Przerośl,2019-01-03
SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZEROŚLI ZA 2018 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 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,{wtorek,środa,czwartek]co przekłada się na 20 godzin tygodniowo a to daje 1/2 etatu.
2. Zbiory biblioteczne ( w tym zakup nowości wydawniczych)
W 2018 roku biblioteka wzbogaciła się łącznie o 537 woluminów. Podstawowe wpływy to: zakup książek ze
środków pochodzących od organizatora, dotacja Ministerstwa Kultury oraz darowizny od czytelników.
-ze środków samorządowych zakupiono 423 książki na sumę 9.014,74 złotych
GBP zakupiła 298 książek na kwotę 5.800.84zł

w tym:

FB w Pawłówce 125 książek na kwotę 3.213,90 zł
-dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 113 książek na sumę
-

3000 z

z innych źródeł pozyskano 1 książkę na kwotę 50,00 zł

Wskaźnik zakupów wyniósł: 17,8 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.
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.
Protokołem ubytków skreślonych zostało z inwentarza księgozbioru –216 woluminów na sumę7,68 zł,były to
książki niepoczytne .
Systematycznie wprowadzane są książki do elektronicznego systemu bibliotecznego MAK+,tak aby w
przyszłości umożliwić korzystanie

z księgozbioru jak i wypożyczanie drogą elektroniczną .W 2018 roku

skatalogowano około 44% księgozbioru.
Stan zbiorów na dzień 31.12.2018 roku wynosił 22.707 jednostek inwentarzowych
Wypożyczenia zbiorów
Biblioteka udostępnia swe zbiory w dwóch podstawowych formach: na miejscu i na zewnątrz.
Na dzień 31 grudnia 2018 roku wypożyczono ogółem 8.688 książek ,wskaźnik wypożyczeń

wynosi 288

książek na/100 mieszkańców.
w tym:
GBP
Na zewnątrz wypożyczyła

5 949 książek

Na miejscu wypożyczono

374 książek

Filia biblioteczna
Na zewnątrz

2 270 książek
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Na miejscu

95 książek

Ogółem udostępniono 514 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
wypożyczył przynajmniej 1 książkę.
W roku sprawozdawczym zarejestrowano ogółem

435 czytelników, w tym:

Gminna Biblioteka Publiczna

277 czytelników

Filia Biblioteczna w Pawłówce

158 czytelników

Czytelnikom starszym i niepełnosprawnym książki są wypożyczane i dostarczane najczęściej przez osoby z
najbliższego otoczenia [sąsiadów,opiekunów] w niektórych przypadkach

przez bibliotekarza. Biblioteka

również stara się kupować książki z dużą czcionką,obecnie w naszych zbiorach jest ok 58 tytułów.
W 2018 roku z komputerów i Internetu skorzystało 337 osób w większości dzieci i młodzież. Użytkownicy
dorośli korzystają z Internetu bardziej praktycznie [bankowość internetowa,zakupy,wiadomości}
Ogółem w okresie sprawozdawczym Bibliotekę odwiedziło 4939 osób.
W tym GBP- 3 348 osób ; FB w Pawłówce-1 591 osób
Liczba czytelników na 100 mieszkańców wynosi 14,4
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



„Poczęstuj się książką”- w naszej bibliotece pojawiła się półka z książkami, które można sobie zabrać
do domu,są to dary od czytelników.
W związku z obchodami 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości zachęcano czytelników do
sięgania po literaturę omawiającą wydarzenia z czasów I wojny światowej,bitwy warszawskiej itp.
Wydawnictwo KARTA podarowało bibliotece Księgę Stulecia Niepodległości Znajduje się w niej 60
wydarzeń, które zdaniem autorów miały decydujący wpływ na stulecie, w okresie od stycznia 1918 do
września 2018 roku.
Dla chętnych w ramach Akademii Młodego Czytelnika w każdą sobotę w godzinach 11,00-12,30
organizowane
są zajęcia, w których biorą udział dzieci w różnym wieku,są to zajęcia
plastyczne,zabawy literackie,głośne czytanie ,łamigłówki logiczne i inne.





Współpraca ze szkołą


Międzyszkolny Turniej Literacki



Wypożyczanie uczniom lektur obowiązujących w szkole.



