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Biblioteka Publiczna w Pasłęku 
Tytułem wstępu 
Rok 2020 w bibliotece to rok wielkich zmian i zawirowań, 

głównie spowodowanych pandemią, która wpłynęła na 

wszystkie funkcje instytucji. 

W rok 2020 wchodziliśmy pełni optymizmu i 

możliwości, chęci zmian. Funkcjonowała pierwsza 

wystawa historyczna czasowa, pojawiali się goście 

odwiedzający Izbę Historyczną poza sezonem 

wakacyjnym, powoli zwiększało się czytelnictwo – 
styczeń i luty to wzrost o ok 4 % w porównaniu do 

roku 2019. Przyszedł jednak marzec i nadeszła 

pandemia związana z SARS-COv-2, czyli Covid. 
Konieczne stało się praktyczne zamknięcie instytucji 

zgodnie z rządowymi ogłoszeniami. I tak Biblioteka 

funkcjonowała do końca roku. Okresy całkowitego 

zamknięcia trwały od 12 marca do 11 maja i przez 
pewien czas w listopadzie, poza tym działaliśmy albo 

w formule „na telefon”, albo ze specjalnymi punktami 

do wypożyczeń i odbioru albo z wolnym dostępem do 

księgozbioru. 

 Rok 2020 to nie tylko otwieranie i zamykanie 
Biblioteki zgodnie ze zmieniającymi się przepisami i 

zaleceniami. To również nowa strona internetowa, 

działania remontowe i aranżacyjne, prace 

bibliotekarskie, konkursy, wystawy, akcje internetowe 
i inne. 

Zapraszam do zapoznania się ze skróconym, opisem 

funkcjonowania Biblioteki w roku 2020. 

 

Piotr Adamczyk 
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Pandemia 
Trudny rok dla Biblioteki 
Pandemia koronawirusa zmuszała Instytucję do stawania 

przed coraz to częściej zmieniającymi się przepisami i 

wymaganiami oraz chęcią prowadzenia działalności. 

 

12 marca 2020 r. konieczne stało się zamknięcie Biblioteki Publicznej w Pasłęku w związku z 

ogłoszonym stanem epidemii i związanymi z tym ograniczeniami. Praktycznie do 11 maja Biblioteka 

była zamknięta całkowicie. Zmiana przepisów i poczynione w związku z tym inwestycje/zakupy 

pozwoliły na otwarcie usług wypożyczania i zwrotów w specjalnie wydzielonych i zabezpieczonych 
miejscach. 

Zarówno w Filii w Zielonce Pasłęckiej (zdjęcie obok) 
jak i w Pasłęku (zdjęcia powyżej) pojawiły się punkty 

zwrotów i wypożyczeń, oddzielone zasłonami pleksi. 

Pracownicy biblioteki otrzymali maseczki i rękawiczki 

ochronne, płyny do dezynfekcji blatów 

(zabezpieczonych folią w celu ochrony przed silnym 

środkiem dezynfekcyjnym), płyny do dezynfekcji rąk, 
zamontowano szereg osłon w oddziałach. 

Pandemia 
to… 

Spadek odwiedzin w bibliotece, spadek liczby wypożyczeń (najbardziej odeszli 
od biblioteki najmłodsi czytelnicy), zawieszenie funkcjonowania DKK, Klubu 
Malucha, Klubu Miłośników Poezji, kursów komputerowych i innych, utrudniony 
dostęp do literatury ale i: zwiększona aktywność w sieci, czas na działania 

remontowo-aranżacyjne i porządkowe, opracowywanie nowych materiałów… 
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Statystyka 
W roku 2020 zakupiono 1327 książek, z darów i przeniesienia ze zlikwidowanej filii w Rogajnach 

włączono do księgozbioru włączono 2461 książek. Ogółem stan księgozbioru dzięki nabytkom i 

darom/przeniesieniu wzrósł o 3788 pozycji. Prowadzony w okresach zamknięcia proces selekcji i 

ubytkowania spowodował ubytkowanie 23784 książek. Stan księgozbioru na koniec roku wyniósł 59086 

pozycji. 

  

Liczba 
zakupionych 

książek 

Kwota 
zakupu 
ogółem 

Kwota zakupu z 
dotacji 

organizatora 
oraz dotacji 
powiatowej 

Kwota zakupu z 
dotacji Zakup 

nowości Dary 

Wypożyczalnia dla 
dorosłych 701 18158,73 11517,56 7001,17 280 

Czytelnia 3 173,7 90 83,7 44 

Oddział dla Dzieci 463 7265,71 4980,49 2285,22 82 

Filia w Zielonce 
Pasłęckiej 160 2677,67 2110,2 567,47 131 

Ogółem: 1327 28635,81 18698,25 9937,56 537 

 
Podstawowe kryteria przy uzupełnianiu zbiorów to zainteresowania i potrzeby czytelnicze i 

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

badań czytelniczych (ankieta internetowa, propozycje czytelników odnośnie zakupu nowości składane 

pracownikom Biblioteki. W roku 2020 Biblioteka poniosła koszty zakupu dostępu dla czytelników serwisów 

Legimi oraz Ibuk 

 Kwota wydatkowana W tym dotacja z programu Zakup Nowości Czytelniczych 

Ibuk 1244 0 

Legimi 6060 3060 

 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 prawie 100%, w Zielonce Pasłęckiej 

32%. Ogółem stan księgozbiory wprowadzony do komputerowej bazy katalogowej wynosi 89,37%. 

