
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  W PRZYSTAJNI 

ZA  2013  ROK
(przedstawione na sesji Rady Gminy 19.05.2014 r.)

Działalność biblioteki za 2013 r. w zestawieniu z latami poprzednimi przedstawia się
następująco:

2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011
r.

2012 r. 2013
r.

1. Zarejestrowani Czytelnicy 464 532 556 578 670 776
2. Liczba  odwiedzin  w

bibliotece
4 267 4 834 4 849 5 438 6 143 6 626

3. Wypożyczone książki 7 054 8 575 9 376 11 140 12 442 12796
4. Wypożyczone czasopisma 84 210 82 145 246 266
5. Wypożyczone audiobooki - - - - - 24
6. Książki  udostępnione  w

czytelni
546 474 183 282 175 152

7. Czasopisma  udostępnione  w
czytelni

214 159 54 70 100 34

8. Wypożyczone i udostępnione
gry 
i zestawy specjalne

- - - - 113 92

9. Korzystający z internetu 490 1119 566  1119 888 271

W 2013 r.  zakupiono, opracowano i  udostępniono czytelnikom 976 woluminów za
kwotę  22 603,82 zł  (z  dotacji  gminnej  – 18 403,82 zł  oraz z  dotacji  celowej  z Biblioteki
Narodowej – 4 200 zł). Oprócz tego z darów biblioteka otrzymała 135 woluminów na łączną
kwotę  2 537,50  zł,  z  czego  73  książki  na  kwotę  1  732  zł  z  Gminnego  Programu
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Zbiory biblioteczne wzbogacono o 25 audiobooków: 22 zakupione i 3 z darowizn.
W 2013 roku wypożyczono na zewnątrz 12 796 książek.
Struktura wypożyczeń przedstawia się następująco:
- książek dla dzieci i młodzieży wypożyczono 2 682 woluminy
- książek dla dorosłych – 8008 woluminów
- książek popularnonaukowych – 2106 woluminów.

21 lutego, w okresie ferii zimowych, zorganizowano spotkanie autorskie dla dzieci  
z  Wiolettą  Piasecką,  pisarką  pochodzącą  z  Koszalina.  Udział  w  tym  spotkaniu  wzięły
przedszkolaki z wszystkich grup wiekowych  z Przystajni, Górek, Boru Zaj. oraz inne dzieci 
z  opiekunami  (w  sumie  86  osób).  Na  spotkaniu  można  było  zakupić  książki  autorki  
w promocyjnych cenach wraz z autografem.
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14 maja Biblioteka zorganizowała spotkanie z Edwardem Lutczynem, rysownikiem,
ilustratorem, satyrykiem. Niewątpliwą atrakcją spotkania były rysunki, które powstawały na
oczach widzów. Udział  w spotkaniu  wzięli  gimnazjaliści,  uczniowie  szkół  podstawowych
oraz mieszkańcy ( w sumie ok. 120 osób).  Organizacją spotkania z Edwardem Lutczynem
biblioteka w Przystajni włączyła się do obchodów okrągłego X Ogólnopolskiego Tygodnia
Bibliotek.  Rysunki  Edwarda Lutczyna  można oglądać  w naszej  bibliotece  oraz na stronie
internetowej. Filmiki z tego spotkania można oglądać na YouTube.

W  kwietniu  i  maju  Biblioteka  przeprowadziła  4  lekcje  biblioteczne  dla  dzieci  
z przedszkola w Przystajni z okazji Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich oraz
X Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

W  czerwcu,  z  okazji  XII  Ogólnopolskiego  Tygodnia  Czytania  Dzieciom,
zorganizowano 4 akcje czytania dzieciom dla przedszkolaków. 

Także w czerwcu zapoznano z biblioteką oraz zasadami korzystania z księgozbioru
dzieci z I klasy Szkoły Podstawowej w Przystajni.

W  ramach  akcji  „Wakacje  z  biblioteką’  zorganizowano  w  ubiegłym  roku  szereg
atrakcji. 

 12  lipca  Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Przystajni  gościła  pisarkę,  aktorkę  
i  tancerkę,  Panią  Elżbietę  Bednarczyk.  Pani  Elżbieta  Bednarczyk  reżyseruje  również
przedstawienia  teatralne  i  projektuje  do  nich  stroje.
Spotkanie ze względu na czas wakacyjny było bardzo urozmaicone. Pani Elżbieta najpierw
opowiedziała o swojej ostatniej książce dla dzieci. Porozmawiała z dziećmi o przesłaniach,
jakie z niej płyną. Następnie pokazała slajdy z Australii,  ponieważ mieszka tam od ponad  
20 lat. Kolejną atrakcją był pokaz tańca cygańskiego i arabskiego w stosownym przebraniu.

1 sierpnia dzieci  miały okazję poznać w naszej  bibliotece  aktorkę z  Teatru Dzieci
Zagłębia z Będzina, panią Karinę Abrahamczyk-Zator. Poprowadziła ona warsztaty lalkarskie
pod hasłem „Ożywić  lalkę.  Nauka  animacji”.  Pani  Karina  przywiozła  profesjonalne  lalki
teatralne. Były wśród nich kukły, pacynki, jawajki, a także maski. Opowiedziała dzieciom o
pracy w teatrze,  m.in.  o   przygotowywaniu  przedstawień teatralnych  oraz rodzajach lalek.
Następnie  dzieci  pod okiem Pani  Kariny  wykonały  własne  lalki  z  drewnianej  łyżki  oraz
mnóstwa innych pomysłowych materiałów.

