
 
 

PODSUMOWANIE ROKU 2020  

W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W LANCKORONIE  

 

Rok 2020 w Bibliotece Publicznej w Lanckoronie oraz Filiach był bardzo 

nietypowy, pracowity, aktywny i rozwijający. Czas zatem na małe podsumowanie… 

W 2020 roku Biblioteka Publiczna w Lanckoronie wraz z Filiami wzbogaciły swoje 

księgozbiory o 1007 egzemplarzy, na kwotę 22364,81 zł. Ze środków budżetowych zakupy 

wynosiły 11564,81 oraz z  Ministerstwa 10800,00 zł. W darze od Czytelników otrzymaliśmy 

469 tytułów, za kwotę 2525,20 zł. Jak co roku, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 

czytelników, zakupiliśmy do naszych placówek książki dla dzieci z dużą czcionką ułatwiające 

naukę czytania, obyczajowe, romanse, a także kryminały, biograficzne oraz historyczne. 

Poszerzyliśmy także dział popularno-naukowy o nowe pozycje. 

Najpopularniejszymi autorami minionego roku byli Remigiusz Mróz, Agnieszka Lingas-

Łoniewska, Paulina Świst, Wojciech Chmielarz, Agnieszka Olejnik, Małgorzata Rogala, 

Agnieszka Krawczyk, Lucyna Olejniczak, Agnieszka Frączyk, Edyta Świętek, Max Czornyj, 

Krystyna Mirek, Penelope Ward, Vi Keeland, Lee Child, Jo Nesbo, Rachel Abbott, Charlotte 

Link, Harlan Coben, Camilla Lackberg oraz wielu innych.  

Wśród dzieci i młodzieży to Anna Szafrańska, Kirsty Moseley, Anita Głowińska, 

Lilianna Fabisińska, Marcin Pałasz, Grzegorz Kasdepke, Małgorzata Musierowicz, Andrzej 

Maleszka, Jeff Kinney i inni. Najmłodsi chętnie wypożyczali serie Kicia Kocia, Psi Patrol, 

Franklina, Martynkę, Samochodzik Franek oraz  „Czytam sobie”, Książkożercy”, Czytamy bez 

mamy”, Biuro Detektywistyczne Lessego i Mai”, a także „Zaopiekuj się mną” i „Mądra Mysz”.  
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DARY I INNE 

 ( ZA ZAGUBIONE) 

ILOŚĆ WARTOŚĆ ILOŚĆ WARTOŚĆ ILOŚĆ WARTOŚĆ ILOŚĆ WARTOŚĆ 

GBP w 

Lanckoronie 
174 3514,00 133 2700,00 1 34,50 103 795,20 

Filia w Izdebniku 115 2658,05 107 2700,00 1 34,50 212 888,00 

Filia w Jastrzębi 121 2694,93 119 2700,00 1 34,50 75 409,00 

Filia w 

Skawinkach 
123 2697,83 111 2700,00 1 34,50 79 433,00 

RAZEM: 533 11564,81 470 10800,00 4 138,00 469 2525, 20 

 



 

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA 

Ferie z Teatrem Maska. Spektakle dla dzieci promujące czytelnictwo odbyły się w GBP 

w Lanckoronie oraz Filii w Izdebniku i Jastrzębi.  

  

  



 

  

W każdej z placówek w czasie ferii dodatkowo odbywały się zajęcia plastyczne dla 

chętnych dzieci, np. kalejdoskop bajek, malowanie serduszek z masy solnej, wykonywanie 

postaci z ulubionych bajek, wyklejanki czy tworzenie rysunków z postaciami bajkowymi. 

W GBP wspólnie z dziećmi czytaliśmy wiersze Danuty Wawiłow.  

Filia w Jastrzębi zorganizowała lekcję biblioteczną dla klasy VI o rodzajach katalogów 

bibliotecznych i sposobach wyszukiwania interesujących książek. 

GBP w Lanckoronie odwiedzili uczniowie z klasy V Szkoły w Izdebniku. 

Rozwiązywali test wiedzy dotyczący Konfederacji Barskiej, tym samym wykazując się rozległą 

wiedzą historyczną w tym temacie. 

W związku z obchodami 100-lecia urodzin Jana Pawła II biblioteki ogłosiły gminny 

konkurs plastyczny pod hasłem „ Jan Paweł II z gminą Lanckorona w tle”. Nagrody dla 

uczestników i laureatów konkursu zakupione zostały dzięki wsparciu finansowemu od Banku 

Spółdzielczego w Kalwarii Zebrzydowskiej.  

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Lanckorona Pan Tadeusz 

Łopata. Komisja Konkursowa wybrała laureatów. Finał konkursu odbył się w maju, gdzie  

w GBP w Lanckoronie Wójt Tadeusz Łopata wręczył nagrody i dyplomy laureatom.  

W prezencie od Pana Wójta wszyscy uczestnicy otrzymali folder informacyjny o Lanckoronie. 

Członkowie Klubu Senior + w Lanckoronie wykonali dla naszych zwycięzców pamiątkowe 

kwiaty z bibuły. Serdecznie dziękujemy. 



 

  

(Źródło własne) 

Wystawa prac konkursowych odbyła się w GBP w Lanckoronie, Klubie Senior +  

w Lanckoronie oraz Filii w Izdebniku. 

 

(Źródło własne) 

W antyramach w czytelni GBP w Lanckoronie przez cały rok 2020 przygotowane 

zostały informacje biograficzne o Janie Pawle II oraz wystawionych zostało kilka książek  

autorstwa Papieża znajdujących się w zbiorach naszej Placówki. 