 Systematycznie przeprowadzana była selekcja księgozbiorów – ubytkowane zostały: książki 

zdezaktualizowane, zniszczone, nie zwrócone przez czytelników oraz tytuły wieloegzemplarzowe. 

Ubytkowano 23784 pozycji. 
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Udostępnianie materiałów bibliotecznych i 

działalność informacyjna 
 

Realizację tego zadania obrazują poniższe dane liczbowe według stanu na dzień 31.12. 2020 r.: 

użytkownicy zarejestrowani w 
wypożyczalniach  

1345 

w tym: do lat 15 385 
czytelnicy aktywnie wypożyczający  1106 

w tym: do lat 15 303 
Liczba odwiedzin w Bibliotece 19699 

w tym: wypożyczający 17173 
w tym: pozostałe 2526 

Wypożyczenia na zewnątrz 20111 
w tym: literatura dla dorosłych 13831 

w tym: literatura dla dzieci 4131 
w tym: literatura niebeletrystyczna 2121 

Wypożyczenia czasopism nieoprawnych 28 
Wypożyczenia audiobookow 7 
Wypożyczenia prezencyjne 1011 

w tym: literatura dla dorosłych 352 
w tym: literatura dla dzieci 527 

w tym: literatura niebeletrystyczna 132 
Wypożyczenia czasopism nieoprawnych na 
miejscu 

180 

Liczba udzielonych informacji  3046 
Korzystający ze stanowisk komputerowych 500 
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Działania w świecie wirtualnym 
Konieczne zmiany wynikające z przepisów jak i to, co w miarę możliwości 

biblioteka realizowała za pośrednictwem i poprzez internet. 

 
Nowa strona internetowa 
Ustawa o dostępności dla osób ze 
szczególnymi potrzebami nałożyła obowiązek 
dostosowania stron internetowych instytucji 
publicznych do wymagań WCAG 2.0. W 
związku z tym podjęto starania nad 
utworzeniem zupełnie nowej strony, 
spełniającej przynajmniej minimalną część 
wymagań. Nowa strona, przygotowana przez 
agencję Aktywwwni z Elbląga została 
uruchomiona z początkiem września 2020 r. 
Strona jest w pełni responsywna, zawiera, 
oprócz możliwości dostosowywania kontrastu i 
wielkości czcionki, również możliwość 
odsłuchania, za pośrednictwem automatu, 
opisu danej strony. Rozpoczęto również 
rozmowy w sprawie zintegrowania z usługą 
tłumacza języka migowego. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
‘ 

Na stronie znalazły 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. 
 
Powstał też, zintegrowany ze stroną, serwis 
BIP Biblioteki. 
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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.  
Biblioteka 
Wojewódzka 

wykonała skany 

wielkoformatowe kilku 
materiałów ze zbiorów 

Biblioteki Publicznej w 
Pasłęku, wstępne oczyszczenie i prostowanie konserwatorskie dwóch gazet „Oberlander 

Volksblatt” oraz wykonała ich skany. Przystąpiono do skanowania pocztówek ze zbiorów 

Biblioteki. Po zakupieniu odpowiedniego oprogramowania możliwe stało się rozpoczęcie prac 

nad odpowiednią edycją wykonanych skanów przed ich publikacją na platformie WMBC. Dzięki 

zgodzie B. Hinza dokonano skanu wydawnictwa – reprintu jubileuszowej gazety pasłęckiej z 

1897 r.  

Do końca roku 2020 w zbiorach cyfrowych Biblioteki Publicznej w Pasłęku znalazły się 23 

opublikowane pozycje, które zostały odczytane 155 razy. Rozpoczęto prace edycyjne nad 

pierwszym z posiadanych przez Bibliotekę egzemplarzem pasłęckiej gazety „Oberlander 

Volksblatt”. 

Statystyka Biblioteki cyfrowej w roku 2020 
Całkowita liczba obiektów w Bibliotece Cyfrowej 23 

w tym: Liczba obiektów dodanych w roku 2020 do Biblioteki Cyfrowej 23 
Całkowita liczba wyświetleń obiektów 155 

w tym: Liczba wyświetleń obiektów w roku 2020 155 
 



 

Sprawozdanie z działalności Biblioteki 
Publicznej w Pasłęku w roku 2020 

 

Strona 9 z 36 

 

Facebook 
1. Pasłęckie Poczytajki Facebookowe - Akcja zorganizowana przez Dyrektora Biblioteki. 

