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SCHEMAT SPRAWOZDANIA  

Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SOKOLNIKI 

W 2017 ROKU 
 

 

 

 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 
 

1. Podstawowym zadaniem Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki jest promocja i 

popularyzacja czytelnictwa poprzez zakup nowości wydawniczych, organizacja spotkań 

autorskich, konkursów, udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych, przygotowywanie 

wystaw, prowadzenie lekcji bibliotecznych itp. 

 

2. W 2017 r. BPGS otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Zakup nowości 

wydawniczych dla bibliotek publicznych”. 

 

3. BPGS otrzymała dofinansowanie z Łódzkiego Domu Kultury na realizację projektu 

„Opowiedzmy o naszych korzeniach: gra fabularna o Sokolnikach w oparciu o Chłopów 

W.S. Reymonta” w ramach współorganizacji projektów kulturalnych związanych z 

obchodami Roku Reymontowskiego w województwie łódzkim w 2017 r. 

 

4. W ramach kalendarza imprez kulturalnych Powiat Wieruszowski dofinansował w 2017 r. 

konkurs „Książkomaniacy Na Start!” i spotkanie autorskie w ramach „Wielkiej Literatury 

Pod Strzechą”. 

 

5. Biblioteka otrzymała – poza dotacją – dofinansowanie z Gminy Sokolniki w ramach 

Kalendarza Imprez Kulturalnych Gminy na 2017 r. na następujące działania: powiatowy 

konkurs :Książkomaniacy Na Start!”, , spotkania autorskie w ramach: „Wielkiej Literatury 

Pod Strzechą” i „Z Książką Na Walizkach”. 

 

6. Dzięki inicjatywom oddolnym BPGS wspólnie z grupami nieformalnymi zorganizowała: 

dwa spotkania autorskie dla młodzieży, Narodowe Czytanie 2017, warsztaty języka 

angielskiego i warsztaty rytmiczno-muzyczne, a także zakupiła nagrody w konkursie na 

reklamę czytelnictwa i biblioteki. Wszystkie działania zostały sfinansowane ze środków 

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Ministerstwo Rodziny 

Pracy i Polityki Społecznej w ramach zadania „Grant na lepszy start 2017”. Z tych samych 

środków dofinansowano również spotkanie w ramach „Wielkiej Literatury Pod Strzechą”. 

 

7. Przeprowadzono selekcję księgozbioru. 

 

8. Uruchomiono moduł wypożyczalni programu bibliotecznego SOWA-MARC21. 

 

9. Został opracowany nowy regulamin korzystania ze zbiorów i usług BPGS. 

 

10. Uruchomiono stronę www biblioteki. 
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11. Biblioteka poszerzyła swoją ofertę o możliwość wypożyczania gier planszowych. 

 

12. Został zakupiony Parasol Licencyjny i powołano dwa kluby filmowe (dla dorosłych i dla 

młodzieży). 

 

13. Popularyzacja czytelnictwa poprzez organizację spotkań autorskich (Anna Seniuk, Szymon 

Hołownia, Kalina Jerzykowska, Michał Rusinek, Krzysztof Petek, Anna Onichimowska), 

organizacja drugiej edycji powiatowego konkursu czytelniczego dla dzieci i młodzieży 

Książkomaniacy Na Start!” i konkursu na reklamę czytelnictwa i biblioteki. 

 

14. Udział biblioteki w cyklicznych akcjach promujących czytelnictwo: „Z Książką Na 

Walizkach”, Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich, „Cała Polska Czyta 

Dzieciom”, Narodowe Czytanie, Dyskusyjny Klub Książki, Łączy Nas Pamięć. 

 

15. BPGS otrzymała materiały edukacyjne i wzięła udział w programach: „Eksperymentuj, 

odkrywaj, działaj. Bądź jak Maria!”, „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi”. 

 

16. Biblioteka otrzymała w ramach Paczki Literackiej od Wydawnictwa Agora książki i 

audiobooki. 

