
 

Sprawozdanie 

z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli 

za 2016 rok 

 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Przerośli jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do 

rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora. Wypełniając działalność statutową 

oraz podejmując działania niestandardowe  Gminna Biblioteka  służy mieszkańcom gminy 

upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno – 

oświatową. Obejmuje swą działalnością obszar Gminy Przerośl. Sieć biblioteczną  tworzy Gminna 

Biblioteka w Przerośli i Filia Biblioteczna w Pawłówce.  Z usług naszych placówek korzystają 

również mieszkańcy gmin sąsiednich ( Filipowa,Dubeninek,Wiżajn,Gołdapi i Suwałk). 
 

 ZADANIA PODSTAWOWE 
 
- Gromadzenie , opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, zakup nowości 

wydawniczych z uwzględnieniem poszczególnych grup czytelniczych. 
- Udostępnianie zbiorów bibliotecznych. 

- Ocena posiadanych zbiorów pod kątem ich przydatności w środowisku i dokonywanie 

niezbędnych selekcji. 
- Popularyzacja książki i czytelnictwa . 
- Wspieranie systemu edukacji, poprzez rozwijanie zainteresowań  czytelniczych wśród dzieci i 

młodzieży. 
- Przygotowanie i rozliczenie wniosku o udzielenie dofinansowania na zakup nowości 

wydawniczych ze środków finansowych Biblioteki Narodowej. 
- Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z działalnością biblioteki. 
- Dbałość o stan lokalu i estetyczny wygląd pomieszczeń biblioteki. 
 

GROMADZENIE I OPRACOWANIE ZBIORÓW 
 Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. 
    Posiadamy zbiory o charakterze uniwersalnym obejmującym  beletrystykę polską i obcą, 

literaturę popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników z różnych grup wiekowych, literaturę 

dla dzieci i młodzieży oraz  lektury szkolne. Księgozbiór biblioteki jest dostępny dla wszystkich, 

również dla czytelnika sezonowego. 
    Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup nowości książkowych, a także jako dar od 

innych czytelników. Gromadzimy najlepsze i najwartościowsze pozycje książkowe, które są 

dostępne na rynku wydawniczym. Przy wyborze określonych tytułów bierzemy także pod uwagę 

sugestie naszych czytelników, którzy chcieliby, aby w naszym księgozbiorze znalazły się książki, 

które ich najbardziej interesują. Zakupu najczęściej dokonujemy u hurtowników n.p.  „Edyp” oraz 

Azymut   z uwagi na ich korzystną cenę, szeroką ofertę oraz wygodną formę dostawy. 
      Podstawowym źródłem wpływu jest dotacja organizatora , a od tej dotacji uzależniona jest 

dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 - Ze środków własnych biblioteka w Przerośli zakupiła 368  woluminów za kwotę 7.811 zł                                                                                                                                                                      

- Filia biblioteczna w Pawłówce  157  woluminów za 3.907 złotych. 
       Biblioteka pozyskała dodatkowo środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego – w ramach Programu  Biblioteki Narodowej „ Zakup nowości wydawniczych do 

bibliotek”. 
      Dzięki pozyskanej dotacji w kwocie 3.000 złotych  nasze zbiory wzbogaciliśmy o kolejnych 

129 woluminów . 
W 2016 roku ogółem zakupiono 654 nowości książkowe za kwotę 14.718 złotych . 



 

Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców  wynosi 21,2 . 
Średnia cena książki wyniosła 22.50 zł 
Na bieżąco Biblioteka prowadzi selekcję księgozbioru książek zaczytanych oraz 

zdezaktualizowanych. 
 

STRUKTURA KSIĘGOZBIORU  GBP I FB NA KONIEC 2016R. 
 

BIBLIOTEKA GMINNA:   -   ogółem stan księgozbioru wynosi  -  14.180 woluminów w tym: 
 

         - Literatura piękna dla dorosłych   6.418 wol. 
 literatura piękna dla dzieci          4.915 wol. 
 literatura niebeletrystyczna  -      2.847 wol. 
 

Fila Biblioteczna w Pawłówce – ogółem stan księgozbioru wynosi – 8.062 woluminy w tym: 
 

     - literatura piękna dla dorosłych  -   3.699 wol. 
 literatura piękna dla dzieci   -    3.039 wol. 
 literatura popularnonaukowa -  1.324 wol. 
 

