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Załącznik nr 1 

Do sprawozdania z dnia 26.02.2016 r. 

Dyrektora Gminnej Biblioteki  

Publicznej z działalności za 2015 r. 

 

Podobnie jak w minionych latach Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie wraz z Filią  

Biblioteczną w Skrzeszewach zajmowała się gromadzeniem, opracowywaniem i 

wypożyczaniem książek. Prowadziła przez cały rok rejestry czytelników, dzienniki biblioteki, 

księgi inwentarzowe,  by  w obowiązkowych sprawozdaniach przedstawić pracę biblioteki. 

Zadaniem biblioteki jest praca dla społeczeństwa, promocja czytelnictwa jako atrakcyjnej 

formy spędzania wolnego czasu i jest źródłem wiedzy dla osób uczących się i studiujących. 

W bibliotece każdy może skorzystać z szerokopasmowego Internetu.  

Księgozbiór GBP w Pacynie i w Filii liczy 16227 woluminów i zawiera bogaty zbiór 

słowników encyklopedii książek akademickich oraz literaturę piękną, popularno – naukową  

literaturę dla dzieci i młodzieży. Z księgozbiorów skorzystało – 3403 czytelników 

wypożyczając – 7626 książek (GBP–5572, Filia–2054). Dokładny podział przedstawia się 

następująco: literatura piękna dla dorosłych – 4241 wypożyczeń(GBP–3797, Filia–444), 

literatura dla dzieci i młodzieży – 2569 (GBP–966, Filia–1603), literatura niebeletrystyczna –

745 książek. 

Przy zakupie książek bierzemy pod uwagę preferencje czytelnicze wszystkich grup 

wiekowych. Sukcesywnie uzupełniamy brakujące egzemplarze dbając o zadowolenie 

czytelników. Nowo nabyte książki są wartościowe pod względem artystycznym nominowane 

do wielu nagród: literackie Nagrody Nobla, Nike. Są to m.in.”Księgi Jakubowe” Olgi 

Tokarczuk,” Pochłaniacz” Katarzyny Bondy, ”Moja walka”, Karl Ove Knausgar,  „Ręka 

Mistrza”, „Po zachodzie słońca” Stephana Kinga, ”Ogród letni” Pauliny Simons. W bibliotece 

znajdują się książki młodych polskich autorów wśród nich zainteresowaniem cieszą się serie : 

„Łatwopalni” Agnieszki Lingas-Łoniewskiej, Katarzyny Michalak ”Szczęście pachnące 

wanilią” Magdaleny Witkiewicz, „Trening szczęścia” Beaty Pawlikowski   „ Matki, żony , 

czarownice „Joanny Miszczuk”. 
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Jeśli chodzi o autorów zagranicznych chętnie wypożyczane są : Sylwi  Day   „Płomień 

Crosa”, E.J. Malpas seria „Ten mężczyzna”    G. Martin , serie „Taniec ze smokami” Dzieci 

chętnie czytają: Elizy Piotrowskiej seria: „Tupcio Chrupcio nie dam sobie dokuczać”, Teresy 

Duralskiej – Machety, Grzegorza Kasdepke :” Wielka księga detektywa pozytywki” . 

Zakup nowości wydawniczych odbywał się głównie drogą elektroniczną w 

Ogólnopolskim Systemie Dystrybucji Wydawnictw AZYMUT, BONITO w wydawnictwach 

Literatura, Nasza Księgarnia i innych. 

W roku 2015  w księgozbiorach przybyło ogółem – 594 woluminy za kwotę 11592,03 zł. 

Ze środków biblioteki liczba ta wyniosła 330 książek za kwotę 6592,03 zł a ze środków 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego –264 książki za kwotę 5000,00 zł. 

 Gminna Biblioteka Publiczna w  Pacynie – wol.  za kwotę  8302 zł 

 Filia Biblioteczna w Skrzeszewach  – wol.  za kwotę  3289  zł.                                 

Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców wyniosła – 16,4 egz. 

