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Przerośl,2020-01-14 

SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZEROŚLI  ZA 2019 ROK 

Gminna Biblioteka Publiczna w Przerośli  w roku sprawozdawczym była czynna 5 dni w tygodniu w 

godzinach dogodnych dla czytelników, natomiast Filia Biblioteczna w Pawłówce  przez 3 dni w 

tygodniu,{wtorek, środa, czwartek]co przekłada się na 20 godzin tygodniowo a to daje 1/2 etatu. 

Głównym celem naszej działalności jest promocja czytelnictwa jako atrakcyjnej formy spędzania 

wolnego czasu, zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych ogółu społeczeństwa, upowszechnianie 

wiedzy i kultury. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Przerośli i jej Filia dokładają wszelkich starań, by nasi czytelnicy i 

użytkownicy  postrzegali te miejsca jako przyjazne każdemu, niezależnie od wieku , wykształcenia czy 

wykonywanego zawodu. Od 2019 roku jesteśmy obecni na portalu społecznościowym Facebook. 

Księgozbiór: Biblioteki mają łącznie   22315  książek: 

- w Przerośli                   14649 woluminów, 

- w Pawłówce                  7987 woluminów, 

W roku 2019  przybyło ogółem 524  książki  o wartości       12096,00 zł 

w tym: - ze środków własnych 358 książek o wartości            8503,00zł 

  - ze środków ministerialnych 134 książki o wartości  3000,00 zł 

            - dary  32 książki o wartości                                           593,00 zł 

Usunięto z bibliotek jako niepoczytne  i zniszczone 595  książek. 

Wskaźnik zakupów wyniósł: 17,6  książki na 100 mieszkańców. 

Czytelnicy: W roku 2019 czytelnicy odwiedzili biblioteki 4619 razy, a zarejestrowano 415  

czytelników, którzy 3387 razy odwiedzili wypożyczalnie. W bibliotece w Przerośli zarejestrowano 259 

czytelników, odwiedzin w wypożyczalni 2118. W FB w Pawłówce zarejestrowano 156 czytelników, odwiedzin 

w wypożyczalni 1269. Największą grupę czytelników w podziale grupy wiekowej stanowią dzieci  i młodzież do 

lat 19   -  45,8 %. 

Czytelnicy według wieku: 

Razem Do lat 5 6 - 12 13-15 16-19 20-24 25-44 45-60 
powyżej 

60 

415 
29 81 46 34 20 85 60 60 

Czytelnicy według zajęcia: 

Razem Uczący się pracujący pozostali 

415 177 133 105 

Wypożyczenia: Biblioteka udostępnia swoje zbiory w dwóch podstawowych formach: na miejscu i na 

zewnątrz. Czytelnicy wypożyczyli do domu 8453 woluminy. W tym: 

Literatura piękna dla dzieci 
Literatura piękna dla 

dorosłych 

Literatura popularnonaukowa 

 

3194 4183 1076 

Biblioteka systematycznie w miarę posiadanych środków dokonuje zakupów nowych książek i tym 

zaspokaja potrzeby czytelników. Dysponuje atrakcyjnymi nowościami wyeksponowanymi na specjalnie 

wydzielonym miejscu  „ Nowości wydawnicze” oraz  na Facebooku. Biblioteka gromadzi również materiały o 

tematyce regionalnej. Stan wypożyczenia w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:  

ogółem w bibliotekach   - 8453  wypożyczonych woluminów 

- GBP w Przerośli    –       5942 woluminy 

- FB Pawłówka          -      2511 woluminów 

Udostępnienia na miejscu: Biblioteka posiada kąciki czytelnicze z 18 stanowiskami do dyspozycji 

czytelników i bogaty księgozbiór podręczny ułożony według działów, co umożliwia dogodne korzystanie z 

zasobów bibliotecznych. Ze względów finansowych Biblioteka nie prenumeruje czasopism. Kilka tytułów 

otrzymujemy od czytelników. W czytelni GBP i w  filii zarejestrowano  1232 osoby odwiedzające  i 

korzystające na miejscu z książek i czasopism. Udostępniono na miejscu 461 książek oraz 367 czasopism. 

