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Sprawozdanie z akcji „Wakacje z
Biblioteką 2021”
Okres: 1 lipica – 31 sierpnia
Niniejsze sprawozdanie ma ukazać realizację zadania sezonowego pt. „Wakacje z
Biblioteką” w sezonie wakacyjnym/letnim 2021 r.

Wakacyjne działania obejmowały kilka różnorodnych
działań: od zajęć dla najmłodszych po ofertę
szkoleń/warsztatów indywidualnych dla seniorów.
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Oferta zajęć dla dzieci
Biblioteka przygotowała na okres lipiecsierpień
spotkania
tematyczne.
Organizowane są każdy wtorek w lipcu i
w sierpniu. W wypadku niepogody lub
małej liczby osób możliwość organizacji
niektórych tematów w bibliotece – na
podstawie przepisów rozporządzenia
Rady Ministrów z 4 czerwca (§ 9 ust. 38a)
i rozporządzenia zmieniającego z 11
czerwca (§ 9 ust. 38c) obowiązują limity
związane z przepisami dot. epidemii
Covid (w wypadku BP w Pasłęku maks. 4 osoby na stanowiskach
warsztatowych w odległościach
1,5 metra od siebie).
Wszelkie informacje na temat
spotkań na bieżąco podawane
były i są na stronie internetowej
Biblioteki
(www.bppaslek.pl)
oraz na profilu FB instytucji. Czas
trwania zajęć: 1,5 godziny.

Pasłęk
DATA

TEMAT

06.07.2021
godz. 10:30

Moja miejscowość

13.07.2021
godz. 10:30

Tajemnice
starożytnych
cywilizacji

PRZEBIEG
-głośne czytanie
-odgadywanie zabytków , atrakcji
Pasłęka.
- praca plastyczna ( wykonanie
wspólnej makiety)
-głośne czytanie , oglądanie książek
-praca plastyczna (mumia )
-wspólna krzyżówka, karty pracy
-zabawy z chustą animacyjną
- zabawy w mumie
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Ilość
uczestników
30

26

20.07.2021
godz. 10:30

Wakacje z Księgą
dżungli

27.07.2021
godz. 10:30

Bawimy się wesoło

03.08.2021
godz. 10:30

Koziołek Matołek w
bibliotece

10.08.2021
godz. 10:30

Pieskie życie

17.08.2021
godz. 10:30

Zdrowo i kolorowo

24.08.2021
godz. 10:30

Zakończenie wakacji w
Bibliotece

-czytanie fragmentu książki
-zabawy przy muzyce
-praca plastyczna ( zwierzęta z warzyw)
- kalambury, kolorowanki, puzzle
-Gry i zabawy sportowe
- zagadki sportowe
- zabawa w pytanie czy wyzwanie
- głośne czytanie
- praca plastyczna ( koziołek, z rolki,
wyklejanie koziołka )
- karty pracy
- zabawy ruchowe
- głośne czytanie ,oglądanie książeczek
o czworonogach
-zwyczaje, zachowanie, rasy psów
- praca plastyczna (stworzenie psiej
ilustracji)
-zabawy ruchowe
-dopasowanie psa do jego rasy
- głośne czytanie
- zgadnij co to za owoc (za pomocą
zmysłów)
-robimy sałatkę owocową
-zagadki
- głośne czytanie
- zabawy ruchowe
- karty pracy, krzyżówka
- praca plastyczna
- zabawy historyczne i inne atrakcje.
- teatrzyk dla dzieci
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Zielonka Pasłęcka
DATA
26 lipca 2021

TEMAT

PLAN ZAJĘĆ

Zabawy z baśniami

Ilość
uczestników
16

Czytanie bajki – Czerwony Kapturek,
omawianie jej, zagadki i zabawy
ruchowe.
16 sierpnia
Na plaży
Czytanie książki – Kicia Kocia na plaży, 12
2021
krótkie omówienie treści, zabawy w
pisaku, gry planszowe.
23 sierpnia
Wyprawa do lasu
Czytanie książki – Wyprawa do lasu –
18
2021
spacer po lesie oczami dziecka, praca
plastyczna zbiorowa.
Zajęcia rozpoczynały się o godzinie 13.00. Przewidywany czas trwania to ok. 90 minut. Wszystkie
zajęcia będą się odbywały na zewnątrz. Wiek dzieci 5 – 10 lat.
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Warsztaty indywidualne
Oferta spotkań indywidualnych i szkoleniowych. Obowiązuje
wcześniejsza osobista lub telefoniczna rezerwacja z osobą
prowadzącą. Do dnia złożenia sprawozdania z oferty skorzystała 1
osoba.

