Przerośl,2018-02-26

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZEROŚLI
ZA 2017 ROK

Gminna Biblioteka Publiczna w Przerośli funkcjonuje jako samodzielna instytucja
kultury, posiadająca osobowość prawną. W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli pełniącej funkcję biblioteki głównej wchodzi jedna filia biblioteczna w Pawłówce.
Gminna Biblioteka Publiczna w Przerośli jest czynna 5 dni w tygodniu w godzinach
dogodnych dla czytelników,natomiast Filia Biblioteczna w Pawłówce z dniem 01 stycznia
2017 roku czynna jest 3 dni w tygodniu,co przekłada się na 20 godzin tygodniowo a to daje
1/2 etatu.
Do zadań składających się na codzienną pracę bibliotek należy: gromadzenie,
opracowanie, wypożyczanie księgozbioru i czasopism,
książek, udostępnianie

porządkowanie i ubytkowanie

Internetu oraz promowanie czytelnictwa

wśród różnych grup

czytelników( dzieci ,młodzieży jak i dorosłych) .

2. Zbiory biblioteczne ( w tym zakup nowości wydawniczych)
W 2017 roku biblioteka wzbogaciła się łącznie o 590 woluminów. Podstawowe wpływy to:
zakup książek ze środków pochodzących od organizatora, dotacja Ministerstwa Kultury oraz
darowizny od czytelników.
-ze środków samorządowych zakupiono 405 książek na sumę 9.129 złotych
GBP zakupiła 270 książek na kwotę 5744 zł

w tym:

FB w Pawłówce 135 książek na kwotę 3385 zł
-dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 131 książek na sumę 3000 zł


z innych źródeł pozyskano 54 książki na kwotę 1.475 zł

Wskaźnik zakupów wyniósł: 13,6 książek na 100 mieszkańców.
Celem zakupu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbioru biblioteki,wzmocnienie biblioteki
poprzez stały dopływ nowości wydawniczych,możliwość systematycznego aktualizowania
zasobów, a w konsekwencji zwiększenie i uatrakcyjnienie oferty czytelniczej dla
użytkowników.
W ramach akcji „Paczka Literacka”.zorganizowanej przez Wydawnictwo Agora oraz
Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego GBP w Przerośli oraz FB w Pawłówce
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znalazły się w gronie 1200 bibliotek z całej Polski,które otrzymały po 1 pakiecie
zawierającym po 21 książek +2 audiobuki.
Księgozbiór
jest systematycznie uzupełniany o najnowsze pozycje książkowe.
Książki do biblioteki podobnie jak w latach ubiegłych nabywano w : wydawnictwach,
hurtowniach księgarni internetowej (Azymut,Edyp) skąd otrzymaliśmy bogatą ofertę,
wysokie rabaty i szybką dostawę zamówionych materiałów.
Przy gromadzeniu księgozbioru wykorzystujemy listy bestsellerów oraz sugestie i
zapotrzebowania czytelników, które na przestrzeni lat ulegają nieustannym przemianom.
Protokołem ubytków skreślonych zostało z inwentarza księgozbioru –446
woluminów,były to książki popularnonaukowe o nieaktualnych treściach,oraz książki
zniszczone i zaczytane.
GBP

od

marca

2016

roku

posiada

elektroniczny

program

biblioteczny

MAK+.Systematycznie wprowadzane są książki,tak aby w przyszłości umożliwić korzystanie
z księgozbioru jak i wypożyczanie drogą elektroniczną .Obecnie do systemu wprowadzono
ponad 5000 książek. System pozwala na kompleksowe objęcie wszystkich procesów
bibliotecznych.
Stan zbiorów na dzień 31.12.2017 roku wynosił 22.386 jednostek inwentarzowych

Wypożyczenia zbiorów
Biblioteka udostępnia swe zbiory w dwóch podstawowych formach: na miejscu i na
zewnątrz.
Na dzień 31 grudnia 2017 roku wypożyczono ogółem 8 754 książki ,wskaźnik wypożyczeń
wynosi 295 książek na/100 mieszkańców.
w tym:
GBP
Na zewnątrz wypożyczyła

6 566 książek

Na miejscu wypożyczono

331 książek

Filia biblioteczna
Na zewnątrz
Na miejscu

2 188 książek
98 książek

Zainteresowaniem w bibliotece cieszą się czasopisma - ogółem udostępniono 651 czasopism
bieżących. Czasopisma biblioteka otrzymuje nieodpłatnie od czytelników.
Czasopisma są czytane na miejscu, jak również wypożyczane są do domu.

