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SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SOKOLNIKI  

W 2016 ROKU 
 

 

 

 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 
1. Głównym priorytetem Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki jest szeroko pojęta popularyzacja 

czytelnictwa poprzez zakup nowości wydawniczych zgodnie z oczekiwaniami czytelników, 

spotkania autorskie, wystawy, konkursy, lekcje biblioteczne, udział w ogólnopolskich akcjach 

czytelniczych itp. 

2. W 2016 r. BPGS otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych 

dla bibliotek”. 

3. W 2016 r. Powiat Wieruszowski dofinansował spotkanie autorskie w ramach „Wielkiej 

Literatury Pod Strzechą”. 

4. Biblioteka otrzymała – poza dotacją - dofinansowanie z Gminy Sokolniki w ramach kalendarza 

imprez kulturalnych gminy na następujące działania: powiatowy konkurs „Książkomaniacy na 

start!”, spotkania autorskie w ramach „Wielkiej Literatury Pod Strzechą” i „Z książką za pan brat”. 

5. Przygotowano nowy statut BPGS, który został przyjęty Uchwała Rady Gminy. 
6. Uporządkowane zostały sprawy pozostałego po trzech filiach księgozbioru. 

7. Popularyzacja czytelnictwa poprzez organizację spotkań autorskich (Paweł Beręsewicz, Paweł 

Wakuła, Melania Kapelusz, Witold Szabłowski, Marcin Meller), organizację powiatowego 

konkursu dla dzieci i młodzieży „Książkomaniacy na start!”. 

8. Udział biblioteki w cyklicznych akcjach promujących czytelnictwo: „Z Książką Na Walizkach”, 

Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Akcja „Uwolnij Książkę” – Bookcrossing, 

„Cała Polska Czyta Dzieciom”, Narodowe Czytanie, Dyskusyjny Klub Książki. 

9. Zostały przeprowadzone warsztaty dla dzieci i młodzieży: 

- „Skąd się wzięły małpy w internecie?” 

- „Porozmawiajmy o prawie” – warsztaty przeprowadzone we współpracy z Siecią Obywatelską. 

Watchdog Polska; 

- warsztaty z kodowania przeprowadzone we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa 

Informatycznego w ramach ogólnopolskiej akcji: „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją 

karierę”. 

10. Biblioteka dołączyła do Academica – programu Biblioteki Narodowej i Funmedia – nauki języków 

obcych w bibliotekach; 

11. Pracownik biblioteki wziął udział w szkoleniu „Porozmawiajmy o uchodźcach” i konferencji 

koordynatorów Żywych Bibliotek w Polsce. 

12. Został zakupiony moduł wypożyczalni programu bibliotecznego SOWA-MARC21 i karty 

czytelnika.  

13. Przeprowadzono remont biblioteki. 

 
 

Priorytety w działalności statutowej bibliotek, organizacji sieci bibliotecznej, finansów, spraw kadrowych, pracy 

merytorycznej, w tym komputeryzacji bibliotek, działalności kulturalno-oświatowej, wydawniczej  

i działalności na rzecz powiatu, miasta, gminy, a także udział bibliotek w programach „O finansach w bibliotece”, 

DKK, „Analiza Funkcjonowania bibliotek”, szkoleniach w ramach programu dotacyjnego IK „Szkolenia dla 

bibliotekarzy 2016”, otrzymane dotacje i granty na działalność biblioteczną (z MKiDN, fundacji itp.). 
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II. BUDŻET I JEGO REALIZACJA 
 

Realizacja budżetu w 2016 r. - patrz tabela nr 1. Tabela uwzględnia dane wymagane przez Ministerstwo 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 

Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje  
– udział w programach, grantach, sponsoring itp.; 

- źródło dofinansowania (środki unijne, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Książki, fundacje, 

inne); 

- opis jakie to były programy, projekty; kto je realizował; czy biblioteka miała partnerów;  

- ile wynosiła dotacja na realizację zadania. 

Prosimy o dokładny opis wszystkich projektów łącznie z podaniem kwoty dotacji i kwoty wkładu własnego, dane te są 

wymagane przez MKiDN.   
 

Biblioteka Źródło dotacji Nazwa i krótki opis projektu Partnerzy 
Kwota 

dotacji 

Kwota 

wkładu 

własnego 

BPGS Biblioteka 

Narodowa 

Zakup nowości wydawniczych dla 

bibliotek  

 4.500,00 5.000,00 

BPGS Powiat 

Wieruszowski 

„Wielka Literatura Pod Strzechą”  500,00  

BPGS Gmina Sokolniki „Książkomaniacy na start!”, „Z 

książką za pan brat”, „Wielka 

Literatura Pod Strzechą” 

 2.200,00  

 

 

III. SIEĆ BIBLIOTEK. LOKALE. WYPOSAŻENIE 
 

 

Zmiany w regulaminach organizacyjnych bibliotek, w regulaminach wypożyczeń, korzystania 

z internetu i innych dokumentach.  

Uchwałą Nr XVIII/95/2016 Rady Gminy Sokolniki z dnia 23 maja 2016 roku został nadany nowy 

statut Bibliotece Publicznej Gminy Sokolniki. 
 