CZYTELNICTWO, WYPOŻYCZENIA I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW 
 
    Biblioteki udostępniają swoje zbiory w dwóch formach : prezencyjnie ( na miejscu),oraz 

wypożyczenia na zewnątrz. Odbywa się ono w warunkach wolnego dostępu do półek. Pozwala to 

na wstępne zapoznanie się z zawartością książki, wyzwala samodzielność czytelnika. 
  W 2016 roku w Bibliotece Gminnej zarejestrowano 282 czytelników w tym:   do lat  15  -  102 

czyt.  W Filii  212 czytelników  w tym do lat  15 – 83 czytelników. 
Ze zbiorów biblioteki skorzystało 7.172 czytelników w tym. GBP   -  4.507 , FB – 2.665 
   Wypożyczono ogółem  9.725 woluminów   w tym GBP  - 6.208  wol.  FB – 3.517 wol. 
    Najwięcej książek wypożyczono z literatury pięknej dla dorosłych – 4.527  tytułów, literatury dla 

dzieci i młodzieży – 3.721 tyt. i popularnonaukowej 779 woluminów. 
Oprócz wypożyczania książek do domu, użytkownicy odwiedzają bibliotekę  aby skorzystać      z 

dostępnych źródeł informacji. W coraz większym stopniu czytelnicy poszukują informacji           w 

Internecie, a coraz rzadziej korzystają z książek takich jak (słowniki,encyklopedie;itp). 
    W roku  sprawozdawczym  w czytelni udostępniliśmy 779  książek  - GBP – 588,  FB  - 191.  

Liczba odwiedzin w czytelni  wynosi 1639 czytelników   w tym :  GBP - 1.337,  FB  -  302.  

Udzielono   983 informacji. 
  Zbiory uzupełniają czasopisma ,które Biblioteka nieodpłatnie dostaje od czytelników. W sumie 

posiadamy 18  tytułów ( GBP  - 9  , FB  - 9  ) - prasy regionalnej,  kobiecej , przyrodniczej . 
  Na miejscu  czytelnicy skorzystali z  599  czasopism ( GBP – 433, FB – 166 ), na zewnątrz 

wypożyczyli 127 czasopism  ( GBP -  96 , FB  - 31 ). 
  Biblioteka Gminna wraz z FB w Pawłówce posiada 6 komputerów w tym 4 udostępnione dla 

czytelników z bezpłatnym dostępem do Internetu, z którego korzystają mieszkańcy gminy, turyści i 

goście odwiedzający naszą Gminę. 
  W 2016 roku z komputerów w czytelni internetowej skorzystało – 887  użytkowników w tym GBP 

– 738,  FB – 149 .  Większość to dzieci i młodzież. Użytkownicy dorośli korzystają z Internetu 

bardziej praktycznie i do konkretnych zadań- bankowość internetowa, maile, sklepy internetowe, 

wyszukiwanie ofert pracy. 
 Na  FB w Pawłówce obecnie funkcjonują  3 komputery w tym 2 udostępnione dla czytelników-

niestety nadają się one do wymiany ze względu na ich stan techniczny 
 Od marca 2016 roku GBP  zakupiła program  biblioteczny MAK+ dla biblioteki głównej. System 

pozwala na kompleksowe objęcie wszystkich procesów bibliotecznych. Systematycznie 



wprowadzane są zbiory do bazy bibliotecznej. Do chwili obecnej  GBP wprowadziła do bazy 

zbiorów - gromadzenia 3600 rekordów -  co stanowi  25 % ogółu księgozbioru , Filia korzysta z 

darmowego programu bibliotecznego ''Bibliotekarz NET” do chwili obecnej wprowadzono  1996 

rekordów co stanowi    25 % ogółu księgozbioru. Czynimy starania  aby jak najszybciej zbiory były 

okodowane, co da możliwość wypożyczania zbiorów komputerowo. 
 

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – OŚWIATOWA 
 

  Obok działalności statutowej biblioteki, gromadzenie, opracowanie i udostępnianie księgozbioru, 

placówka prowadzi działalność kulturalną. Biblioteka w zakresie popularyzacji książki prowadzi 

następujące formy pracy : 
- wystawy nowych książek jako forma informacji o książkach, promowanie najnowszych 

publikacji, 
- mini konkursy czytelnicze, 

- praca indywidualna z czytelnikiem ( np. pomoc w wyszukiwaniu informacji ze słowników, 

encyklopedii, wyszukiwaniu informacji w Internecie, w zakładaniu skrzynek mailowych). 
– dyskusje na temat nowo zakupionej literatury, 