Spotkanie z pisarką dla dzieci p. Grażyną Serafin klasy I-III .Spotkanie odbyło się w ramach promocji
czytelnictwa w GBP w Przerośli. W spotkaniu wzięło udział 40 dzieci wraz z opiekunami.

Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Turystyki Współorganizowanie takich imprez jak:


Dzień Seniora



Zimowe ferie dla dzieci i młodzieży(Kiermasz rozmaitości ;Mistrz łamigłówek-rebusy i
zagadki;kalambury literackie;głośne czytanie ; wierszyki łamiące języki;książkowy detektyw : zajęcia
kulinarne ; wyjazd na basen i do kina – z oferty skorzystało ogółem ok 120 dzieci)
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Filia Biblioteczna w Pawłówce
Współpraca ze Szkołą Podstawową




Warsztaty dziennikarskie pt.”Jak powstaje czasopismo-Biblioteka Publiczna w Suwałkach -kl VII ze
Szkoły Podstawowej w Pawłówce
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. Justyną Bednarek-autorką książki dla
dzieci”Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”.Spotkanie odbyło się w Bibliotece Publicznej w
Suwałkach.



Spotkanie autorskie z Grażyną Serafin-kl-I-III Szkoły Podstawowej w Pawłówce,które odbyło się w
FB w Pawłówce w spotkaniu uczestniczyły 24 osoby.



Dla chętnych w Bibliotece odbywają się zajęcia plastyczne,zabawy literackie i inne formy zajęć.



Nadal przy Filii Bibliotecznej działa grupa seniorów po 60 roku życia . 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
Kobiet , spotkanie wigilijne.
Spotkania internetowe online z cyklu „Akademia Właściwy Tor-Zarządzanie Czasem” i „Postawmy
na zdrowie”.





W 6 spotkaniach wzięły udział 34 osoby

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


"Literatura i czytelnictwo." Priorytet 2 "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" w 2018 roku
dotacja wyniosła 3000 zł



Pozostała działalność :

- sporządzanie sprawozdań rocznych i kwartalnych dla GUS,
- sporządzanie analiz rocznych dla Biblioteki Publicznej w Suwałkach,Książnicy Podlaskiej w Białymstoku,
- sporządzanie Analiz Funkcjonowania Bibliotek Publicznych "AFBP" dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich,
- prowadzenie bieżącej ( dziennej ) sprawozdawczości z zakresu działalności bibliotek,
- przygotowanie wniosku o udzielenie dofinansowania na zakup nowości czytelniczych ze środków Biblioteki
Narodowej,
- sporządzenie Raportu z wykonania zadania "Zakup nowości czytelniczych",
- zakup nowości czytelniczych dla bibliotek i merytoryczne ich opracowanie,
- porządkowanie i uzupełnianie katalogu kartkowego i księgozbioru,
- analizowanie ofert wydawniczych, prasy fachowej w zakresie doboru literatury,
- udział w spotkaniach sprawozdawczych bibliotekarzy powiatu suwalskiego,
 prowadzenie rejestru zamówień publicznych.
Udział w szkoleniach
1. .27.02.2018r
”Prezentacja biblioteki cyfrowej POLONA”-Piotr Kuczek
„Balonowe kreacje w bibliotece”-warsztaty Mariusz Słonimski-animator czasu wolnego.- Biblioteka
Publiczna w Suwałkach.
2. 10.05.2018r. Szkolenie nt .RODO-Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji-UG
Przerośl .
3. 16.05.2018r „Teatr w bibliotece,biblioteka w teatrze”-Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy.
4. 25.09.2018 r. „Kodowanie w bibliotece”-Biblioteka Publiczna Suwałki.
5. 23.10.2018r. „Rozwój kompetencji osobistych bibliotekarzy:asertywność,radzenie ze stresem i
wypaleniem zawodowym”-Biblioteka Publiczna w Suwałkach.
6. 20.11.2018 r. „Historia mówiona-wspomnienia na wagę historii lokalnej”_Biblioteka Publiczna w
Suwałkach.
GBP oraz FB składa wszystkim serdeczne podziękowania za współpracę oraz chęć promowania czytelnictwa
Teresa Zygmunt
- dyrektor GBP w Przerośli
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