W ubiegłym roku biblioteki zarejestrowały 436 czytelników: 

 w Gminnej Bibliotece Publicznej                 – 300 czytelników 

 w Filii Bibliotecznej w Skrzeszewach      – 136 czytelników 

Czytelnicy kształtują się następująco według kryterium wieku: 

 Do 5 lat  – 47 

  6 –12 lat   – 99 

 13 – 15 lat   – 34 

 16 – 19 lat  – 44 

 20 -24 lat   – 27 

 25 – 44 lat  – 95 

 45 – 60 lat   – 68 

 Powyżej 60 lat   – 22 

Podział zarejestrowanych czytelników według zajęcia: 

 Osoby uczące się    – 228 

 Osoby pracujące     – 120 

 Pozostali czytelnicy  –  88 
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Biblioteka stara się zaznaczyć swoją obecność zwłaszcza wśród najmłodszych 

czytelników, organizując spotkania autorskie. W ramach tych spotkań gościliśmy Pana Pawła 

Beręsewicza autora książek i lektur dla młodzieży gimnazjalnej. Pisze on językiem 

współczesnym i zrozumiałym dla tej grupy czytelników. Posługuje się biegle językiem 

angielskim, gdyż z wykształcenia jest anglistą. Bezpośredni kontakt młodzieży z autorem 

pozwala bliżej zapoznać się z nim i jego książkami. 

Organizowane były wyjazdy do biblioteki dla dzieci ”Chotomek” w Płocku na lekcje 

biblioteczne z wykorzystaniem różnych form dydaktycznych: plastycznych ,ruchowych, 

muzycznych. W naszej bibliotece odbyła się lekcja biblioteczna na temat historii naszej 

miejscowości i rodów tutaj mieszkających, dzieci przeglądały kroniki biblioteki. W czerwcu 

odbył się konkurs recytatorski pt.„Poeci dzieciom” w Filii Bibliotecznej w Skrzeszewach. 

Wzięły w nim udział dzieci w wieku przedszkolnym. Zwycięzcom konkursu i wszystkim 

uczestnikom zostały wręczone nagrody książkowe i dyplomy. 

Podczas wyjazdu do Bolimowa dzieci zapoznały się ze specyfiką zawodu garncarza, 

widziały sposób toczenia i etapy powstawania glinianych garnków, usłyszały legendy i 

opowieści związane z Bolimowem oraz same spróbowały trudnej sztuki lepienia i malowania 

farbami naczyń przy stole garncarskim. 

Siła oddziaływania książki polega na głębi tych najbardziej osobistych doznań, kontakt z 

nią poszerza wiedzę o świecie, dostarcza bogactwa przeżyć wewnętrznych i refleksji 

kształtujących również charaktery. W dobie nowoczesnych technologii informacyjnych 

książka – kwalifikowana jako narzędzie wykorzystywane do zabawy, mające być 

odpowiedzią na te potrzeby, które demonstrują dzieci – wpływa także dodatnio na rozwój 

umysłowy odbiorców. Pracownik Filii w porze leżakowania czyta dzieciom bajki m.in. ”O 

biedronkach i mrówkach” „Tuwim dzieciom”, ”Listonosz”, ”Osiołek Bonifacy”. Zadaniem 

bibliotekarza jest zachęcenie dzieci do korzystania z biblioteki. Atrakcyjność i różnorodność 

form pracy z czytelnikiem o systematycznym i długofalowym charakterze stwarza szansę na 

przełamanie niechęci do czytania oraz kształtowanie nowego sposobu spędzania wolnego 

czasu przez dzieci. Szczególnie cenne są: głośne czytanie, opowiadanie, zajęcia plastyczne, 

pokaz tych prac, zadania praktyczne. Aby przybliżyć dziecku książkę i zachęcić do jej 

przeczytania, należy stworzyć jak najlepsze warunki percepcji, zaaranżować sytuację 

sprzyjającą kontaktom dziecka z książką. Cenną formą zbliżenia czytelników do książek jest 

rozmowa. Najczęściej pokazuje się dzieciom książkę, stosowaną w zajęciach. Oglądają ją 
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wszyscy dokładnie. Następnie odbywa się głośne czytanie, wspólne opowiadanie jej treści. W 

przypadku prowadzenia spotkań tematycznych,  najczęściej opowiada się uczestnikom o 

miejscu, przedmiocie lub osobie, o których będzie mowa. Dlatego bardzo przydatnym 

elementem wykorzystywanym w zajęciach są książki–zabawki. Uczą one nie tylko pewnych 

umiejętności związanych z przedmiotami, o których jest mowa w tekście, ale także ćwiczą 

zdolności manualne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