Polegała ona na realizacji transmisji online z 

Biblioteki na jej profilu Facebook akcji głośnego 

czytania wybranych bajek czy fragmentów 

powieści. Uzyskane zgody wydawnictw czy 

autorów pozwoliły na realizację, od 17 marca 

do końca kwietnia 30 takich spotkań. Czytano 

np. utwory bp. Krasickiego, Jana Brzechwy, 
Marii Konopnickiej i nowsze: opowiadania o 
Kubusiu Puchatku, Bobie budowniczym, 
poznawano alfabet z Niesfornym abecadłem” 

Grzegorza Kasdepke, zaprezentowano 
fragmenty tomu I serii „Spirit animals”. Zgodnie z sugestiami wydawnictw, skasowano po 

miesiącu relacje na profilu FB. Działania ograniczone przepisami prawa autorskiego. 
2. Powstał artykuł, który został wydany w czasopiśmie „Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski” 

https://www.wbp.olsztyn.pl/publikacje/bwm/.  
3. Częścią akcji były piątkowe spotkania z Izbą Historyczną czyli „Ihaaa” – prezentacja 

wnętrz i zbiorów, opowieść o zdjęciach, widokówkach, wykład online o pasłęckich 

tradycjach świątecznych. Bieżąca analiza wyświetleń wykazywała kilka-kilkanaście 

wyświetleń w trakcie spotkania i więcej w dniach po transmisji live – bywały również 

wyświetlenia zagraniczne (m.in. Dania, Niemcy, Anglia, Kanada, Australia).  
4. Przeprowadzono kilka relacji „na żywo” na profilu Facebook biblioteki jak korzystać ze 

zbiorów Biblioteki w trakcie różnych stopni ograniczeń. 
5. Ogółem liczba wyświetleń 35 relacji na żywo i Pasłęckich Poczytajek wyniosła 3511 

wyświetleń. 

Instagram 
Profil biblioteki został założony pod koniec września 2020 r. Do końca roku zamieszczono 15 

postów które osiągnęły 105 polubień. Na koniec roku 2020 liczba osób i instytucji 

obserwujących profil Biblioteki Publicznej w Pasłęku osiągnęła 105. 

Statystyka wydarzeń wirtualnych 
Nazwa działania Liczba 

odbiorców 
Liczba 
działań 

Narodowe Czytanie - film na kanale Youtube biblioteki 43 1 

Relacje na żywo, w tym Pasłęckie Poczytajki na profilu FB 
Biblioteki 

3511 35 

Wystawa "Tak powstawała Niepodległa" 20 1 

Wystawa konkursu plastycznego "Niepodległość na 102" 91 1 

Suma: 3665 38 

 

https://www.wbp.olsztyn.pl/publikacje/bwm/
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Narodowe Czytanie 2020 
 

W ramach Narodowego Czytania „Balladyny” Juliusza 

Słowackiego Biblioteka zorganizowała kilka zdarzeń. 

Dzięki pomocy Pasłęckiego Ośrodka Kultury 

(wypożyczenie namiotu) zorganizowano objazdowe 

punkty akcji. Pierwszym miejscem był Plac Tysiąclecia a 

drugim parking przy rondzie Stankiewicza. Akcję 

współorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki 

Publicznej w Pasłęku. Odwiedzając namiot Biblioteki 

można było, w zamian za przeczytanie w parze z 

pracownikiem Biblioteki lub członkiem TPBPwP 

fragmentu przygotowanego utworu, uzyskać darmowy 

egzemplarz „Balladyny” bądź przybić na własnym 

egzemplarzu dzieła specjalną okolicznościową pieczęć. 

Książki ufundował dyrektor Biblioteki.  

Drugim działaniem było nagranie czytanych fragmentów 

„Balladyny” przez pracowników Biblioteki oraz 
opublikowanie zmontowanego nagrania na kanale 
YouTube Biblioteki. Do końca roku film zanotował 43 

wyświetlenia 
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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.  

„Polska walczy na wszystkich 
frontach" 
Do końca stycznia 2020 r. wystawiana była 

ekspozycja której otwarcie miało miejsce 9 

grudnia 2019 roku. Ekspozycja ta powstała na 

zlecenie Polish Government Information Center w 
1944 r. i zawiera oryginalne materiały 

propagandowe, które były prezentowane obwoźnie 

w USA pod koniec II Wojny Światowej. Plansze 

pokazują sytuację kraju podczas wojny, promując 

zarazem polską kulturę, sztukę i przemysł. 

Podkreślają też istotną rolę polskich kobiet w 

walce przeciw okupantowi w kraju i w Polskich 
Siłach Zbrojnych na Zachodzie.  Wystawa 

pochodzi ze zbiorów The Polish Mission of the 

Orchard Lake (Michigan, USA) a w Polsce 
udostępniana jest dzięki Muzeum Papiernictwa w 

Grębocinie. Wystawa zorganizowana dzięki 

współpracy ze wspomnianym muzeum, Muzeum 
Archeologiczno-Historycznym w Elblągu, 

Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Lokalne 

"Kuźnia Pruska". 