Indywidualne konsultacje komputerowe dla
seniorów
Pomoc skierowana jest do osób 60+, które mają trudności
związane z obsługą komputera m.in. z pozyskiwaniem informacji
gospodarczych, politycznych, kulinarnych, podróżniczych itp.,
przeglądaniem stron internetowych, szukaniem ulubionej muzyki,
wyszukiwaniem filmów, audycji, książek, zgrywaniem zdjęć z
aparatów fotograficznych, dokonywaniem zakupów przez
Internet oraz napisaniem pisma do urzędu z użyciem edytora.
Forma: Indywidualne spotkania dla seniorów
Czas zajęć: 60 minut; Miejsce: Czytelnia – Biblioteka Publiczna w Pasłęku
Kontakt: Katarzyna Wojszkun, (55) 248 30 55, czytelnia@bppaslek.pl

Indywidualny warsztat z obsługi platformy
Academica
Cyfrowa baza pełno tekstowa i
wypożyczalnia międzybiblioteczna
najnowszych i trudnodostępnych
publikacji naukowych ze wszystkich
dziedzin wiedzy (ok. 2 mln książek i czasopism naukowych z
zasobów Biblioteki Narodowej). Pomagamy w założeniu
własnego konta, przeszukiwaniu bazy, rezerwowaniu i
korzystaniu z publikacji.
Forma: Warsztat biblioteczny. Indywidualne spotkania
Czas zajęć: maksymalnie do 30 minut; Miejsce: Czytelnia – Biblioteka Publiczna
w Pasłęku
Kontakt: Katarzyna Wojszkun, (55) 248 30 55, czytelnia@bppaslek.pl
Grupa docelowa: studenci, bibliotekarze, pracownicy naukowi, pasjonaci

Z proponowanej oferty, pomimo reklamowania w mediach
internetowych nie skorzystała do dnia 13 sierpnia żadna osoba.
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KOMIKSY, MANGA

01.07.2021

Spotkanie
organizacyjnozapoznawcze dot.
ewentualnego
powstania klubu oraz
zapoznania się z
oczekiwaniami czy
zainteresowania
konkretnymi
komiksami. Oddział dla
Dzieci, godzina 11:00.
Czas trwania 1 godzina.
W spotkaniu wzięło
udział 6 osób.

HISTORIA
Wakacje z Biblioteką 2021 w
Bibliotece Publicznej w
Pasłęku to również
uaktywnienie działu Biblioteki
jakim jest Izba Historyczna.

Historia w Bibliotece…
Oferta wakacyjna Biblioteki Publicznej, z racji
posiadania w swojej strukturze Izby Historycznej (bez
etatu) objęła również, w miarę możliwości działania
związane z tematyka historii miasta. Skierowane były
do mieszkańców jak i turystów.

Sobota z Izbą Historyczną:
26.06.2021
Sobota z Izbą Historyczną: możliwość spotkania z autorem
wystawy oraz sobotniego zwiedzania ekspozycji „Preussisch
Holland / Пройсишес-Холлянд / Pasłęk i okolice w roku 1945
w dokumentacji wojsk radzieckich".
Czas trwania: 9:00 – 13:00
Ilość odwiedzających: 5

Przygotowano kilka
różnorodnych działań:
czasową wystawę historyczną,
eventy: Soboty z Izbą czy
Spacery historyczne.

