Sprawozdanie z działalności
Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury
w 2015r.
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Trzebiatowski Ośrodek Kultury w roku 2015 zrealizował wiele przedsięwzięć związanych
z celami statutowymi, które nawiązywały m.in.: do historii, kultury i tradycji ziemi
trzebiatowskiej. Zorganizowaliśmy szereg imprez o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim
i międzynarodowym m.in.:
1. Spotkanie Czterech Świec
2. Ogólnopolski Dziecięco - Młodzieżowy Festiwal Piosenki „O Bursztynową Nutkę”
3. Międzynarodowe warsztaty pisankowe
4. Czytające Podwórka
5. „Sąsiady”- Trzebiatowskie Spotkania Kultur
6. Festiwal Muzyki Morskiej „Słona Woda”
7. Trzebiatowskie Święto Kaszy
8. Pałacowa Noc w Muzeum
9. Europejskie Dni Dziedzictwa w Gminie Trzebiatów
10. Seminarium naukowe „Trzebiatów – spotkania pomorskie”
11. „Kapliczki i krzyże przydrożne jako element identyfikacji społecznej i kulturowej na
Pomorzu Zachodnim. Tradycje regionu” – sesja poświęcona małej architekturze
sakralnej, jej genezie i symbolice
12. Mikołajki wielokulturowe

Imprezy te wpisane są w krajobraz kulturowy naszego regionu i w znaczący sposób
rozpowszechniają wiedzę o jego tradycjach, kulturze i historii.
W Trzebiatowskim Ośrodku Kultury przez cały rok prowadzone były zajęcia, koła
zainteresowań:
- Koło plastyczne BEZ RAM ( dwie grupy wiekowe) – prowadząca Renata Jankowska
- Chór CANTARE – prowadzący – Jan Kondarewicz
- Zajęcia wokalne ( dwie grupy wiekowe) - prowadząca Renata Jankowska
- Akademia Malucha – prowadząca – Anna Rzepecka
- ROBÓTKOWO – prowadząca Marta Górska
- Teatrzyk POD ANTRESOLĄ – prowadząca Karolina Kurczewska
- Nauka gry na instrumentach ( pianino, gitara, keybord) – prowadzący Michał
Bierwiaczonek, Nadia Pylat
- Nauka tańca- Szkoła Tańca ISKRA
- Dyskusyjny Klub Książki – prowadząca Stanisława Prętka
- Klub Przyjaciół Książki - prowadząca Karolina Kurczewska
- „Dotknij historii, posmakuj tradycji”- zajęcia i warsztaty edukacyjne – prowadzący
Piotr Żak
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Ponadto w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury spotykają się organizacje takie jak:
- Związek Emerytów i Rencistów
- Przewodnicy PTTK BASZTA KASZANA
- Związek Sybiraków
- Związek Diabetyków – koło Trzebiatów
- Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
- PTTK NAD REGĄ
Podczas realizacji poszczególnych działań współpracowaliśmy z takimi partnerami
polskimi i zagranicznymi jak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie
Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie
Towarzystwo Kultury w Hainewalde
SCHATZHÜTER Volkskunst- und Kulturzentrum e. V. Bernau
Agrarmuseum Wandlitz
Verein Stadt Treptow a.d. Rega und Umgebung e.V. Kiel
Ewangelisches Seminar für teologische Prüfungen Freienhufen
Akademia Umiejętności TRADYCJA
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Stowarzyszenie Królewski Gaj
Książnica Pomorska w Szczecinie
Starostwo Powiatowe w Gryficach
Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury
Muzeum Okręgowe w Koszalinie
Związek Ukraińców w Polsce Koło w Trzebiatowie
Trzebiatowscy przewodnicy z Koła BASZTA KASZANA i NAD REGĄ
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Trzebiatowie
Warsztat Terapii Zajęciowej w Jarominie
Szkoły i Przedszkola w Gminie Trzebiatów
Biblioteka w Wandlitz k. Berlina
Obwodowa Biblioteka Dziecięca we Lwowie.
Zachodniopomorski Konserwator Zabytków
Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Szczecinie
Muzeum Narodowe w Szczecinie
Polski Związek Emerytów Koło w Trzebiatowie
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Trzebiatowie
Trzebiatowski Gang Motocyklowy
Trzebiatowskie Parafie
Straż Pożarna, Policja, Straż Miejska
Jednostka Wojskowa
Stowarzyszenie Gryficka Akademia Przyszłości