 
 

 
 
„Solidarność lat 80-tych. 
Materiały ze zbiorów Biblioteki 

Publicznej w Pasłęku”.  

 

Wystawa, której wernisaż miał miejsce 9 
października 2020 r. Na ekspozycji prezentowane 
są odnalezione w Bibliotece materiały – 
dokumenty, pisma podziemne i oficjalne, 
wydawnictwa drugiego obiegu. Jednym z 
ciekawszych materiałów prezentowanych na 

ekspozycji jest „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. Prezentowane są również 

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 –  
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z Trójmiasta, Lublina, Łodzi, Warszawy, 

Olsztyna... Uzupełnieniem jest 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 zamyka dział „Satyra i humor” oraz 

egzemplarz „Wieczoru Wybrzeża” z komunikatem 

o podpisaniu Porozumienia i wreszcie tygodnik 
„Solidarność”. Wstęp bezpłatny.  

Na ekspozycji znajdują się również bezpłatne 

materiały edukacyjne.  

W związku z obostrzeniami związanymi z 

zakazem udostępniania do zwiedzania wystaw w 

pomieszczeniach, termin zamknięcia wystawy 
został przełożony na rok 2021, tak, aby 

przynajmniej 1 miesiąc ekspozycja była dostępna 

dla zwiedzających. 

 

 

 

Pomysłodawcą i twórcą ekspozycji jest 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. 

Wydrukowano i rozlepiono na terenie miasta 
wielkoformatowe plakaty reklamowe wystawy. 
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Pozostałe działania związane z Izbą Historyczną 
1. 9 listopada przygotowano i opublikowano w formie wystawy online, ekspozycję „Tak 

powstawała Niepodległa”.  
Wystawa przygotowana została przez Biuro Programu „Niepodległa” i poświęcona jest 

procesowi odzyskiwania przez Polskę niepodległości oraz dorobkowi II Rzeczypospolitej. 

Wystawa „Tak powstawała Niepodległa” pomyślana jest jako materiał popularnonaukowy 

pomocny w uczczeniu setnej rocznicy niepodległości Polski. Ekspozycja składa się z 11 

plansz. Przedstawiają one wysiłki Polaków, które doprowadziły do odzyskania 

niepodległości oraz osiągnięcia II Rzeczypospolitej.  
Wystawa powstała z inicjatywy Biura Programu „Niepodległa”, autorami plansz są dr 

Sebastian Adamkiewicz (muzealnik i adiunkt w dziale historycznym Muzeum Tradycji 
Niepodległościowych w Łodzi) oraz Anna Bińkowska (Biuro Programu „Niepodległa”), 

zaś konsultantem historycznym dr hab. Paweł Grata, prof. UR.  
2. Trwa skanowanie zdjęć i widokówek ze zbiorów Biblioteki. Na chwilę obecną wykonano 

389 skanów. Kolejnym etapem będzie rozpoczęcie skanowania zbiorów dokumentów 

życia społecznego i pasłęckich czasopism.  
3. Do konserwacji/oczyszczenia przekazano dwie zabytkowe szable i 1 bagnet znajdujące 

się dotychczas na ekspozycji w Izbie Historycznej. 
4. Trwają prace nad planowaną ekspozycją „Pasłęk 1945”. W związku z epidemią i 

wywołanymi przez nią ograniczeniami: opóźnieniem w tłumaczeniu wybranych 

dokumentów, koniecznością przesunięcia środków finansowych na wydatki związane z 

zabezpieczeniem epidemiologicznym, wycofaniem się ze wsparcia finansowego i 

patronatów w 2020 roku Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz Wojewody Warmińsko-
Mazurskiego, zerwaniem kontaktu przez Muzeum II Wojny Światowej (brak jakichkolwiek 

odpowiedzi) planowany termin realizacji ekspozycji będzie w roku 2021, w wypadku 

posiadania zabezpieczenia finansowego. 
5. Do zbiorów Izby pozyskano:  

a) Dwa zdjęcia przedwojennego miasta – 
dar Thorstena Kruppka. 
b) Zdjęcie klasowe ze Szkoły Podstawowej 

nr 1 w Pasłęku, rok szkolny 1960/1961, dar 

Barbary Budkiewicz 
c) Przedwojenne zimowe zdjęcie dzieci z 

Młynar, z adnotacją „Muhlhausen, kr. Pr. 