 

Zmiany ilościowe w sieci bibliotek 

Rada Gminy Sokolniki – Organizator BPGS – uchwałą Nr IX/52/07 z dnia 15 listopada 2007 r. 

wprowadziła w życie  statut Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki, w którym nie uwzględniono 

podległych BPGS filii bibliotecznych w Walichnowach, Ochędzynie i w Pichlicach. Należy przez 

to rozumieć, że z dniem 15 listopada 2007 roku filie biblioteczne BPGS – zgodnie z uchwalonym 

statutem - przestały istnieć. Nie dopełniono wówczas wszystkich wymaganych procedur 

dotyczących likwidacji filii i zmiany organizacyjnej biblioteki, mówiących o konieczności 

zasięgnięcia przez organizatora opinii jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością 

biblioteki ( w tym wypadku Powiatowej Biblioteki Publiczne w Wieruszowie) i podaniu do 

publicznej wiadomości z półrocznym wyprzedzeniem  informacji o zamiarze likwidacji filii. Mimo 

to żadna jednostka nadrzędna, w tym nadzór wojewody łódzkiego nie uchylił tejże uchwały i jest 

ona obowiązująca. Nie zostały również dopełnione procedury zamknięcia filii w samej bibliotece, a 

rozumieć przez to należy przejęcie całości zbiorów każdej z filii przez bibliotekę macierzystą, 

której przedstawiciel wraz z powołaną komisją likwidacyjną powinni podjąć decyzję o 

przeznaczeniu likwidowanych zbiorów.  

W roku sprawozdawczym, po konsultacjach z radcą prawnym, Krajową Radą Bibliotek została 

przeprowadzona inwentaryzacja i dokończona procedura likwidacyjna pozostałego po wyżej 

wymienionych filiach księgozbioru.  

Aby dotrzeć do każdego czytelnika z terenu gminy, została uruchomiona – we współpracy z 

Urzędem Gminy Sokolniki – usługa „Książka na telefon”. 
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Zamknięcia bibliotek i filii (przyczyny, patrz załącznik nr 2).  
 

Inwestycje, modernizacje, remonty, zmiany w infrastrukturze bibliotek publicznych 

przeprowadzone w ostatnim roku 

Przeprowadzono remont lokalu BPGS. Remont objął malowanie, wymianę tapicerki krzeseł, 

wymianę rolet okiennych. Środki na modernizację pochodziły z dotacji organizatora. 
 

 

IV. ZBIORY BIBLIOTECZNE. GROMADZENIE. OPRACOWANIE. KONSERWACJA 
 

Struktura zbiorów bibliotecznych w jednostkach inwentarzowych  

wg stanu na 31.12.2016 
 

Nazwa biblioteki, filii Książki 
Czasopisma 

oprawne 
Zbiory specjalne Razem zbiory 

Biblioteka Publiczna 

Gminy Sokolniki 
11801 - - 11801 

RAZEM 11801 - - 11801 
 

Struktura księgozbioru (książki) 
 

Nazwa biblioteki, filii 

Literatura 

piękna dla 

dzieci i 

młodzieży 

Literatura piękna 

dla dorosłych 

Literatura z 

innych działów 
Ogółem książki 

Biblioteka Publiczna 

Gminy Sokolniki 
3410 6015 2376 11801 

RAZEM 3410 6015 2376 11801 

Ogółem - struktura 

procentowa 

28,9% 51% 20,1% 100% 
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Wpływy - Zakup książek 
 

Nazwa 

biblioteki 

Zakup z 

dotacji 

organizatora 

Zakup z dotacji 

MKiDN 

Zakup 

z innych źródeł, 

z innych dotacji, 

grantów itp. 

Zakup z 

wypracowanych 

środków własnych Razem 

zakup w 

wol. 

2016 

Wartość 

inw. 

2016 w 

zł 

Wol. 

2015 

Wol. 

2016 

Wartość 

inw. 

2016 

w zł 

Wol. 

2015 

Wol. 

2016 

Wartość 

inwt. 

2016 

w zł 

Wol. 

2015 

Wol. 

2016 

Wartość 

inw. 

2016 

w zł 

Wol. 

2015 

Wol. 

2016 

Wartość 

inw. 

2016 

w zł 

Biblioteka Publiczna Gminy 

Sokolniki 

288 217 5.349,55 151 166 4.500,00 - - - - - - 383 9.849,55 

Razem gmina 288 217 5.349,55 151 166 4.500,00 - - - - - - 383 9.849,55 

Razem powiat               
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Rodzaje wpływu książek 
(tabela dotyczy ogółem bibliotek powiatu/dzielnicy) 

 

 

Rodzaj wpływu Woluminy 2015 
Woluminy 

2016 

Wartość inw. w zł 

2016 

Zakup z dotacji organizatora 288 217 5.349,55 

Zakup z dotacji Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego 
151 166 4.500,00 

Zakup z innych źródeł, z innych dotacji, 

grantów itp. 
- - - 

Zakup z wypracowanych środków własnych - - - 

Zakup książek ogółem 439 383 9.849,55 

Dary instytucji, urzędów - 14 451,00 

Dary czytelników 102 117 620,75 

Dary innych bibliotek np. WBP - - - 

Dary ogółem 102 131 1.071,75 

Przejęto z bibliotek (przesunięcia między 

sieciami bibl. gminy, miasta, dzielnicy) 
   

W zamian „za zagubione” - - - 

Inne wpływy - - - 

WPŁYW OGÓŁEM POWIAT/ 

DZIELNICA ŁODZI 
541 514 10.921,30 

 

Struktura zakupów książek w 2016 r. 
 