3

W roku 2015r ogłosiliśmy i zrealizowaliśmy konkursy m.in.: plastyczne, muzyczne,
kulinarne. Podczas całorocznej działalności prezentowaliśmy dzieciom, młodzieży i dorosłym
różne formy pracy artystycznej: spotkania, warsztaty, które cieszyły się dużym
zainteresowaniem.
Podczas całorocznej działalności współpracowaliśmy stale z mediami: TVP Szczecin, Radio
Szczecin, Radio Plus, Radio Koszalin, Kurier Szczeciński, Głos Szczeciński, prasą
ogólnopolską i lokalną. Stacje telewizyjne i radiowe bezpłatnie przygotowywały audycje z
naszych przedsięwzięć m.in.: Trzebiatowskie Święto Kaszy, Spotkanie Czterech Świec,
Sąsiady- Trzebiatowskie Spotkania Kultur, Słona Woda”, Seminarium naukowe - Trzebiatów –
spotkania pomorskie
W roku 2015 w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury odbyły się m.in.:
 wystawy:
a) „Gdy maluję, moje myśli stają się widoczne…” – wystawa malarstwa Bożeny
Kubiak z Nowogardu,
b) „Paul Dahlen (1881-1954). Malarstwo”,
c) „Rzeźba ludowa i sakralna” – wystawa Zdzisława Broszczaka,
d) „70-lecie łowiectwa na ziemi gryfickiej” – współorganizatorzy wystawy Koła
Łowieckie Powiatu Gryfickiego,
e) „Z wiatrem w grzywie” – wystawa malarstwa Joanny Dębiec-Semeniuk,
f) „Punkt widzenia” – wystawa malarstwa i rysunku Jakuba Malinowskiego,
g) „Od Izby Regionalnej do Muzeum Pałacowego. 15-lecie działalności muzealnej w
Trzebiatowie” – wystawa,
h) „Powidoki miasta – wystawa malarstwa Jarosława Eysymonta,
i) „O pięknie i historii Pomorza” – wystawa malarstwa Zygfryda Barza,
j) „Sochocińskie guziki – ślad dawnej tradycji”
 w ramach Galerii Jednego Obrazu:
a) „Fantastyczny świat” Ariela Woźnego, uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej
przy Kole PSnROzUU w Trzebiatowie
 wystawki i gazetki okolicznościowe m.in.:
a) comiesięczne kalendarium,
b) listy bestsellerów, np. „Wiosenna książka”, „Lato z książką”, „Jesienna książka”,
„Książka pod choinkę”,
c) wystawa dorobku naukowego seminarium „Trzebiatów – spotkania pomorskie”,
d) ekspozycja książek proponowanych dla członków Dyskusyjnego Klubu Książki,
e) „Życie i twórczość Patronki Biblioteki”,
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 koncerty:
a) koncerty chóru CANTARE, m.in. „Ułani, ułani malowane dzieci…” koncert pieśni
patriotycznych, wojskowych, legionowych, z okazji Narodowego Święta
Niepodległości,
b) Wariacje Gitarowe w wykonaniu Marianny Kowal, uczennicy Państwowej Szkoły
Muzycznej I st. w Gryficach, Pawła Utnickiego i Cezarego Strokosza
c) Koncert Julii Vikman podczas Nocy w Muzeum
 happeningi:
a) I Ogólnopolska Noc Bibliotek , m.in. wspólne odczytanie „Lokomotywy” J.
Tuwima; „Weź ulubioną książkę do biblioteki” – maraton czytelniczy; projekcja
filmu „Sekret Eleonory”; poszukiwanie skarbu księżnej Anastazji; „U Marynki” –
smakołyki pałacowej cukierni,
 konkursy:
a) na najpiękniejszą palmę wielkanocną
b) na najpiękniejszą pisankę wielkanocną
c) „Baby, ach te baby” – konkurs na wypiek wielkanocny,
d) konkursy na potrawę regionalną- POTRAWA SĄSIADA, konkurs na POTRAWY
Z KASZY, POTRAWA POMORSKA
e) Turniej Wiedzy o Trzebiatowie,
f) Miejsko-Gminne
Eliminacje
Małego
Konkursu
Recytatorskiego
oraz
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Poezji Śpiewanej i Teatru Jednego
Aktora,
g) rozstrzygnięcie konkursu na prezent dla Kubusia Puchatka (udział czytelników z
Biblioteki w Wandlitz oraz Lwowskiej Obwodowej Biblioteki dla dzieci)
h) konkurs plastyczny na stroik świąteczny – współorganizator: Apteka „Staromiejska”
w Trzebiatowie,
 konkursy literackie:
a) konkurs na limeryk o Trzebiatowie – XII edycja konkursu (rozstrzygnięcie podczas
trwania Trzebiatowskiego Święta Kaszy – wpłynęło 91 limeryków z Polski oraz
Niemiec i Australii),
 spotkania z pisarzem:
a) Moniką Szwają – podczas I Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek,
b) Agnieszką Galewską – podczas I Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek,
c) Gają Kołodziej – w ramach projektu „Czytające Podwórka”,
d) Marcinem Pałaszem - w ramach projektu „Czytające Podwórka”,
e) Barbarą Kosmowską - w ramach projektu „Czytające Podwórka”,
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prelekcje, m.in.
a) „Na trzebiatowskim dworze Marynki” – wykład i prezentacja multimedialna
autorstwa dr Janiny Kochanowskiej; w związku z 247. rocznicą urodzin Marii z
Czartoryskich Wirtemberskiej,
b) „… w maju o kulturze” – w ramach Wszechnicy Obywatelskiej dyskusja nt. planu
działań społeczno-kulturalnych w Trzebiatowie,
c) „Tradycje muzealne w Trzebiatowie i na Pomorzu” wykład i prezentacja
multimedialna autorstwa dr Janiny Kochanowskiej,
d) „Kapliczki i krzyże przydrożne jako element identyfikacji społecznej i kulturowej na
Pomorzu Zachodnim. Tradycje regionu” – sesja poświęcona małej architekturze
sakralnej, jej genezie i symbolice (wystąpienie Renaty T. Korek, Jacka Handora,
Anny Bartczak, Marii i Waldemara Witków, Marty Górskiej)