 

17. Pracownik biblioteki wziął udział w: szkoleniach dla liderów bibliotek w ramach programu 

Inicjatywy, ogólnopolskim spotkaniu dla moderatorów DKK i ogólnopolskim kongresie 

bibliotek „Biblioteka Twórców”. 

 
 

II. BUDŻET I JEGO REALIZACJA 
 

Realizacja budżetu w 2017 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, Narodowe 

Centrum Kultury, fundacje, banki, 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.  Środki pozyskane dzięki głosowaniu mieszkańców w ramach Budżetów Obywatelskich 

(nazwa zadania, kwota dofinansowania). 
 

Biblioteka Źródło dotacji Nazwa i krótki opis projektu Partnerzy 
Kwota 

dotacji 

Kwota 

wkładu 

własnego 

BPGS Biblioteka 

Narodowa 

 Zakup nowości wydawniczych dla 

bibliotek publicznych 

 5 500,00 7 000,00 

Łódzki Dom 

Kultury 

Współorganizacja projektów 

kulturalnych związanych z 

obchodami Roku Reymonta 

 3 000,00 2 500,00 
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Powiat 

Wieruszowski 

„Książkomaniacy Na Start!” i 

„Wielka Literatura Pod Strzechą” 

 1 800,00  

 Gmina Sokolniki Książkomaniacy Na Start!, „Wielka 

Literatura Pod Strzechą”, „Z Książką 

Na Walizkach” 

 1 600,00  

Program 

Funduszu 

Inicjatyw 

Obywatelskich 

„Grant Na 

Lepszy Start” 

Narodowe Czytanie, Wielka 

Literatura Pod Strzechą, Warsztaty 

– Angielski Na Wesoło, Warsztaty 

rytmiczno-muzyczne, Gminny 

konkurs – „Gmina Sokolniki Czyta”, 

spotkania autorskie 

Społeczne grupy 

nieformalne z 

terenu gminy  

9 900,00  

FH Cosinus Sponsoring książek, gier 

planszowych i materiałów 

dydaktycznych 

Przedsiębiorcy z 

terenu Gminy 

Sokolniki 

1 500,00  

 

 

III. SIEĆ BIBLIOTEK. LOKALE. WYPOSAŻENIE 
 

 

Zmiany w regulaminach organizacyjnych bibliotek, w regulaminach wypożyczeń, korzystania 

z internetu i innych dokumentach.  

Został opracowany nowy regulamin korzystania ze zbiorów i usług BPGS. 
 

Zmiany organizacyjne i kadrowe w 2017 r. 

Od lipca 2017 r. została zatrudniona osoba na ½ etatu, która prowadzi zajęcia czytelniczo-

świetlicowe. 
 

 

IV. ZBIORY BIBLIOTECZNE. GROMADZENIE. OPRACOWANIE. KONSERWACJA 
 

Struktura zbiorów bibliotecznych w jednostkach inwentarzowych  

wg stanu na 31.12.2017 
 

Nazwa biblioteki, filii Książki 
Czasopisma 

oprawne 
Zbiory specjalne Razem zbiory 

Biblioteka Publiczna 

Gminy Sokolniki 
10966 - 36 11002 

RAZEM  10966 - 36 11002 

 

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 
3218 5747 2001 10966 

RAZEM  3218 5747 2001 10966 

Ogółem - struktura 

procentowa 

29,3% 52,4% 18,3% 100% 
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Wpływy - Zakup książek 
 

Nazwa 

biblioteki 

Zakup z 

dotacji 

organizatora 

Zakup z dotacji 

MKiDN 

Zakup 

z innych źródeł, 

dotacji, grantów itp. 

Zakup z 

wypracowanych 

środków własnych Razem 

zakup w 

wol. 

2017 

Wartość 

inw. 

2017 w 

zł 

Wol. 

2016 

Wol. 

2017 

Wartość 

inw. 

2017 

w zł 

Wol. 

2016 

Wol. 

2017 

Wartość 

inwt. 