 

 

Nazwa biblioteki, filii 

Literatura piękna 

dla dzieci 

Literatura piękna 

dla dorosłych 

Literatura z innych 

działów 
Razem 

ogółem w tym z 

dotacji 

MKiDN  

ogółem w tym z 

dotacji 

MKiDN 

ogółem w tym z 

dotacji 

MKiDN 

ogółem w tym z 

dotacji 

MKiDN 

Biblioteka Publiczna 

Gminy Sokolniki 
104 32 229 110 50 24 383 166 

RAZEM GMINY 104 32 229 110 50 24 383 166 
Ogółem struktura 

procentowa 
27,2% 8,4% 59,8% 28,7% 13,1% 6,3% 100% 43,3% 
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Dary i inne wpływy książek (poza zakupem) 
 

Nazwa 

Biblioteki 

Dary instytucji, urzędów Dary czytelników Dary innych bibliotek np. WBP Przejęto z bibliotek 
W zamian 

„za zagubione” 
Inne wpływy 

Razem wpływy 

2016 

Wartość inw. 

2016  Wol. 

2015 

Wol. 

2016 

Wartość 

inw. 

2016 

w zł 

Wol. 

2015 

Wol. 

2016 

Wartość 

inw. 

2016 

w zł 

Wol. 

2015 

Wol. 

2016 

Wartość 

inw. 

2016 

w zł 

Wol. 

2015 

Wol. 

2016 

Wartość 

inw. 

2016 

w zł 

Wol. 

2015 

Wol. 

2016 

Wartość 

inw. 

2016 

w zł 

Wol. 

2015 

Wol. 

2016 

Wartość 

inw. 

2016 

w zł 

BPGS 

 - 14 451,00 102 117 620,75 - - - - - - - - - - - - 131 1.071,75 

Razem gmina 

 - 14 451,00 102 117 620,75 - - - - - - - - - - - - 131 1.071,75 

Razem powiat 

 
                    

 

 

 

 

Ubytki książek w 2016 r.  
 

Biblioteka 
Książki 

zagubione 

Selekcja – 

nieaktualne 

nieprzydatne 

Selekcja dzieł 

wielo- 

egzemplarzowych 

(dublety) 

Selekcja- 

dekomplety 

Selekcja –zaczytane, 

zniszczone 

(po włamaniu, 

po zalaniu wodą itp.) 

Selekcja - 

czasopisma 

oprawne 

Braki  

bezwzględne 

po skontrum 

Inne 

ubytki 

(jakie?) 

Ogółem 

ubytki 

BPGS 

 
- - - - - - - - - 

Razem gmina 

 
         

Razem powiat 

 
         

 

 

 

 



 7 

Wpływy zbiorów specjalnych i udostępnianie wg bibliotek oraz licencjonowane zbiory elektroniczne z wykupionym dostępem 

 

 

Nazwa 

Biblioteki 

Zbiory specjalne w 

jedn. inw. 

Liczba zakupionych zbiorów specjalnych 

w jedn. inw. 

Liczba wypożyczeń zbiorów 

specjalnych w jedn. inw. 

Liczba 

udostepnień 

zbiorów 

specjalnych na 

miejscu w jedn. 

inw. 

Licencjonowane zbiory elektroniczne, 

do których biblioteka opłaciła dostęp 

Ogółem 
w tym 

audiobooki 
Ogółem 

w tym ze środków 

Ogółem 

w tym: 

Liczba 
Wartość w 

zł brutto 

Liczba 

udostępnień 

(pobrań) 
organizatora MKiDN audiobooki 

BPGS - - - - - - - - - - - 
Razem gmina 

 
           

Razem powiat 
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Czasopisma – prenumerata i dary  
 

Nazwa 

biblioteki/filii/oddziału dla 

dzieci 

Tytuły prenumerowanych 

czasopism1 

Wydatkowana kwota na 

prenumeratę w zł 

Czasopisma 

otrzymywane w darze2 

BPGS - - Ziemia Łódzka 
Razem gmina - - 1 
Razem powiat    

1Prosimy informacje o prenumeracie czasopism uzupełnić podaniem najczęściej kupowanych tytułów w bibliotekach (do 5 tytułów). 
2Należy wziąć pod uwagę tylko te tytuły, które stanowią kompletne roczniki i są przechowywane w bibliotece przynajmniej 3 lata. 
 