 w a r s z t a ty, m.in. :
a) warsztaty i pokazy rękodzielnicze,
b) warsztaty teatralne,
c) warsztaty fotograficzne,
d) warsztaty muzealne – odkrywane na nowo zbiory Muzeum Pałacowego,
uczestnictwo dzieci i młodzieży w interaktywnej grze miejskiej, w której
wykorzystano m.in. eksponaty, dawne pocztówki, zachowane zabytki, a nawet
mieszkańców miasta
 konferencje, seminaria i promocja książek:
a) seminarium naukowe „Trzebiatów – spotkania pomorskie 2015”,
b) promocja książki „Trzebiatów – spotkania pomorskie 2014 r.” wydanej przez
Trzebiatowski Ośrodek Kultury,
c) promocja publikacji „Klasztor Premonstratensów w Białobokach. Archeologia i
historia” (z udziałem współautorów książki: prof. dr hab. Mariana Rębkowskiego,
Marka Dworaczyka i dr Rafała Simińskiego),
d) promocja wydawnictwa „Muzeum Pałacowe w Trzebiatowie. Zobacz, dotknij,
posłuchaj!”
 spotkania pałacowe:
a) XIX Spotkanie Czterech Świec – Wieczór Kolęd – wspólne śpiewanie kolęd
wyznawców kościoła rzymskokatolickiego, greckokatolickiego, prawosławnego,
ewangelicko-augsburskiego,
b) „Mikołajki wielokulturowe” – m.in. warsztaty pieczenia pierników i ozdób
choinkowych,
c) włączenie się w ogólnopolską akcję Narodowe Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa,
d) spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki; m.in. niezwykłe wydarzenie kulturalne spotkanie z wybitną aktorką teatralną i filmową Anną Seniuk,
e) „Romowie dumni z tradycji” – coroczne spotkanie z przedstawicielami tej
mniejszości etnicznej z okazji Międzynarodowego Dnia Romów ,
f) spotkanie uczniów szkoły ponadgimnazjalnej z Marianem Kijewskim, więźniem
obozu koncentracyjnego w Majdanku,
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g) „Trzeci” biegun Marka Kamińskiego – spotkanie z podróżnikiem – obecnie
wędrującym szlakiem św. Jakuba,

MUZEUM PAŁACOWE
Muzeum Pałacowe, które funkcjonuje w TOK-u od 2000 r. (początkowo jako Izba Regionalna
,,Nasz Dom”), składa się obecnie z siedmiu ekspozycji stałych (systematycznie
rozbudowywanych) uzupełnianych przez wystawy czasowe. Struktura placówki to: Dział
Etnograficzny, Archiwalno-Historyczny oraz Centrum Informacji Regionalnej. Bogate i
różnorodne zbiory pozyskiwane są podczas badań terenowych, przekazywane jako darowizny
lub depozyty przez dawnych i obecnych mieszkańców miasta. Eksponaty wykorzystywane są
nie tylko do aranżacji wystaw, ale także podczas zajęć edukacyjnych oraz licznych projektów
realizowanych przez TOK. Muzeum, dzięki atrakcyjnym i zróżnicowanym działaniom i
przedsięwzięciom cieszy się dużą popularnością i społecznym zaufaniem
W Muzeum Pałacowym przeprowadzono ponadto w ciągu 2015 r. szereg cyklicznych zajęć
edukacyjnych oraz warsztatów związanych z realizowanymi projektami, przygotowaniami do
,,Turnieju Wiedzy o Trzebiatowie”, jak i opracowanych na specjalne zamówienie placówek
oświatowych. Udzielono ponadto kilkudziesięciu konsultacji merytorycznych (drogą mailową,
telefoniczną oraz w siedzibie TOK-u) dla uczniów, studentów, pracowników naukowych,
regionalistów. Kontynuowano współpracę z instytucjami jak np. Narodowy Instytut
Dziedzictwa Oddział w Szczecinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Archiwum Państwowe
w Szczecinie, Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, Muzeum ArcheologicznoHistoryczne w Stargardzie, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, Muzeum Okręgowe w
Koszalinie. Opracowano i wydano szereg wydawnictw i materiałów promocyjnych Pałac i
Muzeum – pocztówki, plakaty, foldery, plansze informacyjne w języku polskim i niemieckim,
co efektywnie wpłynęło na wzrost liczby odwiedzających. Na bieżąco pozyskiwano kolejne
eksponaty, ze względu na ograniczenia finansowe, przede wszystkim jako darowizny lub
depozyty. Podjęto również kilka badań terenowych gromadząc w ten sposób dokumentację
fotograficzną okolicznych miejscowości, jak i zdobywając kolejne artefakty. Dokonano
również niewielkich zmian w sposobie aranżacji poszczególnych ekspozycji oraz
zainstalowano głośniki, co zwiększyło atrakcyjność wystaw stałych.