– Ferie w Gminnej Bibliotece pod hasłem „ Kiermasz rozmaitości „ Były to zajęcia literackie 

dla dzieci (,wierszyki łamiące języki ,zagadki  ,kalambury,rebusy ,skrable .Do dyspozycji 

dzieci były gry planszowe, puzzle oraz kolorowanki. 
– Zajęcia kulinarne (kolorowe kanapki) 

 współpraca ze Szkołami. 
  Spotkanie bibliotekarzy powiatu suwalskiego na wspólnym szkoleniu pt.:''Wpływ 

działalności bibliotek na integrację środowiska lokalnego na przykładzie GBP w Przerośli' 
Biblioteka stara się w ten sposób zachęcić wszystkich do częstego i stałego korzystania z jej 

zbiorów. 
 

Współpraca ze szkołą 

 Międzyszkolny Turniej Literacki (Udział w jurry) 

 Wycieczka dzieci przedszkolnych-zapoznanie się z biblioteką. 

 Konkurs czytelniczy „Książka na 6”-prezentacja wybranej książki 

 „Dzień Pluszowego Misia”-czytanie książeczek dla przedszkolaków 

 Wypożyczanie uczniom lektur obowiązujących w szkole. 

 Współpraca w zakresie kształtowania prawidłowych postaw uczniów,zachowania ich w 

bibliotece poza czasem nauki szkolnej 

Współpraca z GOKSiT to przede wszystkim współorganizowanie takich imprez jak: 

 Festyn „Na Przeroskim Rynku” 

 Dzień Seniora 

 Zimowe ferie dla dzieci i młodzieży 

 We współpracy z GOKSiT w okresie ferii zimowych zorganizowano wyjazd na basen do 

Aquaparku w Suwałkach oraz do kina. 

Filia Biblioteczna w Pawłówce 

 Konkurs recytatorski  "Na tropie Jana Brzechwy „ na szczeblu szkolnym - uczestniczyło 15 

uczniów (przy współpracy P. Krystyny Sztejter, dyr szkoly  P. Tomasza  Szymańskiego  oraz Pani 

Magdaleny Chmielewskiej - udział w jury) 



   Konkurs recytatorski na szczeblu powiatowym w Bibliotece Powiatowej w Suwałkach 

uczestniczyło 6 uczniów. 
 Udział w Jury „Szkolnego Mistrza Czytania” 
 Udział w akcji czytelniczej CEN(Centrum Edukacji Nauczycieli) pod nazwą „CEN czyta 

dzieciom” w Szkole Podstawowej w Pawłówce. 
Konkurs plastyczny „Zaginiony zielnik Elizy  Orzeszkowej”organizowany przez Bibliotekę 

Publiczną w Suwałkach-uczeń klasy IV z Pawłówki zajął III miejsce. 
Uczniowie klasy 0-III byli  uczestnikami przedstawienia  Papierowego  teatrzyku 

„Kamishibai” pt.”O tym jak babcia Hańcia zbierała jagody i co z tego wynikło”.Spotkanie zostało 

zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną w Suwałkach. Od grudnia 2016 roku do FB w Pawłówce 

przychodzi działająca przy SP w Pawłówce grupa wolontariuszy z pomocą na rzecz biblioteki . 
W czasie ferii FB organizuje dla chętnych różne zajęcia we własnym zakresie min. 
                         -  głośne czytanie 
                        -  zajęcia plastyczne 
                        -  zajęcia kulinarne (pieczenie gofrów) 
                        -  kolorowe zabawy (lepienie z plasteliny, zabawa z bibułą-kwiaty) 
                        -  zabawy literackie - Wierszyki łamiące języki 
                        -  łamigłówki mądrej główki- zagadki, krzyżówki, rebusy, łamigłówki 

  Ponadto w Bibliotece zawiązała się grupa seniorów po 60 roku życia. Spotykamy się  by wspólnie 

dyskutować o książkach,bieżących wydarzeniach,aktywności,zdrowiu i problemach życia 

codziennego. Spotkania po części zainspirowane są programami fundacji Orange „Spotkania z 

pasjami”i „Akcje e-motywacja" 
 

W ciągu roku odbyło sie   6 spotkań , w których uczestniczyło 26  osób 

 

   GBP składa serdeczne podziękowania za współpracę oraz chęć działania na rzecz promowania 

czytelnictwa : samorządowi wszystkim instytucjom współpracującym,  przyjaciołom i miłośnikom 

biblioteki oraz darczyńcom książek i czasopism  a także  wiernym czytelnikom. 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 

Teresa Zygmunt 