2017 

w zł 

Wol. 

2016 

Wol. 

2017 

Wartość 

inw. 

2017 

w zł 

Wol. 

2016 

Wol. 

2017 

Wartość 

inw. 

2017 

w zł 

Biblioteka Publiczna Gminy 

Sokolniki 

217 330 7 148,86 166 195 5 500,00 - - - - - - 525 12 648,86 

Razem gmina 217 330 7 148,86 166 195 5 500,00 - - - - - - 525 12 648,86 

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

 

 

Rodzaj wpływu Woluminy 2016 
Woluminy 

2017 

Wartość inw. w zł 

2017 

Zakup z dotacji organizatora 217 330 7 148,86 

Zakup z dotacji Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego 
166 195 5 500,00 

Zakup z innych źródeł, dotacji, grantów itp. - -  

Zakup z wypracowanych środków własnych - -  

Zakup książek ogółem 383 525 12 648,86 

Dary instytucji, urzędów 14 29 1089,80 

Dary czytelników 117 35 710,00 

Dary innych bibliotek np. WBP -   

Dary ogółem 131 64 1 799,80 

Przejęto z bibliotek (przesunięcia między 

sieciami bibl. gminy, miasta, dzielnicy) 
-   

W zamian „za zagubione” -   

Inne wpływy - 405 810,00 

WPŁYW OGÓŁEM POWIAT/ 

DZIELNICA ŁODZI 
514 994 15 258,66 

 

Struktura zakupów książek w 2017 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 
201 50 258 113 66 32 525 195 

RAZEM GMINA 201 50 258 113 66 32 525 195 
Ogółem struktura 

procentowa 
38,3% 9,5% 49,1% 21,5% 12,6% 6,1% 100% 37,1% 
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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 

2017 

Wartość 

inw. 

2017  
Wol. 

2016 

Wol. 

2017 

Wartość 

inw. 

2017 

w zł 

Wol. 

2016 

Wol. 

2017 

Wartość 

inw. 

2017 

w zł 

Wol. 

2016 

Wol. 

2017 

Wartość 

inw. 

2017 

w zł 

Wol. 

2016 

Wol. 

2017 

Wartość 

inw. 

2017 

w zł 

Wol. 

2016 

Wol. 

2017 

Wartość 

inw. 

2017 

w zł 

Wol. 

2016 

Wol. 

2017 

Wartość 

inw. 

2017 

w zł 

Biblioteka Publiczna 

Gminy Sokolniki 

 
14 29 1089,80 117 35 710,00 - - - - - - - - - - 405 810,00 469 2 609,80 

Razem gmina 

 14 29 1089,80 117 35 710,00 - - - - - - - - - - 405 810,00 469 2 609,80 
 

 

 

 

Ubytki książek w 2017 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 

Biblioteka Publiczna 

Gminy Sokolniki 

 
- 1829 - - - - - - 1829 

Razem gmina 

 
- 1829 - - - - - - 1829 

Razem powiat 
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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 

Biblioteka 

Publiczna Gminy 

Sokolniki 

 

36 - - - - - - - - - - 

Razem gmina 

 
36           

Razem powiat 
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Czasopisma – prenumerata i dary  
 

Nazwa 

biblioteki/filii/oddziału dla 

dzieci 

Ilość prenumerowanych 

czasopism1 

Wydatkowana kwota na 

prenumeratę w zł 

Czasopisma 

otrzymywane w darze2 

Biblioteka Publiczna Gminy 

Sokolniki 
- - - 

Razem gmina - - - 
Razem powiat    

1Prosimy o 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 

2016 2017 Różnica 

Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki 439 493 +54 
RAZEM GMINA 439 493 +54 
    
 

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

 