Przebieg sezonu turystycznego 2015 w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury
Letni sezon turystyczny 2015 trwał w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury od początku maja do
końca września. Wśród wielu imprez plenerowych i tematycznych, warsztatów, spotkań,
festiwali i koncertów warto wymienić: Trzebiatowskie spotkania Kultur ,,Sąsiady”, Festiwal
Muzyki Morskiej ,,Słona Woda”, Trzebiatowskie Święto Kaszy, Pałacowa Noc w Muzeum.
Imprezy cieszyły bardzo dużym zainteresowaniem wypoczywających na Wybrzeżu
Trzebiatowskim.
Od początku lipca funkcjonowała letnia kawiarenka pałacowa, sklepik z pamiątkami i
wydawnictwami turystycznymi (mapy, przewodniki, pocztówki itp.), przebieralnia
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pałacowa. Turyści mogli korzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu, ekranu dotykowego
MultiTouch, mieli także dostęp do prasy codziennej oraz czasopism. W Punkcie Informacji
Regionalnej rozdawano bezpłatne broszury i foldery promocyjne, udzielano także informacji
odnośnie noclegów, punktów gastronomicznych, komunikacji, miejsc wartych odwiedzenia
(także w języku niemieckim). Obsługą ruchu turystycznego zajmowały się 3 osoby (pracownik
TOK-u oraz 2 osoby będące na stażu lub robotach publicznych).
Olbrzymią popularnością wśród turystów indywidualnych oraz grup zorganizowanych cieszyły
się ekspozycje w Muzeum Pałacowym (,,Historia miasta i jego zabytki”, ,,Średniowieczna
moda na Pomorzu”, ,,Na co dzień i od święta. Z wizytą w pomorskiej zagrodzie”, ,,Podglądając
codzienność. Trzebiatów w XX wieku”). Ponadto stała ekspozycja w saloniku mieszczańskim,
ekspozycja ,,To był świat w zupełnie starym stylu... Trzebiatów na dawnej pocztówce oraz
kolekcja lalek i zabawek w Oddziale dla dzieci i najnowsza wystawa ,,Damy Trzebiatowa,
Pomorza i Europy". W Galerii ,,Feininger" wystawy - ,,Z wiatrem w grzywie” Joanny
Dębiec-Semeniuk, ,,Punkt widzenia” Jakuba Malinowskiego oraz ,,15-lecie działalności
muzealnej w Trzebiatowie”. W roku bieżącym odnotowano znaczny wzrost jeśli chodzi o
frekwencję wśród grup zorganizowanych i turystów indywidualnych. Promocja i atrakcyjność
Muzeum Pałacowego spowodowały, że już od maja pałac odwiedzały wycieczki z Mrzeżyna,
Szczecina, Kołobrzegu oraz nadmorskich miejscowości Wybrzeża. W ciągu lipca i sierpnia
Pałac nad Młynówką odwiedziło, korzystając z różnych propozycji, ok. 6 tys. osób (grupy
zorganizowane, turyści indywidualni, osoby korzystające z Internetu, uczestniczące w
poszczególnych imprezach). Oprócz turystów polskich, znaczna część zwiedzających
pochodziła z Niemiec i Skandynawii. Pojawiały się także osoby z Francji, Anglii, USA, Chin.
Odwiedzający pałac korzystali ponadto z wypoczynku w ogrodach pałacowych i placu zabaw
dla dzieci oraz tarasie kawowym. Tereny zielone są monitorowane, co znacząco wpływa na
poziom bezpieczeństwa odwiedzających.
Poza sezonem letnim z oferty turystycznej Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury korzystają grupy
przebywające na turnusach rehabilitacyjnych, tzw. ,,Zielone Szkoły” oraz zorganizowane grupy
niemieckie. Muzeum Pałacowe czynne jest w sezonie letnim od poniedziałku do piątku od 10
do 18 i w soboty od 10 do 15 (do końca września). Ceny biletów są bardzo atrakcyjne w
porównaniu z innymi placówkami muzealnymi (bilet wstępu normalny kosztuje 6 zł, ulgowy dla grup zorganizowanych powyżej 15 osób, emerytów, rencistów, uczniów i studentów – 5 zł,
dzieci do lat 7 oraz pracownicy muzeów zwiedzają bezpłatnie). Wycieczki są profesjonalnie
oprowadzane przez przewodnika, za co nie są pobierane żadne opłaty, podobnie, jak i za
fotografowanie i filmowanie sal wystawowych. W miesiącu wrześniu zrealizowano również
szereg działań w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa (spotkania, wykłady, otwarcie
wystawy, zajęcia edukacyjne), których odbiorcami byli także turyści.
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. MARII Z CZARTORYSKICH WIRTEMBERSKIEJ
W TRZEBIATOWIE