Holland. Schleuse an der Ordensmuhle. Haese-
Gottschalk, Brozak – Cousinen. 
d) Przedmioty kuchenne i gospodarskie, 
darczyńca pragnie pozostać anonimowy. Kłódka 

z kluczem (uszkodzona), 2 sierpy, szczotka do lnu (?), przedwojenna poziomica. 
Obiekty wymagają konserwacji. 

e) Teczka z materiałami dot. dziejów miasta, w tym fotografie – dar Wiesława 
Śniecikowskiego. 

f) Rozpoczęto rozmowy w sprawie pozyskania kilku monet z XIX i XX w. znalezionych w 

rejonie Buczyńca i Robit. 
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6. W roku 2020 przeprowadzono zmiany aranżacyjne na wystawie, m.in. wprowadzono 

ramkę elektroniczną wyświetlającą zdjęcia i pocztówki, wstawiono tablicę pamiątkową 

(wraz z gablotą opisową i pocztówkami) z pomnika ku czci jeńców zmarłych w obozie 

jenieckim przy Pasłęku w okresie I Wojny Światowej oraz wyeksponowano nowy nabytek 

– blat stolika z obozu,  do jednej ze starych gablot zamontowano oświetlenie LED. 

Uporządkowano zawartość skrzyń na 

Baszcie, dokonano zmian w ekspozycji. 
W grudniu 2020 rozpoczęto drobne prace 

remontowe – zalepianie dziur w ścianach, 

zmiana w aranżacji tablic informacyjnych. 

Kolejnym etapem będzie malowanie 

pomieszczenia Izby. 
7. Dyrektor Biblioteki przeprowadził 2 

oprowadzania po Starym Mieście dla 13 

osób oraz około 10 oprowadzań po Izbie 

Historycznej dla 25 osób.  
8. Wprowadzanie opisów w 

gablotach w języku polskim i angielskim.  
9. Zwiedzający: 

Miesiąc Liczba osób 

odwiedzających 

Styczeń 53 

Luty 68 

Marzec 34 

Czerwiec 8 

Lipiec 133 

Sierpień 86 

Wrzesień 20 

Październik 5 

Ogółem: 407 
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Izba Historyczna – zmiany w ekspozycji stałej 
Oświetlenie led w starej gablocie 
 

 
 
 

Przedwojenne widokówki ze zbiorów Biblioteki 
 

 
 

 
Mapa powiatu z początku XX w. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablica pamiątkowa z pomnika na cmentarzu jeńców wojennych z okresu I Wojny Światowej 
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Gablota z informacjami o cmentarzu jeńców 

wojennych z okresu I Wojny Światowej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blat stolika z obozu jenieckiego, I Wojna 
Światowa – 1917 rok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przedwojenne tabliczki informacyjne 
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Pasłęckie butelki i skrzynka E. Schroetera 
 

Butelki: Pasłęk, Elbląg 

i inne w zbiorach 
Biblioteki 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Porcelana: cała i fragmenty, zdobiona motywami 
pasłęckimi 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Wprowadzenie skrzyń na salę główną 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Ramka z wyświetlanymi zdjęciami 

 
 
 
 
 



 

Sprawozdanie z działalności Biblioteki 
Publicznej w Pasłęku w roku 2020 

 

Strona 18 z 36 

 

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 stanowiła 1 osoba, zatrudniona na 
miesięczne umowy zlecenia przez Bibliotekę 

Publiczną w Pasłęku oraz częściowo MGOPS 

w Pasłęku. W związku z wyjątkową sytuacją 

osoby zatrudnionej (KRUS, niemożność 

przekroczenia pewnej kwoty dochodu 
miesięcznego) trzymiesięczny koszt 

zatrudnienia wyniósł 6723,5 zł. Pozostałe 

koszty wyposażenia to wydatki na przesłony 

pleksi, podstawki pod informatory i ulotki, tzw. 
„potykacze” reklamowe zewnętrzne proste, 

płyn do dezynfekcji, druk ulotki o Izbie 

Historycznej, druk plakatów informacyjnych. 
Dyrektor Biblioteki wyjeżdżał po odbiór 

materiałów informacyjnych oraz dostarczał 

ulotkę Izby Historycznej do Urzędu 

Marszałkowskiego w Olsztynie, Starostwa 

Powiatowego w 
Elblągu, Delegatury 

w Elblągu Urzędu 

Wojewódzkiego w 

Olsztynie, LGD 
„Łączy nas Kanał 
Elbląski”, PTTK w 

Elblągu, Izby 

Historii Kanału 

Elbląskiego w 

Buczyńcu, Muzeum 

Archeologiczno-
Historycznego w 
Elblągu.  

 

Dodatkowo uzyskano wsparcie przez osoby 
prywatne w postaci przywiezienia materiałów 

z Informacji Turystycznej w Ostródzie (oraz 

dostarczenie tam ulotki Izby Historycznej) oraz 
w Iławie, dostarczenie materiałów 

promocyjnych własnych i zrobionych w 

kooperacji . 