Czytelnicy
Czytelnik to użytkownik, który przynajmniej raz w roku odwiedził bibliotekę i
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wypożyczył przynajmniej 1 książkę.
W roku sprawozdawczym zarejestrowano ogółem

441 czytelników, w tym:

Gminna Biblioteka Publiczna

276 czytelników

Filia Biblioteczna w Pawłówce

165 czytelników

Czytelnikom starszym i niepełnosprawnym książki są wypożyczane i dostarczane
najczęściej przez osoby z najbliższego otoczenia [sąsiadów,wnuków,opiekunów] w
niektórych przypadkach przez bibliotekarza. Biblioteka również stara się kupować książki z
dużą czcionką,obecnie w naszych zbiorach jest ok 50 tytułów.
W 2017 roku z komputerów i Internetu skorzystały 534 osoby w większości dzieci i
młodzież.

Użytkownicy dorośli korzystają z Internetu bardziej praktycznie [bankowość

internetowa,zakupy,wiadomości}
Ogółem w okresie sprawozdawczym Bibliotekę odwiedziło 6015 osób.
W tym GBP- 4 373 osoby ; FB w Pawłówce-1 642 osoby

Formy promocji książki oraz inne rodzaje działalności Biblioteki


wystawy i gazetki okolicznościowe, prezentacje dorobku literackiego wybranych

autorów

oraz rocznic państwowych ,historycznych i regionalnych .


wystawki nowości wydawniczych



wystawki prac plastycznych wykonanych przez czytelników

Współpraca ze szkołą


Międzyszkolny Turniej Literacki



Wypożyczanie uczniom lektur obowiązujących w szkole.



Wizyta dzieci z grupy przedszkolnej ( zapoznanie z biblioteką)



''Dzień Pluszowego Misia”-czytanie książeczek dla przedszkolaków



Współpraca w zakresie kształtowania prawidłowych postaw uczniów,zachowania ich
w bibliotece poza czasem nauki szkolnej.

Filia Biblioteczna w Pawłówce




„Rola książek w rozwoju dziecka”-Pogadanka dla matek w ramach Obchodów Dnia
Matki w Szkole Podstawowej w Pawłówce w współpracy z SP w Pawłówce i
Biblioteką Publiczną w Suwałkach.
Pokaz bajek na slajdach-Spotkanie dzieci ze SP w Pawłówce z Oddziału
Przedszkolnego-FB w Pawłówce.
Spotkanie uczniów klas I-III SP w Pawłówce z p.Roksaną Jędrzejewską-Wróbelautorką wielu książek dla dzieci.Spotkanie odbyło się w Bibliotece Publicznej w
Suwałkach.



Dla chętnych w Bibliotece organizowano zajęcia min.
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głośne czytanie,zajęcia plastyczne,zabawy literackie,zajęcia kulinarne.

Nadal przy Bibliotece istnieje grupa seniorów . Przy kawie i herbatce można porozmawiać
nie tylko o książce. Same spotkania stają się pretekstem do rozmów na tematy codziennych
spraw ważnych dla uczestników. Były to spotkania z okazji : Tłustego Czwartku, Dnia
Matki , Andrzejek.
Spotkania internetowe online z cyklu „Postawmy na zdrowie”.Były to 3 spotkania z
Markiem Zarembą-autorem książki ''Jaglany detoks''
W ciągu minionego roku odbyło się 8 spotkań w których uczestniczyło 31 osób.

Współpraca

z

Gminnym

Ośrodkiem

Kultury

Sportu

i

Turystyki

Współorganizowanie takich imprez jak:


Dzień Seniora



Zimowe ferie dla dzieci i młodzieży(Kiermasz rozmaitości ;Mistrz łamigłówekrebusy i zagadki;kalambury literackie;głośne czytanie ; wierszyki łamiące
języki;książkowy detektyw : zajęcia kulinarne ; wyjazd na basen i do kina – z oferty
skorzystało ogółem 150 dzieci)

Programy Unijne
Od kilku lat uczestniczymy w Programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


"Literatura i czytelnictwo." Priorytet 2 "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek"
w 2017 roku dotacja wyniosła 3000 zł

GBP oraz FB składa serdeczne podziękowania za współpracę oraz chęć promowania
czytelnictwa : Samorządowi wszystkim instytucjom tj. SP w Przerośli oraz SP w Pawłówce :
GOKSiT w Przerośli , przyjaciołom i miłośnikom biblioteki,darczyńcom, a w szczególności
wiernym czytelnikom.

Teresa

Zygmunt

- dyrektor GBP w Przerośli
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