkowych kodów bez kosztów własnych instytucji - w przypadku Pasłęka 

była to kwota 3060zł, która podwoiła fundusze na zakup zdalnego dostępu. Było to jednak działanie 

jednorazowe, niekontynuowane na rok 2022. 

W roku 2021 pasłęczanie po raz pierwszy masowo korzystali z bezpłatnych kodów do serwisu Legimi, 

bywały miesiące gdy było znacznie więcej chętnych niż dostępnych bezpłatnych kodów. 

Ogółem czytelnicy pasłęckiej biblioteki pobrali na platformie Legimi 1931 dokumentów (ebooki, 

audiobooki) i dokonali 3655 wypożyczeń. 
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Inne wydarzenia 

 

1. Realizowane były zajęcia edukacyjne i bibliotekarskie, w tym wyjściowe w placówkach 

edukacyjnych na terenie Gminy Pasłęk (Pasłęk, Zielonka Pasłęcka). 

  

  

  
2. Zrealizowano specjalne zajęcia w j. angielskim dla grup młodzieży z wymiany międzynarodowej 

projektu ERASMUS w której uczestniczyła jedna z pasłęckich szkół podstawowych. 
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3. Oprowadzanie przewodnickie turystów po Izbie Historycznej 

  
4. Pasłęckie spacery historyczne w ramach „Wakacji z biblioteką” 
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Szkoły - przedszkola 
W ofercie dla szkół były następujące tematy spotkań: 

Szkoła Podstawowa 

1. Zajęcia biblioteczne pt. Moja pierwsza wizyta w bibliotece. – klasa 1-3. Pierwsza wizyta w Bibliotece, 

opowieść o tym czym jest Biblioteka, jakie są jej zadania, kto to jest czytelnik, jak się zapisać i 

wypożyczać książki czy komiksy, co można robić w Bibliotece. Zajęcia z częścią plastyczną. 

2. Co to jest Muzeum? Opowieść o tym czym zajmuje się Izba Historyczna i Muzea. – klasy 1-3 Zajęcia 

prowadzone w Izbie Historycznej, zakończone częścią plastyczną – wykonywanie rysunku kopii 

przedmiotu historycznego, fragmentu tzw. Karty Obiektu 

3. Mycie skraca życie…. O higienie na przestrzeni dziejów. – klasy 5-8. Opowieść o różnych 

ciekawostkach związanych z dziejami higieny od starożytnego Rzymu po czasy współczesne. 

4. Biblioteka? A co to? Klasy 5-8. 20 minutowe spotkanie podczas godziny wychowawczej w szkole 

prezentujące pasłęcką Bibliotekę oraz jej zbiory i możliwości korzystania np. z serwisów Legimi czy 

Ibuk Libra. 

Szkoła Ponadpodstawowa 

1. Biblioteka, instytucja kultury – a cóż to takiego? 20 minutowe spotkanie podczas godziny 

wychowawczej w szkole prezentujące pasłęcką Bibliotekę oraz jej zbiory i możliwości korzystania np. 

z serwisów Legimi czy Ibuk Libra. 

2. Grudzień 1970 w Elblągu. 

3. Mycie skraca życie…. O higienie na przestrzeni dziejów. 

4. Relacje damsko-męskie w dziejach ludzkości (o rewolucyjnych zmianach we wzajemnym postrzeganiu 

się). Zajęcia dla 3 i 4 klasy szkoły ponadpodstawowej. 

5. Warnijo. Warmia – opowieść o dziedzictwie kulturowym i historii Warmii. 

6. Pasłęk 1945. O zajęciu Pasłęka przez wojska rosyjskie, 

 

Zrealizowano 41 zajęć edukacyjnych w Bibliotece Publicznej w Pasłęku oraz w Filii w Zielonce Pasłęckiej, w których 

wzięło udział 810 osób; w tym 2 spotkania z historią dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w wymianie w ramach 

programu Erasmus (zajęcia w j. angielskim). 

Działalność w tym kierunku była ograniczana z powodu pandemii oraz możliwości finansowych Biblioteki (koszty 

zajęć warsztatowych dla najmłodszych – przedszkola, klasy 1-3). 
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Prace remontowe i zmiany aranżacyjne 

Czytelnia 
 

Stanowisko ogólnopolskiej sieci ACADEMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

3 nowe komputery dla Czytelników, pozyskane dzięki dodatkowemu wsparciu Miasta i Gminy Pasłęk 
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Izba Historyczna – rozpoczęcie drobnych napraw, XII.2020, ich kontynuacja do marca 2021 r. 
 

 

 

Cekolowanie ubytków i dziur w ścianach 

 

 

 



 

Sprawozdanie z działalności Biblioteki 
Publicznej w Pasłęku w roku 2020 

 

Strona 40 z 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sprawozdanie z działalności Biblioteki 
Publicznej w Pasłęku w roku 2020 

 

Strona 41 z 42 

 

 

 

 

Zielonka Pasłęcka – prace malarskie i wymiana ogrzewania grudzień  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sprawozdanie z działalności Biblioteki 
Publicznej w Pasłęku w roku 2020 

 

Strona 42 z 42 

 

Elektryka 
Na początku roku 2021 z powodu awarii wystąpiła konieczność wyłączenia części oświetlenia górnego w 

Wypożyczalni. Ze względu na długotrwały proces projektowania i kosztorysowania, projekt wymiany został 

przekazany do Biblioteki na przełomie października i listopada 2021 r. Zakłada on całkowitą wymianę oświetlenia 

górnego na oświetlenie typu LED, wprowadzenie oświetlenia awaryjnego i bardziej ergonomicznego usytuowania 

włączników światła. Prace będą realizowane prawdopodobnie w roku 2022. 

 
 

Opracowanie: Piotr Adamczyk, Ilona Łysiak-Smołko, Katarzyna Bicka 
Biblioteka Publiczna w Pasłęku, 2022 