Szczegółowy opis działalności IT został 

przedstawiony w piśmie BPP 03/31/2020/PA z 

dnia 27 października 2020 r. 
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Odwiedzający 
Liczba osób odwiedzających Punkt Informacji wyniosła 1080, a w poszczególnych miesiącach natężenie 

ruchu wyglądało następująco: 

Miesiąc Liczba osób 

Lipiec 449 

Sierpień 403 

Wrzesień 228 

 

Odwiedzający turyści krajowi 
Punkt Informacji obsłużył 1008 gości krajowych. Szczegółowy opis w piśmie BPP 03/31/2020/PA z dnia 
27 października 2020 r.  

Odwiedzający turyści zagraniczni 
Kraj Liczba osób 

Niemcy 35 

Anglia 13 

Austria 7 

Holandia 5 

Belgia 3 

Łotwa 3 

Czechy 2 

Litwa 2 

Hiszpania 1 

Szwecja 1 

Suma: 72 
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Spotkania 
1. 25 lutego 2020 roku odbyło się spotkanie pt. 

„Wspomnienia wywiezionych na Sybir”. 

Spotkanie zorganizowali Burmistrz Pasłęka, 

Biblioteka Publiczna w Pasłęku, Koło 

Sybiraków w Pasłęku. O swoich 
przeżyciach i wspomnieniach rodzinnych 

czasach opowiadali  pasłęczanie: Weronika 
Mazur, Włodzimierz Wojczys, Bogdan 

Daniszkowicz, Alina Jarosz.  W spotkaniu 
wzięło udział ok. 50 osób, zostało 

zarejestrowane przez p. Jerzego 
Miąskowskiego i panią Barbarę Nowak. Nagranie z obszernymi fragmentami wystąpień 

zostało opublikowane na kanale Youtube Urzędu Miejskiego.  

 
 
2.  dniu 11 lutego miało miejsce 

spotkanie z poezją, przygotowane 

przez Klub Miłośników Poezji, 

działający przy Bibliotece. Wzięło w 

nim udział ok. 20 osób. 
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Teatr dla dzieci 
1. 24 stycznia 2020 r. miało miejsce 

przedstawienie teatralne pt. „Przygody 

Pippi Skarpetki” studia Krak-Art odbyło się 

w Izbie Historycznej w Pasłęku w dniu 24 

stycznia 2020 r. Wzięło w nim udział ok. 30 
osób. 

 
 

2. 16 października 2020 r. miało miejsce 

plenerowe przedstawienie teatralne 
„Legenda o bursztynie” w wykonaniu 

aktorów grupy "Małe Formy Teatralne 

WIDOWISKO". Pomimo szarej, ale nie 

deszczowej pogody, widowisko plenerowe 
przyciągnęło ponad 20 widzów. Na 

początek i zakończenie dyrektor Biblioteki 

zrobił mały pokaz wybuchu pyłu 

bursztynowego. 
Opowieść "Legenda o bursztynie" 

bazowała na jednej z legend nadbałtyckich 

- legendzie o Juracie i jej bursztynowym 
pałacu.  
Wydrukowano i rozlepiono na terenie 
miasta plakaty reklamowe wydarzenia. 
 

 

 

Ferie w Bibliotece 
W dniach 21-23 oraz 28-30 stycznia odbywały się zajęcia 

w ramach Ferii w Bibliotece. Zaplanowano  8 spotkań w 

których wzięły udział grupy zorganizowane i osoby 

indywidualne, w sumie 58 osób. 

Wakacje w 
Bibliotece 
W czerwcu 2020 r. przygotowany 
został plan działań wakacyjnych, 

przygotowana została przestrzeń, 

opracowano odpowiednie procedury i 
Regulamin Wakacji w Bibliotece w 
zgodzie z aktualnie obowiązującymi 

ograniczeniami epidemicznymi. Z 
proponowanych zajęć na miesiąc 

lipiec nie skorzystała żadna osoba.  Spotkania cykliczne 
Klub Malucha – Odbywały się w poniedziałki o godzinie 

11. 9 spotkań w miesiącach styczeń – początek marca. 

Wzięło w nich udział 78 osób. 
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Konkursy i nagrody 
1. W kwietniu 2020 r. ogłoszony został konkurs 
internetowy na ilustracje do czytanych bajek w 
ramach internetowej akcji „Pasłęckie Poczytajki 

Facebookowe”. Nie złożono żadnej pracy. 
 
2. 28 września 2020 r. ogłoszono konkurs 
plastyczny „Niepodległość na 102”, 

zorganizowany przez 
Towarzystwo Przyjaciół 

Biblioteki Publicznej w Pasłęku, 

Bibliotekę oraz Burmistrza 
Pasłęka. Wpłynęły prace 

uczniów ze Szkół 

Podstawowych: 1 i 3, w Zielonce 
Pasłęckiej i w Rogajnach. 