W kolejne sierpniowe czwartki biblioteka zaproponowała dzieciom różnorakie zajęcia.
W czwartek, 8 sierpnia, miała miejsce „Bajkolandia na świeżym powietrzu”, czyli czytanie
bajek  oraz  szereg  zabaw  na  świeżym  powietrzu  w  ten  upalny,  letni dzień.  A  w  kolejny
czwartek (22 sierpnia) ogromnym powodzeniem cieszyły się zajęcia plastyczne pod hasłem
„Moje  wymarzone  wakacje”.  Czytelnia  biblioteki  wypełniła  się  po  brzegi  uczestnikami,
którzy przy użyciu różnorodnych technik plastycznych stworzyli swoje rysunki. Prace dzieci
można było obejrzeć w naszej bibliotece.

We wrześniu dzieci  z pierwszych klas szkół podstawowych mogły wziąć udział  w
konkursie literackim , zorganizowanym przez Bibliotekę we współpracy z wydawnictwem
Nasza Księgarnia. 

W listopadzie  zorganizowano dla  przedszkolaków Dzień  Postaci  z Bajek w naszej
Bibliotece.
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W 2013 roku kontynuowano działalność Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
W ubiegłym roku odbyło się 9 spotkań Klubu, na których dyskutowano na temat otrzymanych
w ramach tego projektu książek.

         Biblioteka  prowadzi  własną  stronę  internetową  pod  adresem  www.biblioteka-
przystajn.com.pl. Na koniec 2013  roku zanotowano ponad 15 tys. wejść na stronę od czasu
jej założenia jesienią  2009 roku. Zamieszczamy tam informacje o zakupionych nowościach,
działalności Dyskusyjnego Klubu Książki, konkursach, zdjęcia itp.

Biblioteka  gromadzi  i  archiwizuje  artykuły  prasowe  i  materiały  fotograficzne
dotyczące gminy.

Prowadzone  są  prace  reklasyfikacyjne  księgozbioru  zgodnie  
z  nowymi  tablicami  Uniwersalnej  Klasyfikacji  Dziesiętnej  dla  bibliotek  publicznych  oraz
nowym,  wprowadzonym  w  2013  roku,   pionowym  zapisem  symboli  klasyfikacji
bibliotecznej.

Przeprowadzono skontrum, czyli kontrolę zbiorów bibliotecznych.
Przeprowadzono także selekcję księgozbioru i wycofano 229 woluminów.  
Na  bieżąco  prowadzona  jest  windykacja  książek  przetrzymywanych  przez

czytelników. W tym celu prowadzi się bieżącą kontrolę stanu kont czytelników oraz stosuje
się m.in. upomnienia telefoniczne, pisemne oraz wezwania do zwrotu książek. 

Oprócz tego zorganizowano 11 wystaw nowości wydawniczych w bibliotece oraz  na
stronie internetowej.

Biblioteka  złożyła  w  2013  roku  4  wnioski  o  przyznanie  dotacji  lub  innych  form
pomocy do instytucji zewnętrznych.

Biblioteka złożyła  wniosek do Biblioteki Narodowej o przyznanie dotacji na zakup
nowości wydawniczych. Przyznano kwotę 4 200 zł. 

Drugi  wniosek  złożono  do  Fundacji  Orange,  która  realizuje  program  „Akademia
Orange  dla  Bibliotek”  na  dotację  finansową  
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szerokopasmowego internetu.  Otrzymaliśmy 1383 zł.

Trzeci  wniosek  złożono  na  2013  rok  do  programu  DKK-  Dyskusyjnych  Klubów
Książki.  Jest  to  projekt  ogólnopolski,  prowadzony  przez  Instytut  książki  w  Krakowie,  a
koordynowany  przez  Bibliotekę  Śląską.  Dzięki  zakwalifikowaniu  do  tego  programu
biblioteka otrzymała w depozyt na rok kilkadziesiąt książek oraz 800 zł na zorganizowanie
spotkania autorskiego. 

Biblioteka zakwalifikowała się także do udziału w II edycji projektu Instytutu Pamięci
Narodowej pod nazwą „Biblioteka na to czeka”.  Na początku nowego roku otrzymaliśmy
dzięki temu bezpłatnie zestaw książek historycznych.

Oprócz  powyższych  wniosków przygotowano  wiele  innych  dokumentów,  m.in.  24
sprawozdania  (w  tym  3  GUS-owskie,  
11  budżetowych  i  inne),  niezbędne  zarządzenia,  instrukcje,  plany.  
W 2013 roku sporządzono także rozliczenia 2 dotacji celowych i 1 podmiotowej.

Na przełomie grudnia 2013 r. i stycznia 2014 roku miała miejsce kontrola ZUS-u.

Sporządziła
dyrektor GBP w Przystajni

mgr Renata Małyska-Pilśniak
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