   Biblioteka kontynuuje wprowadzanie książek do komputerowego katalogu bibliotecznego . Od 2017 roku 

wprowadzono 7989 rekordów co stanowi 56 % księgozbioru. Czytelnikom starszym i niepełnosprawnym książki 

są wypożyczane i dostarczane najczęściej przez osoby z najbliższego otoczenia [sąsiadów, opiekunów] w 

niektórych przypadkach  przez bibliotekarza. Biblioteka stara się gromadzić książki z dużą czcionką, obecnie w 

naszych zbiorach jest 65 tytułów. W 2019 roku z komputerów i  Internetu skorzystało 231  osób w  większości 

dzieci i młodzież. Liczba czytelników na 100 mieszkańców  wynosi 14,00 
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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 tematyczne 

 wystawki prac plastycznych wykonanych przez czytelników 

 „Poczęstuj się książką”- półka z książkami, które można sobie zabrać do domu, są to dary od 

czytelników.  

  Akademia Młodego Czytelnika ,która działa od 2018 r .w każdą sobotę w godzinach 11,00-13.00 

organizowane  są zajęcia, w których biorą udział dzieci w różnym wieku, są to zajęcia plastyczne, 

zabawy i quizy literackie, głośne czytanie wybranych utworów ,łamigłówki logiczne ,gry planszowe, 

układanie puzzli  i inne. 

 Biblioteka wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie-Osiem lektur na ósme Narodowe 

czytanie. Uczestniczyło 9 osób/ 

 Bierzemy również udział w projekcie organizowanym przez Instytut Książki" Mała  Książka-Wielki 

Człowiek" dla Rodziców oraz dzieci  urodzonych w latach (2013-2016) Każde dziecko, które 

przystąpiło do projektu otrzymało  Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start, a w niej książkę i 

Kartę Małego Czytelnika do zbierania naklejek. Po uzbieraniu naklejek każde dziecko zdobyło imienny 

dyplom .W wyprawce znaleźli coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura 

informacyjna przypomniała o roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach 

wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. 

Współpraca ze szkołą 

 Międzyszkolny Turniej Literacki  

 Wypożyczanie uczniom lektur obowiązujących w szkole. 

 Odwiedziny dzieci oddziału przedszkolnego w bibliotece /księgozbiór, zachowanie w bibliotece ,dbanie 

o książki. 

Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Turystyki, oraz Akcją Katolicką. 

 Współorganizowanie takich imprez jak: 

 Gminny Dzień Dziecka 

 Dzień Seniora 

 Wigilia Środowisk 

 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 140  dzieci) 

 Akcja katolicka- Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka oraz obchody 20 rocznicy wizyty Jana Pawła 

II w Diecezji Ełckiej 

Filia Biblioteczna w Pawłówce 

Współpraca ze szkołą 

22.01.2019r.  Udział w konkursie "Wigilia ze. smartfonem", dotyczącego zarejestrowania przez dzieci wspomnień 

wigilijnych najstarszego pokolenia  w rodzinie  organizowany przez Bibliotekę Publiczną w Suwałkach przez Pracownię 

Dygitalizacji i Historii Mówionej. Uczestniczyli: Dziadkowie i wnuczęta (5 osób)  

05.04.2019r. Udział na spotkaniu w Szkole Podstawowej w Pawłówce z absolwentem tejże szkoły , autorem książki 

"Podziemie niepodległościowe na Suwalszczyźnie 1944-1952" - Generałem Brygady - Rektorem Akademii Sztuki 

Wojennej Panem Ryszardem Parafianowiczem.  

01.03.2019r. 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Udział i uczczenie bohaterów 

antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia na spotkaniu w Szkole Podstawowej  w Pawłówce. 

07.05.2019r. Lekcja biblioteczna Uczniowie kl. 0-I ze SP w Pawłówce uczestniczyli w  nietypowych zajęciach bez 

butów, ale za to w skarpetkach a wszystko po to aby przeżyć "Niesamowite przygody Dziesięciu Skarpetek (czterech 

prawych i sześciu lewych)" Justyny Bednarek. W zajęciach udział wzięło 11 dzieci. 

16.05.2019r.  Wizyta dzieci z Oddziału i Punktu Przedszkolnego w Bbibliotece w Pawłówce na wyświetlaniu bajek na 

rzutniku (slajdy).Udział wzięło 9 osób.  

05.06.2019r.  Konkurs recytatorski dla uczniów klas II-V szkół podstawowych "Tuwimowo", organizowany przez 

Bibliotekę Publiczną  im Marii Konopnickiej w Suwałkach. Udział wzięło 5 uczniów ze SP w Pawłówce. Wszyscy 

uczestnicy otrzymali dyplomy. 