 Liczba czytelników Struktura procentowa 

2016 2017 Różnica 2016 2017 Różnica 
Do 5 lat 15 11 -4 3,4% 2,2% -1,2 
6-12 lat 76 76 0 17,3% 15,4% -1,9 
13-15 lat 58 57 -1 13,2% 11,6% -1,6 
16-19 lat 48 58 +10 11% 11,8% +0,8 
20-24 lata 40 41 +1 9,1% 8,3% -0,8 
25-44 lata 108 136 +28 24,6% 27,6% +3 
45-60 lat 51 67 +16 11,6% 13,6% +2 
Powyżej 60 lat 43 47 +4 9,8% 9,5% -0,3 

OGÓŁEM  439 493 +54 100 % 100 % x 
 

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

 

 Liczba czytelników Struktura procentowa 

2016 2017 Różnica 2016 2017 Różnica 
Osoby uczące się 233 236 +3 45% 47,9% +2,9 
Osoby pracujące 123 158 +35 38,4% 32% -6,4 
Pozostali 83 99 +16 16,6% 20,1% +3,5 
OGÓŁEM  439 493 +54 100 % 100 % x 

 

Struktura czytelników wg wieku w 2017 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 
493 11 76 57 58 41 136 67 47 

OGÓŁEM  493 11 76 57 58 41 136 67 47 
 

 

Struktura czytelników wg zajęcia w 2017 r. 
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(w podziale na poszczególne biblioteki) 
 

Nazwa biblioteki, filii Osoby uczące się Osoby pracujące Pozostali 

Biblioteka Publiczna 

Gminy Sokolniki 
236 158 99 

OGÓŁEM  236 158 99 
 

 

 

 

Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz w 2017 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 
11594 - - 15 - 

OGÓŁEM  11594 - - 15 - 
 

Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz w 2017 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 
3279 6651 1664 11594 

OGÓŁEM  

 
3279 6651 1664 11594 

Ogółem - struktura 

procentowa 
28% 57% 15% 100% 

 

Udostępnienia zbiorów na miejscu w 2017 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 
178 - - 67 245 

OGÓŁEM  178 - - 67 245 
 

Wypożyczenia książek na zewnątrz i udostępnienia na miejscu 
(porównanie w stosunku do r. 2016) 

 

Nazwa  biblioteki, 

filii 

Wypożyczenia książek na zewnątrz Udostępnienia książek na miejscu 

2016 2017 Różnica 2016 2017 Różnica 

Biblioteka Publiczna 

Gminy Sokolniki 
9472 11594 +2122 174 178 +4 

OGÓŁEM 

POWIAT/DZIELNICA 

ŁODZI 

9472 11594 +2122 174 178 +4 

 

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 
10295 8480 120 70 1695 

OGÓŁEM  10295 8480 120 70 1695 
* 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 

2017 r. 

Stan bazy na 

koniec 2017 r. 

Udostępnianie 

katalogu w 

internecie 

(tak/nie) 

Biblioteka Publiczna Gminy 

Sokolniki 
SowaMarc21 1030 9115 tak 

OGÓŁEM   1030 9115  
 

 

Liczba udzielonych informacji 
 

Nazwa biblioteki, filii Ogółem Biblioteczne Rzeczowe Bibliograficzne 

Biblioteka Publiczna Gminy 

Sokolniki 
157 37 73 47 

OGÓŁEM POWIAT/DZIELNICA 

ŁODZI 
157 37 73 47 

 
 

 

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 XXV Finał WOŚP styczeń 

Wyjazd DKK na recital Stanisławy 

Celińskiej 

luty 

Spotkanie z Anną Seniuk marzec 

Światowy Dzień Książki i Praw 

Autorskich 

kwiecień 

Łączy nas pamięć kwiecień 

Tydzień Bibliotek maj 

Narodowe Czytanie wrzesień 

Spotkanie z Szymonem Hołownią wrzesień 

Gra fabularna o Sokolnikach 

(warsztaty) 