I. SIEĆ BIBLIOTECZNA. Status formalno-prawny bibliotek
W roku sprawozdawczym sieć biblioteczną Miasta i Gminy Trzebiatów tworzyły: Biblioteka
Publiczna w Trzebiatowie, filia w Gołańczy Pom. oraz 3 punkty biblioteczne. Lokale, w
których mieszczą się : filia i punkty biblioteczne są przygotowane do prowadzenia działalności.
Biblioteka jest instytucją kultury - numer rejestru instytucji kultury: Dział I, nr 1 wpisu.
Biblioteka nie planuje ubiegać się o środki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016-2020”.
II. Zbiory biblioteczne
Ad.1) Procentowy stosunek książek zakupionych w 2015 r. do całości księgozbioru –
2,3%.
Ad.2) W 2015 r. zakupiono 67% książek ze środków organizatora, a 33% z innych
źródeł.
Ad.3) W roku sprawozdawczym nie przeprowadzono selekcji księgozbioru.
Ad.4) Zaprenumerowano 22 tytuły czasopism (w tej liczbie są również 2 czasopisma
bibliotekarskie). Prasa ta w pełni zaspokaja potrzeby czytelników. Ponadto, możliwość
dokonywania kwartalnej prenumeraty pozwala na bieżące monitorowanie zainteresowania
użytkowników w tym zakresie.
Ad.5) Stan procentowy wprowadzenia księgozbioru i innych materiałów
bibliotecznych do katalogu elektronicznego – 75%, z tego w roku 2015 – 5%.
Ad.6) W roku sprawozdawczym czytelnicy Biblioteki korzystali z udostępniania
książek za pośrednictwem wypożyczeń międzybibliotecznych. Wypożyczono 107 książek i 1
kopię dokumentu w formie skanu. Ta forma udostępniania jest wciąż popularna wśród
czytelników.
Czytelnicy nie ponosili kosztów z tytułu opłat pocztowych. Nie mieliśmy problemów ze
sprowadzaniem zamawianych pozycji książkowych. Bardzo dobrze układa nam się współpraca
w tym zakresie z Książnicą Pomorską i Koszalińską Biblioteką Publiczną. W ramach
wypożyczeń międzybibliotecznych nie wypożyczaliśmy naszych zbiorów do innych bibliotek.
III. Działalność informacyjna
Prowadzimy działalność informacyjną stając się lokalnym centrum informacji
regionalnej. W tym celu powiększamy i aktualizujemy księgozbiór regionalny. W oparciu o te
zbiory powstały już prace licencjackie i magisterskie. Biblioteka prowadzi kartotekę
regionalną w sposób tradycyjny. Na bieżąco opracowywana jest bibliografia regionu.
Kartoteka jest również wykorzystywana podczas opracowywania scenariuszy, konspektów
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zajęć muzealnych i edukacji regionalnej, systematycznie prowadzonych dla dzieci i
młodzieży.
Biblioteka prowadzi katalogi: komputerowy i kartkowy. Katalog komputerowy jest
dostępny dla czytelników zarówno w formie on-line, jak i na terminalach w bibliotece.
W roku sprawozdawczym udzielono 2.171 informacji rzeczowych i 19 informacji
bibliograficznych ; przeprowadzono 38 lekcji bibliotecznych dla 950 uczniów. Przykładowe
tematy : „O naszej Patronce Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej”, „Budowa książki … dla
przedszkolaków”, „Zaproszenie do biblioteki”.
W 2015 r. Trzebiatowski Ośrodek Kultury wydał kolejną publikację poseminaryjnej
pt. „Trzebiatów – spotkania pomorskie 2014r.” Jest to wydawnictwo bardzo ważne i
oczekiwane przez mieszkańców naszej „Małej Ojczyzny” a także ośrodki naukowe i badawcze
w Polsce i w Niemczech. Promujemy nasze wydawnictwo przekazując je w formie darów do
bibliotek uniwersyteckich, Biblioteki Narodowej, bibliotek szczebla wojewódzkiego,
powiatowego, miejskiego i miejsko-gminnego. Można je także zakupić poprzez Internet i w
księgarniach.
Formy działalności informacyjnej na rzecz czytelnika: udzielanie informacji
rzeczowych i bibliograficznych, internetowych i innych.
IV. Działalność edukacyjna, kulturalno - oświatowa i promocyjna biblioteki.