15.10.2019r.  Nowy cykl spotkań z klasą V  pod hasłem "Lekcja czytania". Pierwsze spotkanie wraz z wychowawcą 

Panią Krystyną Sztejter odbyło się w Filii Bibliotecznej  w Pawłówce. Udział wzięło 4 uczniów klasy V i  wychowawca. 

Działania Biblioteki na rzecz Czytelnika Dorosłego -Seniora 

Przy  Bibliotece istnieje grupa seniorów po 60 roku życia. W ciągu roku odbyło się  8 spotkań , w których 

uczestniczyło 34 osoby. Nasze spotkania to:  

24.01.2019r. Spotkanie z seniorkami na webrbinarze Online "Wlaściwy Tor"  

27.02.2019r.   nt. "Rozwój osobisty i duchowy" 
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28.03.2019.  ( w trzech spotkaniach - 12 osób) 

07.03.2019r. Dzień Kobiet - 5 osób 

18.06.2019r. Dzień Matki - 5 osób   

10.10.2019r. Spotkanie grupy Seniorów - 4 osoby 

27.11.2019r. Spotkanie "Andrzejkowe" z Seniorami - 4 osoby 

19.12.2019r. Spotkanie opłatkowe z grupą seniorek - 4 osoby 

Udział bibliotekarzy w szkoleniach 

21.03.2019r.  Szkolenie na temat "Stan czytelnictwa i sytuacja bibliotek publicznych powiatu suwalskiego w 2018 roku" 

oraz  Spotkanie autorskie i promocja książki "Inkub" - Artura Urbanowicza ,:Zwiedzanie wystawy Anny Zdancewicz 

"Wycinanki" w galerii "Na schodach" oraz Filcowanie w bibliotece - animator kultury Agnieszka Malczewska. 

Organizator - Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach 

11.04.2019r. Seminarium na temat  "Elektroniczne źródła informacji (e-książki, e-czasopisma) - polskie i zagraniczne, w 

dostępie zdalnym oraz nowoczesne narzędzia do wyszukiwania informacji w zbiorach" 

Organizator - Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach oraz Biblioteka PWSZ w Suwałkach. 

08.05.2019r.  Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich oraz Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w Książnicy 

Podlaskiej  w Białymstoku. Dyplomem Honorowym Srebrnej Róży wyróżniono siedem osób m.in. Marię Chomicz – st. 

bibliotekarza  Filii Bibliotecznej w Pawłówce za całokształt pracy w bibliotece i dbanie o rozwój czytelnictwa w 

środowisku lokalnym. W województwie podlaskim jest blisko 500 bibliotekarzy pracujących w bibliotekach 

publicznych. 

15.05.2019r. Udział w Bibliotecznej Lidze Powiatowej ph. "Bibliotekarz  we współczesnym świecie". Spotkanie 

realizowane jest w ramach obchodów "Tygodnia Bibliotek 2019" w Siedzibie Urzędu Miejskiego w Czarnej 

Białostockiej. 

19.11.2019r. Szkolenie w Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach na temat: "Senior w bibliotece". 

 - "Trudności w komunikacji z seniorami" - Irena Karolczuk - psycholog. 

 - "Arteterapia w bibliotece - techniki plastyczne i glina" 

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

 "Literatura i czytelnictwo." Priorytet 2 "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" w 2019roku 

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, 

 wybór książek zniszczonych i zdeaktualizowanych przeznaczonych do zubytkowania   

 analizowanie ofert wydawniczych, prasy fachowej w zakresie doboru literatury, 

 systematyczne wprowadzanie księgozbioru do katalogu elektronicznego, 

 oprawianie i oklejanie nowymi sygnaturami książek wprowadzanych do katalogu elektronicznego 

      - udział w spotkaniach sprawozdawczych bibliotekarzy powiatu suwalskiego, 

 prowadzenie rejestru zamówień publicznych. 

 Scontrum zdawczo-odbiorcze przeprowadzone w Filii Bibliotecznej w Pawłówce 

GBP oraz FB składa wszystkim podmiotom serdeczne podziękowania za współpracę oraz chęć promowania 

czytelnictwa  . 

Teresa Zygmunt 

Dyrektor GBP  w Przerośli 