Przyznano 6 nagród w dwóch 

kategoriach wiekowych oraz 1 
dodatkowe wyróżnienie ufundowane przez Dyrektora 

Biblioteki. 
3. 7 grudnia rozstrzygnięty został konkurs 
czytelniczy zorganizowany przez Filię Biblioteki 

Publicznej w Zielonce Pasłęckiej pt. „Lubię czytać 

- więc jestem”. Konkurs kierowany był do dzieci i 

młodzieży klas I – VIII szkoły podstawowej. Udział w 

konkursie wzięło 17 dzieci w dwóch kategoriach 
wiekowych, klasy I -III (8 dzieci) oraz klasy IV – VIII (9 
dzieci). Sponsorem nagród w konkursie była P.H.U. 

AZA Katarzyna Maszkowska, Pasłęk. 
4. W miesiącu grudniu 2020 r. Dyrektor Biblioteki 

oraz Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Publicznej w 

Pasłęku wręczyli nagrody dla Najaktywniejszych 

Czytelników roku 2020 w 2 kategoriach: Dzieci i 
Młodzież oraz Dorośli. W każdej z kategorii zostały 

nagrodzone po 1 osobie w Filii w Zielonce Pasłęckiej 

oraz w Bibliotece Publicznej w Pasłęku. Nagrody 

ufundowało Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki 

Publicznej w Pasłęku, dyrektor Biblioteki. Drobnego 

wsparcia w postaci dodatkowych gadżetów (kubki z 

logiem Biblioteki oraz lampki stolikowe USB) udzieliły 

anonimowo dwie pasłęckie firmy. 

 

 
 
 
 

 

 

 

SPONSORZY 
W roku 2020 uzyskano 
wsparcie sponsorskie w 
wysokości 3600 zł. od 

Nadleśnictw Młynary i 

Orneta z przeznaczeniem 
na zakup gabloty 
ekspozycyjnej. Za 
pozyskane środku 

zakupiono gablotę 

ekspozycyjną z 

oświetleniem LED oraz 5 

tablic plakatowych które 

posłużą tworzeniu wystaw 
planszowych na korytarzu 
Biblioteki.  

Sponsorami nagród w 

konkursach było 

Towarzystwo Przyjaciół 

Biblioteki Publicznej w 
Pasłęku, Gmina Pasłęk, 3 

pasłęckie firmy. 
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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 zostały wstrzymane przez 

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

wnioski do projektów: Patriotyzm Jutra (1 wniosek), Partnerstwo dla Książki (2 wnioski), 
Kraszewski 2020. Komputery dla bibliotek (1 wniosek), fundacji Orlen – program „Moje 
miejsce na ziemi” (1 wniosek). Wnioski nie uzyskały dofinansowania ze względu na zbyt 

wysoki wskaźnik dochodowości podatkowej Gminy Pasłęk (Ministerstwo). 
3. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Biblioteki Narodowej złożono 

wniosek dot. Zakupu Nowości Czytelniczych na rok 2020. Kwota dotacji wyniosła 10110 

zł, natomiast wymagany wkład własny w roku 2020 to 18775,71 zł. Pod koniec grudnia 

2020 r. przystąpiono do II naboru w ramach tegoż projektu – zakup dostępu do publikacji 

elektronicznych, kwota dofinansowania zakupu dodatkowych kodów (bezpłatnych dla 

czytelników) dostępu do serwisu Legimi wyniosła 3060 zł. 
4. W listopadzie 2020 r. złożono wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w ramach programu „Promocja czytelnictwa”. Całość projektu wynosi 31 

tys. zł., w tym wkład własny 10 tys. zł. 

 

Pozostałe 
1. Pozyskano do zbiorów regionalnych Biblioteki część wydawnictw oraz niezabytkowe dwa 

stoły i wieszak z likwidowanego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej w Pasłęku. 

Nieliczne duplikaty wydawnictw, za zgodą Stowarzyszenia, zostały przekazane do 

biblioteki Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. Część wydawnictw 

regionalnych przekazano Bibliotekom Gminnym w Rychlikach i w Godkowie. Przekaz 
został poszerzony o pozycje naukowe dot. regionu ze zbiorów prywatnych dyrektora 

Biblioteki. 
2. Dyrektor Biblioteki odbył ok. 12 przejazdów w celu przewozu księgozbioru likwidowanej 

Filii w Rogajnach. Całość zbiorów została przetransportowana do Biblioteki Publicznej w 

Pasłęku. 
3. Ogłoszone i zaplanowane na dzień 17 marca spotkanie pt. „Czarnobyl i jego mieszkańcy 

współcześnie” zostało odwołane. 
4. W ramach akcji IPN „Biblioteka na to czeka” pozyskano 23 nieodpłatne wydawnictwa 

IPN.  
5. W ramach tworzenia „Wypożyczalni Gier Planszowych” pozyskano kilkanaście gier 

planszowych (dar dyrektora oraz dar firmy Egmont)  
6. Nawiązano wstępną współpracę z powstającą Lokalną Organizacją Turystyczną „Zalew 

możliwości. Dziedzictwo kulturalne wody” mającej skupiać gminy i instytucje, organizacje 
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z regionu Zalewu Wiślanego i szlaku Kanału Elbląskiego. Na chwilę obecną są to: Gmina 

Tolkmicko, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku, Muzeum M. Kopernika we 

Fromborku, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, Muzeum w Ostródzie, 

przedsiębiorcy, stowarzyszenia (w tym z województwa pomorskiego), osoby prywatne. 
7. 26 września 2020 r. zorganizowano Kiermasz Książek w którym, pomimo obostrzeń, 

wzięło udział ponad dwadzieścia osób, które zakupiły książki za sumę ok. 600 zł. 