Najważniejszym wydarzeniem kulturalnym w działalności Biblioteki w 2015 r.
była realizacja zadania pn. Czytające Podwórka, dofinansowanego przez Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Promocja literatury i czytelnictwa Priorytetu
Promocja czytelnictwa.
Tematyczne

lekcje biblioteczne, m.in.:

a) „Prezentacje maturalne” – omówienie pozycji książkowych (m.in. albumowych),
utworów muzycznych znajdujących się w Bibliotece niezbędnych do przygotowania
prezentacji maturalnej,
b) lekcje muzealne,
c) lekcje historyczne, m.in. przygotowujące do Turnieju Wiedzy o Trzebiatowie,
Wybrane inicjatywy Oddziału Dziecięcego:
a) organizacja ferii zimowych pod hasłem „Ferie w Pałacu”, w programie m.in.:
zajęcia artystyczne (ARTrzebiatów), warsztaty taneczne, warsztaty kulinarne,
„Pomysłowa fabryka” z Koszalina, Noc w Bibliotece, Bal Pałacowych Duszków,
Militarna Przygoda, Tajemnice Lasu, zabawa z Klaunami Kulkami,
b) „Historia o chłopcu z drewna” – Międzyszkolny Turniej Czytelniczy: w części
artystycznej konkursu wystąpili podopieczni Koła PSnROzUU w Gryficach, później
kwesta w ramach kampanii „Kilometry Dobra”,
c) Wakacje z książką, w programie m.in. : zabawy z animatorkami z KLANZ-y,
„ARTrzebiatów – uzależnieni od kultury” (m.in. „Jedz zdrowo, kolorowo” – zajęcia
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kulinarne, „Zaczarowany ołówek” – zajęcia artystyczne, warsztaty tańca
średniowiecznego, warsztaty teatralne, spotkanie z policjantem i ratownikiem
medycznym,
d) Czytający Trzebiatów – systematyczne czytanie dla przedszkolaków i uczniów szkół
podstawowych (Renata T. Korek – dyr. TOK oraz bibliotekarze i instruktorzy),
W 2015 roku czytali:
1. Danuta Panek
2. Karolina Kurczewska
3. dyr. Renata Teresa Korek
4. Iwona Pikuła
5. Krzysztof Kubacki
6. Renata Świercz
7. Siostra Antonia
8. Joanna Malisz
9. Maria Akida
10. Klaudia Szarwarzyn
11. Emma Robakowska
12. Roman Szafrański
13. Kamil Szpejenkowski
14. Cezary Stroiński
15. Dominika Sztuk
16. Aleksandra Dębowska
17. Karol Szumny
18. Klaudia Kopka
19. Maria Łach
20. Kinga Perczyńska
21. Gabriela Miśko
22. Jadwiga Maczuga
23. Teresa Omelańczuk
24. Mag. farm. Maria Malacka-Szandrach
25. Łukasz Staroń
26. Tomasz Zieliński
27. Anna Szafrańska
28. Renata Garbacz
29. Czesława Seroczyńska
spotkania w dziecięco-młodzieżowym Klubie Przyjaciół Książki,
„Kulinarne popisy trzebiatowskiej misy” – zajęcia kulinarne,
mini wystawy tematyczne,
coroczne Pasowanie na Czytelnika z udziałem uczniów klas pierwszych z Zespołu
Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie,
i) Dzień Polskiej Niezapominajki – spotkanie z uczniami kl. 0 ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Trzebiatowie: ukwiecenie jednej z pałacowych rabatek niezapominajkami;
e)
f)
g)
h)
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j)

k)

l)
m)

„Moja łąka, mój ogród” – zajęcia plastyczne; wysłuchanie wierszy autorstwa Renaty
T. Korek,
uroczyste obchody Dnia Pluszowego Misia, m.in. fragment książki M. Bonda
„Paddington zwiedza miasto”, przeczytała Renata T. Korek, następnie: zabawa
taneczna w rytm „misiowych” piosenek, test „misiowych” sekretów, świętowanie z
pluszowym misiem zakończyły zajęcia plastyczne,
„Apteka przyjazna dzieciom” – wizyta czytelników z Klubu Przyjaciół Książki w
trzebiatowskiej Aptece Staromiejskiej (m.in. samodzielne przygotowanie kremu do
rąk),
„Opowiadanka z zaczarowanego dzbanka” - czwartkowe czytanie bajek,
działalność teatrzyku „ Pod Antresolą”,