Wrzesień - październik 

DKK Cały rok 

Klub Filmowy „Książka czy Film” Cały rok 

  
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 XXV Finał WOŚP styczeń 

„Eksperymentuj,odkrywaj,działaj. Bądź 

jak Maria” 

marzec 

„Książkomaniacy Na Start!” – II edycja 

powiatowego konkursu dla młodzieży 

Kwiecień - maj 

Spotkanie autorskie z Krzysztofem 

Petkiem 

maj 

Z Książką Na Walizkach – spotkanie 

autorskie z Kaliną Jerzykowską 

maj 

Cała Polska Czyta Dzieciom czerwiec 

Spotkanie autorskie z Anną 

Onichimowską 

wrzesień 

Spotkanie autorskie z Michałem 

Rusinkiem 

październik 

Angielski na wesoło Wrzesień - październik 

Warsztaty rytmiczno-muzyczne Wrzesień - październik 

Gminny konkurs „Gmina Sokolniki 

Czyta” 

wrzesień 

„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i 

równi” – warsztaty dla młodzieży 

listopad 

 Młodzieżowy Klub Filmowy Cały rok 
 Noc filmowa lipiec 
 Współorganizacja zajęć feryjnych i 

wakacyjnych 

Luty i lipiec 

OGÓŁEM POWIAT/ 

DZIELNICE ŁODZI 
  

 

 

VIII. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM 
 

Instytucje, z którymi nawiązano współpracę w roku 2017 (poza szkołami i przedszkolami). 
 

Nazwa biblioteki, filii 
Nazwa instytucji współpracującej 

(zakres współpracy) 

BPGS Agencja Autorska Autograf (spotkania autorskie) 

Agencja Acoustic (spotkania autorskie) 

Fundacja Dobra Fabryka (spotkanie autorskie) 

Wydawnictwo Agora (sponsoring) 

Wydawnictwo Rebel (sponsoring) 

Księgarnia Globus (sponsoring) 

Łódzki Dom Kultury (współorganizacja projektu) 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego (szkolenia i projekty) 

Zespół Szkół w Pichlicach 

Zespół Szkół w Walichnowach 

Zespół Szkół w Ochędzynie 
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Zespół Szkół w Sokolnikach 
 Przedszkola z terenu Gminy Sokolniki 
 Biblioteki Publiczne z terenu powiatu 

wieruszowskiego 
 Starostwo Powiatowe w Wieruszowie 

 

 

 

 

X. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
Przystosowanie bibliotek do obsługi osób niepełnosprawnych (podjazdy do budynków, do biblioteki, toalety 

itp.). 

Biblioteka jest przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych: podjazd, toaleta 
Dostarczanie książek dla osób chorych i niepełnosprawnych do miejsca ich zamieszkania  

 

Nazwa biblioteki, filii Ilość osób 
Wypożyczenia 

Liczba wizyt 
Książki Czasopisma 

BPGS 15 209 - 13 

     
OGÓŁEM  15 209 - 13 
 

RAZEM GMINY   
OGÓŁEM POWIAT/ 

DZIELNICA ŁODZI 
  

 

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

wyposażenie w sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne. 

Biblioteka ma w swoich zbiorach książki z dużą czcionką. 
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  DOSTĘPNOŚĆ BIBLIOTEK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 2017 r.* 

Wyszczególnienie                                  

(z uwzględnieniem                                     

nazw bibliotek) 

Liczba 

przeszkolonych 

pracowników w 

zakresie obsługi osób 

niepełnosprawnych 

Liczba 

zorganizowanych 

imprez o charakterze 

integracyjnym i 

aktywnej edukacji 

skierowanych do 

osób 

niepełnosprawnych 

Strona internetowa 

przystosowana do 

użytku osób 

niepełnosprawnych**              

Dostosowanie obiektu 

(likwidacja barier 

architektonicznych)*** 
Liczba stanowisk 

komputerowych i 

innych 

przystosowanych do 

obsługi osób 

niepełnosprawnych**** 

Liczebność zbiorów dostępnych dla użytkowników 

z niepełnosprawnością wzroku***** 

na 

zewnątrz 

budynku 

wewnątrz 

budynku 

drukowane  

(liczba wol.) 

audiowizualne, 

elektroniczne               

(liczba jed. 

inwen.) 

licencjonowane 

(liczba tytułów) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

BPGS 1  0   nie  tak  tak  tak     
  

Powiat A                   

Gmina A                   

Gmina B                   

Powiat B                   

Gmina A                   

Gmina B                   

Gmina C                   

         
 UWAGA! Prosimy o dokonanie podsumowań danych dotyczących województwa. 