 

V. CZYTELNICY. WYPOŻYCZANIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW (łącznie z punktami 

bibliotecznymi) 
 

Czytelnicy ogółem 
 

Nazwa biblioteki, filii 
Czytelnicy ogółem 

2015 2016 Różnica 

Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki 387 439 +52 
RAZEM GMINY 387 439 +52 
    
 

Struktura czytelników wg wieku  
(dane dotyczące całego powiatu/dzielnicy) 

 

 Liczba czytelników Struktura procentowa 

2015 2016 Różnica 2015 2016 Różnica 
Do 5 lat 17 15 -2 4,5% 3,4% -1,1 
6-12 lat 67 76 +9 17,3% 17,3% 0 
13-15 lat 60 58 -2 15,5% 13,2% -2,3 
16-19 lat 39 48 +9 10% 11% +1 
20-24 lata 36 40 +4 9,3% 9,1% -0,2 
25-44 lata 105 108 +3 27,2% 24,6% -2,6 
45-60 lat 33 51 +18 8,5% 11,6% +3,1 
Powyżej 60 lat 30 43 +13 7,7% 9,8% +2,1 
OGÓŁEM  387 439 +52 100 % 100 % x 
 

Struktura czytelników wg zajęcia  
(dane dotyczące całego powiatu/dzielnicy) 

 

 Liczba czytelników Struktura procentowa 

2015 2016 Różnica 2015 2016 Różnica 
Osoby uczące się 188 233 +45 45% 53,1% +8,1 
Osoby pracujące 136 123 -13 38,4% 28% -10,4 
Pozostali 63 83 +20 16,6% 18,9% +2,3 
OGÓŁEM 387 439 +52 100 % 100 % x 

 

Struktura czytelników wg wieku w 2016 r. 
(w podziale na poszczególne biblioteki) 

 

Nazwa biblioteki, filii 
Czytelnicy 

ogółem 

Do 5 

lat 

6-12 lat 13-15 

lat 

16-19 

lat 

20-24 

lata 

25-44 

lata 

45-60 

lat 

Powyżej 

60 lat 

Biblioteka Publiczna 

Gminy Sokolniki 
439 15 76 58 48 40 108 51 43 

OGÓŁEM  439 15 76 58 48 40 108 51 43 
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Struktura czytelników wg zajęcia w 2016 r. 
(w podziale na poszczególne biblioteki) 

 

Nazwa biblioteki, filii Osoby uczące się Osoby pracujące Pozostali 

Biblioteka Publiczna 

Gminy Sokolniki 
233 123 83 

OGÓŁEM  233 123 83 
 

 

 

 

 

 

Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz w 2016 r. 
1 – książki; 2 – czasopisma oprawne; 3 – czasopisma nieoprawne; 4 – zbiory specjalne; 5 – wypożyczenia ogółem. 
 

Nazwa biblioteki, filii 
Wypożyczenia na zewnątrz 

1 2 3 4 5 

Biblioteka Publiczna Gminy 

Sokolniki 
9472 - - - 9472 

OGÓŁEM 9472 - - - 9472 
 

Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz w 2016 r. 
(dane w podziale na poszczególne biblioteki) 

 

Nazwa biblioteki, filii 

Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz: 

Literatura piękna 

dla dzieci i 

młodzieży 

Literatura 

piękna dla 

dorosłych 

Literatura z 

innych działów 
Ogółem  

Biblioteka Publiczna Gminy 

Sokolniki 
2370 5483 1619 9472 

RAZEM 2370 5483 1619 9472 
Ogółem - struktura 

procentowa 
25% 57,9% 17,1% 100% 

 

Udostępnienia zbiorów na miejscu w 2016 r. 
1 – książki; 2 – czasopisma oprawne; 3 – czasopisma nieoprawne; 4 - zbiory specjalne; 5 – udostępnienia ogółem. 
 

Nazwa biblioteki, filii 
Udostępnienia na miejscu 

1 2 3 4 5 

Biblioteka Publiczna Gminy 

Sokolniki 
125 - 49 - 174 

RAZEM 125 - 49 - 174 
 

Wypożyczenia książek na zewnątrz i udostępnienia na miejscu 
(porównanie w stosunku do r. 2015) 

 

Nazwa  biblioteki, 

filii 

Wypożyczenia książek na zewnątrz Udostępnienia książek na miejscu 

2015 2016 Różnica 2015 2016 Różnica 

Biblioteka Publiczna 

Gminy Sokolniki 
6315 9472 +3157 155 174 +19 

RAZEM 6315 9472 +3157 155 174 +19 
 

Odwiedziny w bibliotece 
 

Nazwa biblioteki, filii 
Odwiedziny 

ogółem 
Wypożyczalnia 

Czytelnia 

Imprezy w 

bibliotece* 

ogółem w tym ilość 

osób 

korzystających 

z Internetu 

Biblioteka Publiczna Gminy 

Sokolniki 
5826 4034 634 430 1158 

RAZEM 5826 4034 634 430 1158 
* liczbę uczestników na wszystkich imprezach kulturalno-oświatowych, których organizatorem lub współorganizatorem jest 

biblioteka odbywających się w bibliotece 
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VI. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA 
 

Tworzone w bibliotece bazy komputerowe (katalog, bazy bibliograficzne). 
 