10.07.2021
Sobota z Izbą Historyczną: możliwość spotkania z autorem
wystawy oraz sobotniego zwiedzania ekspozycji „Preussisch
Holland / Пройсишес-Холлянд / Pasłęk i okolice w roku 1945
w dokumentacji wojsk radzieckich".
Czas trwania: 9:00 – 13:00
Ilość odwiedzających: 4
29.08.2021
Termin spotkania ulega zmianie – weekendowe zwiedzanie
Izby zostało zaoferowane jako element Jarmarku św.
Bartłomieja w dniu 22 sierpnia.
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Sobota z Izbą Historyczną: możliwość spotkania z autorem wystawy oraz sobotniego zwiedzania
ekspozycji „Preussisch Holland / Пройсишес-Холлянд / Pasłęk i okolice w roku 1945 w
dokumentacji wojsk radzieckich".
Czas trwania: 12:00 – 17:00. Ilość uczestników: 300

Pasłęckie spacery historyczne
8.07.2021 r. – Spacer z przewodnikiem
pt. „Śladami pasłęckich pierników”. Start
o godzinie 10:00 przy Bramie Kamiennej.
Czas trwania: ok. 1,5 godziny.
Ilość uczestników: 10 osób.
6.08.2021 r. – Spacer z przewodnikiem
pt. „Śladami pasłęckich pierników”. Start
o godzinie 10:00 przy Bramie Kamiennej.
Dodatkowo zwiedzanie z przewodnikiem
izby Historycznej.
Czas trwania: ok. 1,5 godziny.
Ilość uczestników: 6 osób.
23.08.2021 – Spacer z przewodnikiem pt.
„Śladami pasłęckich pierników”. Start o
godzinie 10:00 przy Bramie Kamiennej.
Dodatkowo zwiedzanie z przewodnikiem
izby Historycznej.
Czas trwania: ok. 1,5 godziny.
Ilość uczestników: 2 osoby.
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Wystawa czasowa „Preussisch Holland / Пройсишес-Холлянд /
Pasłęk i okolice w roku 1945 w dokumentacji wojsk radzieckich".
Miejsce: Izba Historyczna w Bibliotece Publicznej w Pasłęku
Otwarcie: 22.06.2021
Wystawa czynna: do 29.10.2021 w godzinach i dniach otwarcia Biblioteki (oraz dodatkowo w
ramach „Sobót z Izba Historyczną”.
Zwiedzający lipiec: 107 osób.
Zwiedzający sierpień: 131 osób
W sumie: lipiec, sierpień: 238 osób
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Jarmark św. Bartłomieja
Biblioteka Publiczna w Pasłęku w dniu 22 sierpnia brała udział w Jarmarku św. Bartłomieja.
Przygotowano następujące wydarzenia:
1. Niedziela z Izbą Historyczną. Wystawy odwiedziło 300 osób.
2. Biblioteka pod Chmurką – stanowisko na dziedzińcu zamkowym. W ramach tego działania
dostępne były: strefa dziecięca, Czytelnia Pod Chmurką oraz mini kiermasz książek. Udział
wzięło ok. 450 osób.
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Zielonka Pasłęcka – Piknik z Biblioteką i OSP.
W dniu 20 sierpnia między 13 a 17 odbyły się wspólne zajęcia dla dzieci zorganizowane przez OSP w
Zielonce Pasłęckiej oraz Filię Biblioteki w Zielonce Pasłęckiej. W wydarzeniu wzięło udział 70 osób.
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PODSUMOWANIE

Przedstawione w niniejszym sprawozdaniu działania Biblioteki Publicznej w Pasłęku nie są całościowym
obrazem działań. Działanie te pokazują też, że Biblioteka ma spory potencjał i możliwość wielu
różnorodnych działań, ograniczonych jednak przez nie wystarczające zasoby kadrowe i finanse.

Statystyka
Nazwa
Zajęcia dla dzieci
Pasłęckie Spacery Historyczne
Sobota z Izbą Historyczną + niedziela 22 sierpnia
Zwiedzanie wystawy i Izby Historycznej
Klub Komiksów
Warsztaty indywidualne
Biblioteka pod chmurką 22 sierpnia
Piknik z Biblioteką i OSP w Zielonce Pasłęckiej

Ilość osób
219
18
309
238
6
0
450
70

OGÓŁEM: 1310

Informacja Turystyczna
Biblioteka Publiczna w Pasłęku po raz drugi prowadzi sezonowy Punkt informacji Turystycznej. Do
tej pory odwiedziły go:
Czerwiec - 335
Lipiec - 325
Sierpień – 343 osoby.
Ogółem: 1003 osoby
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