          *                 w zakresie niepełnosprawności ruchowej i niepełnosprawnosci narządu wzroku  i niepełnosprawnych intelektualnie 

**               np. udźwiękowiona, możliwość wyboru większej czcionki itp., odpowiedź TAK - 1 lub NIE -0 

 ***              tak (1) - w przypadku, gdy choć jedna placówka w obrebie sieci gminnej posiada udogodnienia lub nie (0) 

 ****          np.specjalistyczne oprogramowanie, powiększalniki, odtwarzacze książek mówionych 

 *****        liczba woluminów, jedn. inwentarzowych lub licencjonowanych 
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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 

 
2 2 1 1 - 1 1,5 - - 

OGÓŁEM  

 
2 2 1 1 - 1 1,5 - - 
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Pracownicy administracji i obsługi technicznej i porządkowej 
 

Nazwa biblioteki, filie Osoby Liczba etatów 

przeliczeniowych* Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni 

 - - - 

    
OGÓŁEM 

POWIAT/DZIELNICA 

ŁODZI 

   

* W ułamkach dziesiętnych 
 

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

 

 Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni 

Do 5 lat - 1 

6-10 lat   

11 – 20 lat   

21 – 30 lat 1 - 

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 - 1 

Starszy magazynier biblioteczny - - 

Magazynier biblioteczny - - 

Inne bibliotekarskie (jakie?) - - 
OGÓŁEM  1 1 

 

Zmiany w kadrze bibliotecznej w stosunku do 2016 roku (zmiany w strukturze wykształcenia, zmiany 

ilościowe w zatrudnieniu, przyczyny tych zmian). 

Odejścia na emeryturę dyrektorów i kierowników bibliotek w roku 2017. 

Od lipca 2016 roku w BPGS został zatrudniony pracownik na 0,5 etatu, który prowadzi zajęcia 

czytelniczo-świetlicowe. 
 

 

XII. SZKOLENIE I DOSKONALENIE KADRY 

 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy 
 

Nazwisko i imię 
Nazwa 

biblioteki / filii 
  

Beata Waniek BPGS Udział w cyklu szkoleń dla dyrektorów 

bibliotek  „Inicjatywy” organizowanych przez 

FRSI 

  Udział w szkoleniu dla moderatorów DKK 

organizowany przez Instytut Książki 

  Udział Kongresie Bibliotek 

  Udział w szkoleniach organizowanych przez 

PBP 
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Prosimy wymienić także osoby, które ukończyły w 2017 r. kursy i inne szkolenia związane z podnoszeniem kwalifikacji 

zawodowych, w tym szkolenia wynikające z uczestnictwa biblioteki w programie szkoleniowym w ramach programu 

„Partnerstwo dla książki”.  

 

 

 

XIII. KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEKI 
 
 

Zakres komputeryzacji bibliotek: zakup sprzętu komputerowego, zakup oprogramowania bibliotecznego, 

położenie sieci, instalacja internetu, utworzenie Czytelni Multimedialnej, przekazanie dla użytkowników sprzętu do 

przeglądania baz i korzystania z Internetu, uruchomienie strony WWW biblioteki, udostępnienie baz bibliotecznych on-

line itp.); 

 

Udział w realizacji programów i akcji dotyczących komputeryzacji bibliotek, np. darmowy internet dla bibliotek 

Fundacji Orange, program dotacyjny IK „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” itp. 