Nazwa biblioteki, filii Nazwa bazy 
Przyrost bazy w 

2016 r. 

Stan bazy na 

koniec 2016 r. 

Udostępnianie 

katalogu w 

internecie 

(tak/nie) 

BPGS Sowa Marc21 700 8085 tak 
RAZEM   700 8085  
 

 

Liczba udzielonych informacji 
 

Nazwa biblioteki, filii Ogółem Biblioteczne Rzeczowe Bibliograficzne 

BPGS 103 31 47 25 
RAZEM 103 31 47 25 
 

 

 

VII. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA 
 

Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dorosłego czytelnika 
 

Prosimy uwzględnić udział w konkursach ogólnopolskich; konkursy powiatowe, międzygminne, gminne oraz wszystkie 

te imprezy, które były ważnymi wydarzeniami w skali powiatu, miasta, gminy, a także realizację projektów, na które 

biblioteki otrzymały granty i dotacje. W rozdziale tym należy uwzględnić działalność klubów DKK, jeśli działają w 

bibliotece, zwłaszcza spotkania autorskie. Prosimy w tym rozdziale nie umieszczać imprez adresowanych do osób 

chorych, niepełnosprawnych, osób po 60 roku życia (te informacje należy podać w rozdz. X niniejszego sprawozdania). 
 

Nazwa biblioteki, filii Nazwa imprezy 
Data (miesiąc),  

inne uwagi  

BPGS XXIV Finał WOŚP  

W malinowym chruśniaku 13.02 

Światowy Dzień Książki i Praw 

Autorskich 

kwiecień 

Bookcrossing – Uwolnij książkę czerwiec 

Narodowe Czytanie wrzesień 

Spotkanie autorskie z Witoldem 

Szabłowskim 

09.11 

Spotkanie autorskie z Marcinem 

Mellerem 

23.11 

Druga edycja Żywej Biblioteki 02.12 

Dyskusyjny Klub Książki Cały rok raz w miesiącu 

Udział w akcji „Kultura Na Widoku”  

  
OGÓŁEM POWIAT/ 

DZIELNICA ŁODZI 
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Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dzieci i młodzieży 
 

Udział w konkursach ogólnopolskich, konkursy powiatowe, międzygminne, gminne. Udział bibliotek w realizacji 

ogólnopolskiego programu Dyskusyjne Kluby Książkowe. Realizacja projektów, na które biblioteki otrzymały specjalne 

granty, dotacje. 
 

Nazwa biblioteki, filii, oddziału 

dla dzieci i młodzieży 
Nazwa imprezy 

Data (miesiąc),  

inne uwagi 

BPGS 

 
XXIV Finał WOŚP styczeń 

„Skąd się wzięły małpy w internecie?” 

– warsztaty dla dzieci 

marzec 

Powiatowy konkurs: „Książkomaniacy 

Na Start!” 

kwiecień 

Spotkanie autorskie z Pawłem 

Beręsewiczem 

kwiecień 

Spotkanie z Pawłem Wakułą w ramach 

“Z Książką Na Walizkach”  

maj 

Warsztaty o prawie czerwiec 

Spotkanie autorskie z Melanią 

Kapelusz 

październik 

Współorganizacja zajęć w czasie ferii 

zimowych i wakacji letnich 

Luty/lipiec 

  

  

  

  

  
 

 

VIII. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM 
 

Instytucje, z którymi nawiązano współpracę w roku 2016 (poza szkołami i przedszkolami). 
 

Nazwa biblioteki, filii 
Nazwa instytucji współpracującej 

(zakres współpracy) 

BPGS Agencja Autorska Autograf (spotkania autorskie) 

Wydawnictwo Rebel (sponsoring gier) 

Wydawnictwo Agora (sponsoring) 

Wydawnictwo Sonia Draga (sponsoring) 

Sieć Obywatelska. Watchdog Polska 

(warsztaty o prawie) 
Żywa Biblioteka Polska. Stowarzyszenie Diversja 

(organizacja Żywej Biblioteki) 

Fundacja Żydowska Chidusz (organizacja Żywej 

Biblioteki) 

Starostwo Powiatowe w Wieruszowie 

 

 

 
RAZEM GMINY  
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X. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
 

Przystosowanie bibliotek do obsługi osób niepełnosprawnych (podjazdy do budynków, do biblioteki, toalety 

itp.). 

Budynek, w którym mieści się bibliotekja jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (podjazd 

i toaleta). 
 

Dostarczanie książek dla osób chorych i niepełnosprawnych do miejsca ich zamieszkania  

 

Nazwa biblioteki, filii Ilość osób 
Wypożyczenia 

Liczba wizyt 
Książki Czasopisma 

BPGS 12 127 - 10 

RAZEM 12 127 - 10 
 

 

Obsługa czytelnicza specjalnych grup użytkowników – książki z dużą czcionką, audiobooki, e-booki; 

wyposażenie w sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne. 