Wydrukowano i rozlepiono na terenie miasta plakaty reklamowe wydarzenia. 
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Szkoły 
• Odbyły się 1 zajęcia historyczne dla 10 osób. 

• W dniu 10 marca 2020 r. rozesłana została do szkół w mieście i okolicy oferta zajęć 

edukacyjnych w Bibliotece Publicznej w Pasłęku. Wprowadzenie nowych tematów do stałej oferty 

edukacyjnej, w tym możliwość zorganizowania spotkania w szkole. 

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. 

 

Działalność w tym kierunku została zatrzymana z powodu pandemii, podjęto prace nad tematami zajęć 

które będzie można realizować w wypadku powrotu możliwości organizacji zajęć grupowych we 

wnętrzach Biblioteki. 



 

Sprawozdanie z działalności Biblioteki 
Publicznej w Pasłęku w roku 2020 

 

Strona 26 z 36 

 

Prace remontowe i zmiany aranżacyjne 
Czytelnia 

 
Kącik regionalny ze stanowiskiem pracy indywidualnej 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Uporządkowanie zbiorów, segregacja i 

ubytkowanie 
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Oddział dla Dorosłych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Remont ściany – cekolowanie dziur, i ubytków, malowanie – kwiecień 2020 
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Porządkowanie przestrzeni 
 
 

 
 
 
 

Ubytkowanie starych zniszczonych regałów, 

fizyczne przearanżowanie wszystkich regałów, 

poszerzenie dostępu do nich oraz przełożenie 

kilkudziesięciu tysięcy książek. Na zdjęciu obok 

przykład zniszczonego, starego regału 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Ubytkowanie kilkunastu tysięcy książek, segregacja i 

ubytkowanie uszkodzonych starych regałów, 

przestawienie wszystkich regałów w celu 

uzyskania optymalnej przestrzeni pomiędzy 

regałami, tj. 90-120 cm 
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Malowanie 2 wnęk – grudzień 2020 
 
 

Izba Historyczna – rozpoczęcie drobnych napraw, XII.2020 
 

 

 

Cekolowanie ubytków i dziur w ścianach 
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Korytarz – prace malarskie grudzień 2020 
 

 
  

Odmalowanie części ścian po pracach 

elektrycznych (parter, II piętro), części 

sufitów (parter, I piętro), 1 wnęki na 

korytarzu, sufitów nad schodami 
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Odnowienie dwóch parapetów drewnianych 

 

 
Odnowienie dwóch parapetów drewnianych 
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Elektryka – naprawa i wymiana starej i 
uszkodzonej instalacji głównej 

 

W dniu 23 grudnia 2019 r. tuż przed zamknięciem Biblioteki doszło do spięcia i niewielkiego 

pożaru w rozdzielni elektrycznej na I piętrze biblioteki. Szybkie prace naprawcze prowadzone w Wigilię 

pozwoliły na dalsze, tymczasowe funkcjonowanie instytucji. Stara, wysłużona instalacja główna 

wymagała natychmiastowej wymiany. Gmina Pasłęk zapewniła środki (27.653 zł.) na realizację działań 

naprawczych w wysokości i dzięki temu możliwa stała się realizacja zadania polegająca na wymianie 

rozdzielni głównej, położeniu nowych kabli zasilających rozdzielenie na piętrach, wymiana oświetlenia w 

Oddziale dla Dzieci i naprawa lub wprowadzenie oświetlenia na Baszcie. 

 

Rozdzielnia główna przed wymianą 

 

Badane 5-letnie instalacji elektrycznej wykazało drobne nieprawidłowości w instalacji. Pod koniec roku 

rozpoczęto procedurę Zapytania Ofertowego w celu wyłonienia wykonawcy mającego usunąć usterki. 

Dodatkowo konieczna stała się wymiana dwóch spalonych punktów oświetleniowych w ubikacji 

pracowniczej oraz pomieszczeniu gospodarczym. 
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Spalona w dniu 23 grudnia 2019 r. rozdzielnia na I piętrze 
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Rozdzielnia główna po wymianie 

 

Rozdzielnia na I piętrze, po doprowadzeniu nowej linii zasilającej z RG na parterze 
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Nowe oświetlenie LED na Oddziale dla Dzieci, nowe oświetlenie LED na Baszcie 

 

 
 

Opracowanie: Piotr Adamczyk, Ilona Łysiak-Smołko 
Biblioteka Publiczna w Pasłęku, 2021 

 
 
 
 
 