 

 

Proszę podać inne dane - stosownie do prowadzonej dokumentacji korzystania z internetu (np. ilość godzin korzystania 

z internetu ogółem, wysokość opłat ogółem uzyskanych za korzystanie z internetu).  
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E -usługi w bibliotekach woj. łódzkiego 2017 

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      

 

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 SOWA-MARC-21 nie Tak Tak Tak 6 6 5 Tak Tak 

            

 

(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. 

 

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 (nazwa, adres, tel., e-mail, imię i nazwisko 

dyrektora/kierownika biblioteki, kierownika filii/oddziału, godziny otwarcia biblioteki/filii/oddziału dla 

czytelników, metraż).  

 

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 240 24 - - - - 20 4 
 

Załącznik nr 3: 

Działalność punktów bibliotecznych w 2017 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 6 527 

3.  Spotkania inne: 

- z ciekawymi ludźmi 

- okolicznościowe, podać jakie (np. Dzień 

Dziecka, Andrzejki, Mikołajki, Gwiazdka, 

Pasowanie na czytelnika) 

  

4.  Prelekcje, odczyty   

5.  Pogadanki   

6.  Lekcje biblioteczne 

- z przysposobienia bibliotecznego 

- tematyczne 

12 137 

7.  Zajęcia komputerowe   

mailto:biblioteka@sokolniki.pl
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8.  Warsztaty: 

- Angielski na wesoło 

- rytmiczno-muzyczne 

- różnotematyczne 

- „Bądź jak Maria” 

- Wszyscy ludzie rodzą się równi” 

 

25 

15 

30 

4 

2 

 

115 

60 

130 

50 

18 

9.  Dyskusje - DKK 11 72 

10.  Konkursy 2 91 

11.  Głośne czytanie – Cała Polska Czyta Dzieciom 

 

8 150 

12.  Imprezy artystyczno-literackie:  

- w ramach Narodowego Czytania – czytanie 

„Wesela” przez aktorów Teatru im. Jaracza 

1 45 

13.  Projekcje filmowe, festiwale filmowe (wideo, 

DVD) 

35 115 

14.  Gry planszowe 50 175 

15.  Wycieczki: 

- inne (do muzeum, teatru itp.) 

 

1 

 

10 

16.  Imprezy poza biblioteką 

- plenerowe (np. festyn, jarmark, piknik, dożynki) 

- na terenie innych instytucji (szkoły, domy 

kultury, kina, urzędy) 

 

2 

 

X 

17.  Udział w akcjach ogólnopolskich (np. Wielka 

Orkiestra Świątecznej Pomocy, Cała Polska Czyta 

Dzieciom, Międzynarodowy Dzień Książki i Praw 

Autorskich, Narodowe Czytanie, Legalna Kultura) 

– proszę podać jakich? 

4  

X 

18.  Inne wydarzenia – jakie?   

RAZEM POWIAT/DZIELNICA ŁODZI 221 1695 
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. 
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Załącznik nr 5: 

Najchętniej wypożyczane książki w roku 2017 r. (nazwisko i imię, tytuł), z podziałem na: 

– Literatura piękna dla dorosłych 

1. „Małe życie” – H. Yanagihara 

2. „Początek” – Brown 

3. „Pierwszy śnieg” i inne kryminały – J. Nesbo 

4. „Kiedy odszedłeś” – J. Moyes 

5. „Ósme życie” – N. Haratischwili 

 

– Literatura piękna dla dzieci i młodzieży 

1. „Lolek” – A. Wajrak 

2. „13 powodów” – J. Asher 

3. „Mapy” – Mizielińscy 

4. „Magiczne drzewo” – Maleszka A. 

5. „Poczytaj mi mamo” 

 

– Literatura z innych działów 

1. „Kukuczka” – D. Kortko 

2. „Spod zmarzniętych powiek” – Bielecki 

3. „Jak robić dobrze” – Sz. Hołownia 

4. „Wszystkie dzieci Louisa” – Bałuk K. 

5. „Wilki” – A. Wajrak 

 

Prosimy podać max.5 pozycji w każdej kategorii. 

 