W Oddziale Dziecięcym w dalszym ciągu powstaje kolekcja elementarzy (są już:
polski, niemiecki, ukraiński, romski). Dodatkową atrakcją tego miejsca jest imponująca
kolekcja lalek (blisko 400 szt.) i kolekcja słoników (nawiązanie do historii Trzebiatowa).
Kolekcje stwarzają odpowiedni klimat sprzyjający rodzinnym odwiedzinom w Oddziale.
INNE:
a) IX Przegląd Małych Form Teatralnych MARYNKI 2015
Dużą wagę przywiązujemy do promocji Biblioteki. W prasie lokalnej i regionalnej
oraz
na
stronie
internetowej
Trzebiatowskiego
Ośrodka
Kultury
(www.kultura.trzebiatow.pl)
zamieszcza się reportaże z ważniejszych wydarzeń
literackich i kulturalnych, relacje ze spotkań DKK, listy nowości wydawniczych, recenzje
interesujących książek, informuje się także o godzinach otwarcia Biblioteki.
Uruchomiliśmy pocztę internetową umożliwiając użytkownikom bezpośredni kontakt z
bibliotekarzem.
Czytelnikom wręczane są ulotki, które informują o działalności Biblioteki. Ich
uzupełnieniem jest plakat promocyjny pod hasłem: „Biblioteka w Pałacu: Nowoczesna,
Profesjonalna, Przyjazna Dla Ciebie”.
V. Podjęte przez bibliotekę w 2015 r. inicjatywy i działania na rzecz specjalnych grup
czytelniczych (osób z problemami zdrowotnymi, starszych, przebywających w szpitalach,
więzieniach i innych)
Prowadzimy akcję „Książka na telefon” – umożliwiając w ten sposób dostęp do
księgozbioru osobom nie mogącym osobiście przyjść do Biblioteki. Inicjatywa ta pomaga
ludziom chorym i samotnym ciekawie spędzić czas z dobrą lekturą.
Regularnie kupujemy książki z dużą czcionką.
Wieloletnią tradycję jest współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Jarominie,
Trzebiatowie i Gryficach, szczególnie w zakresie prac introligatorskich oraz udział w Galerii
Jednego Obrazu.
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Oferta i obsługa imigrantów
W połowie roku w gminie Trzebiatów zamieszkała rodzina z Ukrainy (Donbas).
Spotkaliśmy się z nimi po raz pierwszy podczas trzebiatowskiego Święta Kaszy. Następnie , w
grudniu, na Mikołajkach wielokulturowych. Przedstawicielka rodziny z Donbasu nauczyła
trzebiatowskie dzieci ukraińskich piosenek o zimie. Wspólnie wykonały ozdoby choinkowe.
W Bibliotece znajdują się książki w języku ukraińskim, m.in. ze względu na zamieszkałą
w naszej gminie mniejszość ukraińską.
VI. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe bibliotekarzy
1) Szkolenia:
- szkolenia stacjonarne (Nowogard, Szczecin) i webinaria dla Tablet Masterów w
związku z udziałem w projekcie „Tablety w Twojej Bibliotece”,
- spotkanie informacyjne w Książnicy Pomorskiej dotyczące nowych standardów
opracowania formalnego zbiorów bibliotecznych
2) Proponowany zakres tematyczny szkoleń w 2016 r.:
- Opis formalny dokumentu dźwiękowego niemuzycznego,
- Ewidencja wpływów i ubytków materiałów bibliotecznych
VII. Komputeryzacja
W roku 2015 kontynuowaliśmy opracowywanie zbiorów bibliotecznych za pomocą
programu LIBRA 2000, a także elektroniczne udostępnianie zbiorów w Wypożyczalni dla
Dorosłych i w Oddziale dla Dzieci.
Biblioteka nie digitalizuje swoich zbiorów.
Strona www. aktualizowana jest na bieżąco.
Wszystkie placówki mają dostęp do Internetu.