Biblioteka posiada książki z dużą czcionką. Uruchomiona także usługa „Książka na telefon”. 
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XI. KADRA BIBLIOTECZNA 
 

Zatrudnienie i wykształcenie pracowników na stanowiskach bibliotekarskich 
 
 

Nazwa 

biblioteki, 

filii 

Liczba 

pracowników 

ogółem 

Liczba pracowników działalności 

podstawowej 
Liczba pracowników na stanowiskach bibliotekarskich Liczba etatów 

przeliczeniowych 

na stanowiskach 

bibliotekarskich 

Liczba pracowników na 

stanowiskach instruktorskich w 

bibliotekach powiatowych lub 

pełniących zadania powiatowe 

ogółem 

w tym na 

stanowiskach 

bibliotekarskich 

z wykształceniem 

wyższym 

bibliotekarskim 

z wykształceniem 

średnim 

bibliotekarskim 

bez wykształcenia 

bibliotekarskiego 
ogółem 

w tym etaty 

przeliczeniowe 

BPGS 

 
1 - 1 1 - - 1 - - 

OGÓŁEM  

 
1 - 1 1 - - 1 - - 
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Pracownicy administracji i obsługi technicznej i porządkowej 
 

Nazwa biblioteki, filie Osoby Liczba etatów 

przeliczeniowych* Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni 

BPGS - - - 

    
OGÓŁEM  - - - 
* W ułamkach dziesiętnych 
 

Liczba pracowników na stanowiskach bibliotekarskich - podział wg stażu pracy 
(dane dotyczące całego powiatu/dzielnicy Łodzi) 

 

 Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni 

Do 5 lat   

6-10 lat   

11 – 20 lat   

21 – 30 lat   

Powyżej 3o lat   
OGÓŁEM 

POWIAT/DZIELNICA ŁODZI 
  

 

Liczba pracowników na stanowiskach bibliotekarskich –  

podział wg stanowisk służby bibliotecznej  
 (dane dotyczące całego powiatu/dzielnicy Łodzi) 

 

 Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni 

Starszy kustosz 1 - 

Kustosz - - 

Starszy bibliotekarz - - 

Bibliotekarz - - 

Młodszy bibliotekarz - - 

Starszy magazynier biblioteczny - - 

Magazynier biblioteczny - - 

Inne bibliotekarskie (jakie?) - - 
OGÓŁEM  1 - 

 

Zmiany w kadrze bibliotecznej w stosunku do 2015 roku  
W miesiącach: kwiecień – sierpień jedna osoba odbywała staż w BPGS. Została potem przyjęta na okres trzech 

miesięcy październik – grudzień na pełen etat. 
 

 

XII. SZKOLENIE I DOSKONALENIE KADRY 

 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy 
 

Nazwisko i imię 
Nazwa 

biblioteki / filii 
 

Waniek Beata BPGS Szkolenie „Porozmawiajmy o uchodźcach” 

  Udział w szkoleniach organizowanych przez 

PBP 

    
 

 

Prosimy wymienić także osoby, które ukończyły w 2016 r. kursy i inne szkolenia związane z podnoszeniem kwalifikacji 

zawodowych, w tym szkolenia wynikające z uczestnictwa biblioteki w programie „Szkolenia dla bibliotekarzy 2016”.  
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XIII. KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEKI 
 

 

Zakres komputeryzacji bibliotek: został zakupiony moduł wypożyczalni programu 

bibliotecznego SOWA – MARC21 
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E -usługi w bibliotekach woj. łódzkiego 2015 

Dzielnica/Miasto/

Powiat 

zdalne 

składanie 

zamówień na 

materiały 

bibliotecz. 

zdalna 

rezerwacja 

materiałów 

bibliotecz.  

zdalne 

przedłużani

e terminu 

zwrotu 

materiałów 

bibliot.  

email/sms o 

terminie 

zwrotu 

materiałów 

bibliotecz. 

zdalny 

dostęp do 

licencjono

w zasobów 

spoza sieci 

biblioteki  

 interaktywne 

usługi 

informacyjne 

(komunikatory

, czat) 

e-

learning 

blogi 

biblioteczne 

kanał RSS  

formularze 

zapytań  

forum 

dyskusyjne 

księga gości 

profile na 

portalach 

społecznoś

ciowych  

 użytkownicy 

korzystający z 

internetu  

liczba % 

 BPGS 
tak  tak  tak  tak    tak  -  -  -  -  tak      

 

Stan komputeryzacji bibliotek powiatu / dzielnicy 
 

Lp. 
Nazwa biblioteki / 

filii(1) 

biblioteka 
użytkuje(2) 

program 
biblioteczny 

biblioteka 
skomputeryzowan

a w 100%(3) 

biblioteka z 
dostępem do 

Internetu 

biblioteka 
udostępnia 

internet 
czytelnikom 

biblioteka 
wykorzystuje 
komputery do 

innych 
zastosowań(4) 

Liczba 
komputeró

w w 
bibliotece(5) 

Liczba 
stanowisk w 
bibliotece z 

dostępem do 
internetu 

Liczba 
stanowisk w 
bibliotece z 

dostępem do 
internetu dla 
czytelników  

Biblioteka 
udostępnia swój 
katalog on-line 

Biblioteka 
posiada własną 

stronę 
internetową 

 BPGS 
Tak – Sowa 

Marrc21 
nie Tak Tak Tak 6 6 5 Tak nie 

            

 

(1) Nazwa KAŻDEJ biblioteki  i filii znajdujących się na obszarze powiatu (lub dzielnicy w przypadku Łodzi) niezależnie od tego czy dana placówka posiada komputery czy nie. Oddziałów bibliotecznych nie uwzględniamy gdyż nie są 
samodzielnymi jednostkami. 