 

 

(Źródło własne) 

Od 16 marca do 3 maja GBP i Filie zawieszają obsługę czytelników oraz wszelkie 

zaplanowane zajęcia i wydarzenia w związku z ogłoszoną pandemią. Działalność kulturalno-

oświatowa od tej pory przebiegała w sposób specyficzny.  W związku z zamknięciem placówek 

dla użytkowników, biblioteki propagowały czytelnictwo, wykorzystując nowoczesne 

technologie.  

W okresie wakacyjnym we wszystkich Placówkach na portalu Facebook polecałyśmy 

naszym czytelnikom książki, które naszym zdaniem warto przeczytać. Biblioteka  

w Gierałtowicach zgłosiła nasze Biblioteki do akcji #Challenge7ksiazekprzez7dni  promującej 

i szerzenie czytelnictwa. Wśród naszych propozycji znalazły się książki dla dzieci, młodzieży 

oraz dorosłych. 

Od września nasze Książnice po raz kolejny włączyły się do akcji „Mała Książka- 

Wielki Człowiek”. Projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym oraz rodziców. Ma 

ona na celu zachęcenie rodziców do odwiedzania bibliotek oraz codziennego czytania  

z dzieckiem. Każde dziecko, które przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie,  

w prezencie podczas zapisu do placówki otrzyma pamiątkową wyprawkę czytelniczą na dobry 

start swojej czytelniczej przygody. W zestawie prezent w postaci broszury informacyjnej 

traktującej o nieocenionej roli czytania i rozwoju dziecka otrzymają także rodzice.  

https://www.facebook.com/hashtag/challenge7ksiazekprzez7dni?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW21yFflO0FSSXlEHmfJKuESmzVy8qyMknkl6EVdeDhKz9DdK-5dC6fAC6jRL3znlBzOJiY1vF8i8eYQ6qC2It1Vi6j6PsDtLS7it9O6ZexK-Wh0lmTJpnPFCfOQYh6kNEEawMURLBI6WOiYlnygWpwX4USGUjcrccGn56CKgHKibRfVPmRWOZACjegpc0cxEA&__tn__=*NK-R


 

 

We wrześniu odbyło się Narodowe Czytanie „ Balladyny” Juliusza Słowackiego. Mając 

na uwadze wszelkie obostrzenia oraz reżim sanitarny, akcja przebiegła bez udziału 

publiczności. Wójt Gminy Pan Tadeusz Łopata wspólnie z Dyrektor GBP w Lanckoronie 

Moniką Zając przeczytał fragment wybranej lektury. Na Facebooku Biblioteki oraz stronie 

internetowej Urzędu Gminy Lanckorona ukazał się film upamiętniający to wydarzenie. 

 

(Fotografie ze strony Urzędu Gminy Lanckorona) 

Przygotowane zostały również slajdy z informacjami na temat niniejszej lektury. 

Umieszczone zostały na stronie internetowej oraz Facebooku GBP w Lanckoronie. 



 

W listopadzie nastąpiło ponowne zawieszenie obsługi czytelników i ograniczenie  

działalności placówek, które trwało od 7 listopada do 29 listopada 2020 r. W tym czasie, 

pomimo trudności, Placówki wykonywały swoje zadania statutowe, prowadziły działalność 

promocyjną i edukacyjną wykorzystując do tego 99 

dostępne narzędzia technologiczne. 

Na portalu społecznościowym Facebook oraz stronie internetowej GBP w Lanckoronie, 

w ostatnim kwartale 2020 roku ukazywały się filmy przedstawiające pracownice bibliotek 

czytające fragmenty książek dla dzieci. Akcja „ W czasie pandemii czytamy i biblioteki również 

zdalnie odwiedzamy” miała na celu promocję czytelnictwa i bibliotek w czasie pandemii oraz 

rozbudzanie nawyku czytania wśród dzieci. Czytaliśmy m. in. Afrykę Kazika, Króla Maciusia 

I, Puc, Bursztyn i goście, czy zabawne przygody niesfornego psa Elfa. W Filii w Izdebniku,  

w związku z obchodami papieskimi, nagrania poświęcone były najnowszej książce o Janie 

Pawle II autorstwa Henryki Swornóg, pt. „Boso do nieba, czyli o Karolku który został papieżem 

i świętym”. Autorka miała gościć w naszych Bibliotekach na spotkaniu autorskim promującym 

książkę, jednak ze względu na sytuację epidemiologiczną, zmuszone byłyśmy odwołać to 

wydarzenie. Przy okazji miło nam wspomnieć, iż autorzy niektórych dzieł obserwowali nas na 

Facebooku i nawet zamieszczali pochlebne komentarze pod filmami.  

 

(Źródło własne) 

Pracownica Filii w Jastrzębi i Skawinkach przeniosła nas do świata poezji… 

Przedstawiając własną interpretację wierszy polskich poetów. Akcja pod hasłem „Wiersze 

pandemiczne”. 



Przez cały rok za pomocą mediów społecznościowych oraz stronie internetowej 

przedstawiamy nowości pojawiające się w naszych placówkach. Katalog biblioteczny również 

ma odrębną zakładkę z nowościami. Działanie to ma na celu promocję naszych zasobów oraz 

zachęcanie do korzystania z bibliotek.  

 

        

(Źródło własne) 

Nasi czytelnicy mogą się kontaktować z nami za pomocą telefonów, a także strony 

internetowej oraz portalu Facebook. Chętnie korzystają z możliwości rezerwacji książek, 

wysyłają wiadomości, aby dowiedzieć się o dostępność interesujących ich tytułów, a także 

proszą o przygotowanie dla nich książek do wypożyczenia. 

Placówki miały utrudnioną działalność, w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, 

jednak sprostały zadaniu i efektywnie prowadziły działalność statutową oraz kulturalną. 

 

Sporządziła: 

 Dyrektor  

Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Lanckoronie 

  mgr Monika Zając 

 

 