VIII. Programy, projekty, pozyskane granty, uczestnictwo w konkursach
W 2015r. Trzebiatowski Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie w kwocie 11.610 zł
na zakup nowości wydawniczych.
Biblioteka wzięła udział w programie „Akademia Orange dla Bibliotek” otrzymując
dofinansowanie w kwocie 1.515,12 zł
Trzebiatowski Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w wysokości 8.000,00 zł na projekt „Czytające podwórka”.
Udział w projekcie „Tablety w Twojej bibliotece” – w wyniku konkursu biblioteka
otrzymała 3 tablety (darowizna na kwotę 6.312,36).
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IX. Kontakty z biblioteką powiatową w 2015 r.
W roku sprawozdawczym korzystaliśmy głównie z opieki merytorycznej instruktorów
Książnicy Pomorskiej. Biblioteka powiatowa w Gryficach, dzięki kontaktom m.in.
koleżeńskim zawsze jest gotowa udzielić pomocy w postaci wskazówek i podpowiedzi.
Dotyczą one głównie sprawozdawczości GUS i są to kontakty telefoniczne. W 2015 r.
biblioteka powiatowa nie organizowała u siebie spotkań ani szkoleń z udziałem bibliotekarzy z
gminy Trzebiatów.

POZYSKANE PRZEZ TRZEBIATOWSKI OŚRODEK KULTURY
ŚRODKI FINANSOWE w roku 2015.
Lp.

NAZWA ZADANIA

NAZWA PROGRAMU

KOSZT
CAŁKOWITY
ZADANIA

KOSZT
DOFINANSOWANIA

KOSZT TOK

NAZWA
INSTYTUCJI, ZA
POŚREDNICTWEM
KTÓREJ
APLIKOWANO
O
DOFINANSOWANIE

1.

WYPOSAŻENIE
POMIESZCZENIA
PEŁNIĄCEGO
FUNKCJĘ
ŚWIETLICY W
TRZEBIATOWSKIM
OŚRODKU KULTURY

35.704,67zł

23.295,11zł

12.409,56zł

Lokalna Grupa
Działania
Gryflandia

2.

Kontynuacja
odtworzenia
historycznej stolarki
okiennej w elewacji
północnej zamku (
pałacu) w Trzebiatowie,
przy ulicy Wojska
Polskiego 67 ( 11 okien)

Program Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na lata
2007-2013
Oś 4. Leader
Wdrażanie
lokalnych strategii
rozwoju (małe
projekty)
Dotacja celowa na
prace
konserwatorskie
oraz
Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony
Zabytków

59.491,41zł

40.000,00zł

13.491,41zł

PROGRAM
OPERACYJNY
Promocja
Czytelnictwa
Priorytet: I
Rozwój
księgozbiorów
bibliotek
PROGRAM
OPERACYJNY
Promocja
Literatury i
Czytelnictwa
Współorganizacja
Czytających
Podwórek

34.110,00zł

11.610,00

22.500,00zł

Ministerstwo
Kultury/
Biblioteka
Narodowa

13.455,00zł

8.000,00zł

2.455,00zł

Ministerstwo
Kultury

3.

Zakup nowości
wydawniczych

4.

Czytające podwórka

Urząd
Marszałkowski

Wojewódzki
Urząd
Ochrony
Zabytków

6.000,00zł

3.000,00zł
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Powiat
Gryficki

5.

ARTrzebiatówuzależnieni od kultury

6.

Europejska Noc
Muzeów

7.

SĄSIADY
Trzebiatowskie
Spotkania Kultur

8.
9.

„Akademia Orange dla
Bibliotek”
„Tablety w Twojej
bibliotece”
razem

Gminna Komisja
rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
współorganizacja

5.829,00zł

5.000,00zł

829,00zł

Gmina
Trzebiatów

5.260,00zł

5.000,00zł

260,00zł

organizacja z
Trzebiatowskim
Towarzystwem
Kultury ( oferta
złożona w trybie
pozakonkursowym
przez TTK w
Urzędzie
Marszałkowskim)
Internet dla
Bibliotek
Konkurs dla
bibliotek

19.571,57zł

9.000,00zł

10.571,57zł

Lokalna Grupa
Działania
Gryflandia
Urząd
Marszałkowski

1.515,12zł

1.515,12zł

0

6.312,36zł

6.312,36zł

0

181.249,13zł

118.732,59zł

62.516,54zł

Fundacja
Orange
Infrastruktura
Bibliotek

Planowane przedsięwzięcia na kolejne lata:
1. Modernizacja Galerii Feininger ( zakup wyposażenia ekspozycji).
2. Remont toalet w Pałacu oraz budynku filii biblioteki w Gołańczy Pomorskiej.
3. Rozwój muzeum – doposażenie sali edukacyjnej oraz wystaw stałych ( gabloty i plansze
ekspozycyjne, manekiny, hologram, profesjonalny system nagłośnieniowy), wymiana
zewnętrznej gabloty informacyjnej przy bramie do Pałacu.
4. Zagospodarowanie ogrodów pałacowych: siłownia zewnętrzna, konstrukcja metalowa
słonia.
5. Poszerzenie oferty ośrodka kultury o zajęcia taneczne ( utworzenie grupy tańca
współczesnego).
6. Kontynuacja odtworzenia stolarki okiennej w Pałacu – łącznie 61 okien.
7. Zakup niszczarki oraz kserokopiarki kolorowej.
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