(2) Użytkowanie oznacza wykonywanie (za pomocą programu bibliotecznego) przynajmniej jednej z wymienionych czynności bibliotecznych takich jak: opracowanie zbiorów (prowadzenie katalogu komputerowego), udostępnianie 
zbiorów (wykorzystywanie modułu wypożyczeń), okresowe kontrole zbiorów (skontra) 

(3) Za skomputeryzowane w 100% uznaje się placówki, w których (za pomocą systemu bibliotecznego) wykonuje się wszystkie z wymienionych czynności bibliotecznych: gromadzenie zbiorów (akcesja), opracowanie zbiorów 
(prowadzenie katalogu komputerowego), inwentaryzacja zbiorów (łącznie z wydrukiem ksiąg inwentarzowych), udostępnianie zbiorów (wykorzystywanie modułu wypożyczeń), okresowe kontrole zbiorów (skontra), sporządzanie 
statystyki bibliotecznej, opracowywanie bibliografii regionalnej, prowadzenie własnych baz bibliograficznych oraz prowadzenie działalności informacyjnej (z wykorzystaniem internetu) 
(4) Za "komputery do innych zastosowań" uważamy przede wszystkim takie, na których nie ma zainstalowanych programów bibliotecznych i nie ma dostępu do internetu. Wykorzystuje się je natomiast do np.: pisania w edytorze 
tekstów, korzystania z baz danych znajdujących się na płytach CD lub DVD (np. Przewodnik Bibliograficzny BN), udostępniania czytelnikom zbiorów multimedialnych znajdujących się na płytach CD lub DVD (np. program edukacyjny, 
encyklopedia lub atlas multimedialny itp.), bądź zainstalowane są programy płacowe, kadrowe itp. 

(5) Włącznie z laptopami 
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XIV. NADZÓR MERYTORYCZNY – OPIEKA MERYTORYCZNA (wypełniają biblioteki powiatowe 

i biblioteki miejskie prowadzące taką działalność) 

 

 

Realizacja zadań określonych w statucie lub porozumieniu dotyczących funkcji biblioteki 

powiatowej; w tym: 
- tworzenie bibliografii regionalnej (jeśli należy to do zadań instruktora); 

- organizacja szkoleń merytorycznych, warsztatów, spotkań z pracownikami bibliotek w terenie (daty, 

tematyka); 

- wizyty instruktażowe (lustracje, hospitacje, inne; ilość (daty) ich tematyka, w których bibliotekach), 

instruktaż telefoniczny, mailowy; 

- pomoce metodyczne opracowane przez bibliotekę powiatową i miejską dla bibliotek  

w terenie i inne materiały przekazane dla bibliotek w terenie; 

- przeprowadzone konkursy powiatowe, międzygminne, inne formy pracy k.o. (np. wycieczki 

organizowane dla bibliotekarzy); 

- inne prace instruktora wykonywane na rzecz podległych placówek. 

W tym punkcie nie ma zmian, ale zaznaczam na czerwono, ponieważ w sprawozdaniu do 

MKiDN pojawił się osobny rozdział dotyczący działalności instrukcyjno-metodycznej. Za rok 

2016 r. tematyka powyższa jest dalej ważna i wymagana przez MKiDN. 

 

Zmiany na stanowisku instruktora miejskiego/powiatowego. 
Miejsce instruktora w strukturze organizacyjnej biblioteki (samodzielne stanowisko, powierzone zadania pracownikowi, 

utworzony Dział Instrukcyjno-Metodyczny; wymiar czasu pracy instruktora). 

Przygotowanie merytoryczne instruktora do pełnienia funkcji (wykształcenie, staż pracy w bibliotece, w tym na 

stanowisku instruktorskim, zajmowane wcześniej stanowiska, ukończone ważniejsze kursy zawodowe). 

 

 

XV. INNE PRACE I INICJATYWY NA RZECZ GMINY, MIASTA, POWIATU 
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Załączniki 

 

Załącznik nr 1: 

Wykaz bibliotek, filii i oddziałów bibliotecznych 

Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki 

Ul. Parkowa 1 

98-420 Sokolniki 

biblioteka@sokolniki.pl 

Beata Waniek 

Godz. otwarcia: pon., śr., pt.: 11.00-18.00 

                           Wt., czw.: 8.00-16.00  
 

Załącznik nr 2: 

Zamknięcia i otwarcia bibliotek 
 

Nazwa 

biblioteki/ 

filii 

Dni ogółem W tym 

Otwarcia 

Dnia 

zamknię-

cia 

Skon-

trum 

Remonty

przepro-

wadzki, 

awarie 

Zwolnienia 

lekarskie i 

inne 

Oddelego-

wania do 

innych prac 

Urlopy 

 

Szkolenia, 

urlopy 

szkolne 

BPGS 236 14 - 9 - - 3 2 
 

Załącznik nr 3: 

Działalność punktów bibliotecznych w 2016 r. 
 

Nazwa biblioteki 

prowadzącej 

punkt 

biblioteczny 

Lokalizacja – nazwa 

punktu 
Czytelnicy 

Wypożyczenia 

książek na 

zewnątrz 

Wypożyczenia 

zbiorów 

specjalnych 

     

     

     

     

     
 

Załącznik nr 4: 

Zestawienie form działalności kulturalno-oświatowej 
 

L.p. Nazwa imprezy Ilość Frekwencja 

1.  Wystawy 

 

- książek – małe, nowości wydawnicze 

 

15  

.......................... 

X 

2.  Spotkania autorskie 5 425 

3.  Lekcje biblioteczne 

- z przysposobienia bibliotecznego 

- tematyczne 

6 115 

4.  Warsztaty: 

- skąd się wzięły małpy w internecie” 

- warsztaty o prawie 

- warsztaty z kodowania 

- warsztaty z wielokulturowości 

 

4 

2 

2 

1 

 

80 

30 

30 

25 

5.  Dyskusje - DKK 12 77 

6.  Konkursy 1 69 

7.  Głośne czytanie  

Cała Polska Czyta Dzieciom 

1 130 

8.  Przedstawienia teatralne, kukiełkowe 1 63 

9.  Gry i zabawy 6 64 

10.  Udział w akcjach ogólnopolskich (np. Wielka 4  

mailto:biblioteka@sokolniki.pl
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Orkiestra Świątecznej Pomocy, Międzynarodowy 

Dzień Książki i Praw Autorskich, Bookcrossing – 

Uwolnij książkę, Legalna Kultura)  

X 

11.  Inne wydarzenia – Żywa Biblioteka/Human 

Library Sokolniki 

1 50 

RAZEM  61 1158 
Znak „X” przy frekwencji oznacza, że przy danej formie nie podajemy frekwencji. 
 

O zaklasyfikowaniu wydarzenia kulturalno-oświatowego do danej kategorii decyduje jego forma a nie treść. Np. formą 

działania nie będzie „UTW” czy „biblioterapia”, lecz wykład, pogadanka, głośne czytanie itd. Według form należy 

również rozpisać zajęcia zorganizowane podczas wakacji i ferii. 

 

Lekcje biblioteczne tematyczne i z przysposobienia bibliotecznego należy podawać oddzielnie. 

 

Sam udział w działaniach obywatelskich (np. partnerstwach, koalicjach na rzecz lokalnych społeczności) nie zaliczamy 

do form działalności kulturalno-oświatowej. Dopiero kiedy w wyniku współpracy zostanie zrealizowane konkretne 

wydarzenie, należy określić jego formę według podanych w tabeli pozycji. 

 

Prezentację multimedialną nie traktujemy jako formy wydarzenia, lecz jako narzędzie przekazu informacji podczas np. 

prelekcji, warsztatu lub innego spotkania. 

Wolontariat nie jest formą działalności k-o. 

Wspólne odrabianie lekcji należy zaliczyć do działalności informacyjnej a nie kulturalno-oświatowej. 

Sesje naukowe liczymy jako jedną imprezę/wydarzenie, nawet jeśli obejmowały kilka wykładów, projekcje filmu, czy 

występ artystyczny. 

Gry i zabawy – jeśli w grę planszową gra 4 dzieci to zapisujemy to jako 1 grę, przy frekwencji 4 osób.  

 

Uwaga: W pkt. VII , w tabeli pt. „Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dorosłego czytelnika” 

należy pominąć działania na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów (informacje te należy zamieścić w pkt. X). Jeśli 

spotkanie z pisarzem odbyło się w ramach DKK, proszę to zaznaczyć. 

 

Załącznik nr 5: 

Najchętniej wypożyczane książki w roku 2016 r. (nazwisko i imię, tytuł), z podziałem na: 

– Literatura piękna dla dorosłych 

1. Krajewski M. – Mock 

2. Dziewit-Meller A. – Góra Tajget 

3. Lunde – Historia pszczół 

4. Lee T. – Judasz 

5. Moyes J. – Kiedy się pojawiłeś 

 

– Literatura piękna dla dzieci i młodzieży 

1. Maleszka A. – magiczne drzewo 

2. Frangan – Zwiadowcy 

3. Szczygielski M. – Klątwa dziewiątych urodzin 

4. Wajrak A. – Zwierzaki Wajraka 

5. Rowling – harry Potter i przeklęte dziecko 

 

– Literatura z innych działów 

1. Kopińska J. – Polska odwraca oczy 

2. Szabłowski W. – Sprawiedliwi zdrajcy. Sąsiedzi z Wołynia. 

3. Wajrak A. – Wilki 

4. Grzebałkowska – Beksińscy 

5. Meller M. – Sprzedawca arbuzów 

 

 

 

 


