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do sprawozdania z dnia 26 02.2015 r 

Dyrektora Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Pacynie  

z  działalności za 2014 rok 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI  

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PACYNIE 

 

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie – która pełni funkcję biblioteki głównej wchodzi 

filia biblioteczna w Skrzeszewach. Obszarem działania biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie 

potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy i kultury. W ramach 

edukacji regionalnej środowiska lokalnego czytelnikom, głównie młodzieży Gminna Biblioteka 

udostępniała liczne materiały przedstawiające historyczny zarys zabytków naszego regionu i innych 

danych dotyczących Mazowsza. 

      Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie czynna jest 5 dni w tygodniu, natomiast Filia Biblioteczna 

w Skrzeszewach 4 dni w tygodniu. Filia zlokalizowana jest w budynku przedszkola. Pomieszczenie 

zostało odświeżone i doposażone w nowe meble dla dzieci, biurko, kolorowe napisy, rozdzielacze 

do książek i nowe oświetlenie dzięki czemu w znacznym stopniu poprawiła się estetyka. 

Na stanowiskach bibliotekarskich zatrudnione były: w GBP jedna osoba i filii też jedna osoba (w 

niepełnym wymiarze).W obu tych miejscach osoba bezrobotna odbywała staż. Zgodnie z umową 

z Urzędem Pracy zobowiązani byliśmy do jej zatrudnienia na czas określony. 

Stan księgozbioru na koniec 2014 roku we wszystkich placówkach bibliotecznych wynosił 16234 

woluminy, w tym: 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie     –  12 711 woluminów. 

 Filia Biblioteczna w Skrzeszewach                                    –    3 584 woluminy 

Zbiory biblioteczne są podstawą istnienia i działalności biblioteki, dlatego też najważniejszym 

zadaniem jest zakup nowości wydawniczych. Zbiory są systematycznie uzupełniane w formie 

zakupu ze środków własnych jak i środków pozyskanych z w ramach programu Biblioteki Narodowej 

„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” Priorytet 1 .    

Głównym celem w 2014 roku był zakup nowych książek dla dzieci. Przy wyborze  kierujemy się aby :     
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*były dostosowane do wieku, dojrzałości psychicznej i umysłowej oraz zainteresowań ,pisane z     

myślą o małym odbiorcy 

*niosące sensowny przekaz 

*przekazujące pozytywne wartości , promujące wzorce właściwych postaw i zachowań 

*dostosowane do wrażliwości dziecka-niewzbudzające lęku i niepokoju 

*promujące pozytywne wzorce postępowania i jednoznaczny przekaz moralny 

Jak wiadomo , kontakt z książką pełni ważną rolę w procesie rozwoju intelektualnego i 

emocjonalnego każdego dziecka. Rozwija pamięć, wyobraźnię , poczucie humoru i wzbogaca 

słownictwo, uczy myślenia, kształtuje mowę. Już z bardzo małym dzieckiem można oglądać 

książeczki. Starsze dzieci mają kontakt z wieloma gatunkami literackimi : z bajkami, baśniami, 

wierszami , książkami przygodowymi .Taka różnorodność w bibliotece bogaci wiedzę dziecka o 

książce , a także budzi świadomość ,że książki są źródłem wiedzy z różnych dziedzin życia.  

W 2014 roku zakupiono 654 książki, w tym: dla dzieci i młodzieży -  356 wol. 

 Gminna Biblioteka Publiczna w  Pacynie   -  304 wol.  za kwotę   7775,77  zł. 

 Filia Biblioteczna w Skrzeszewach             -  350 wol.  za kwotę   4015,00  zł.                                 

Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców wyniosła- 17,5 egz. 

Liczba zakupionych książek dla dzieci i młodzieży na 1 czytelnika dziecięcego i młodzieżowego 

wyniosła - 1,5 egz. 

Łączna wartość zakupionych książek wynosiła - 11790,77 zł, w tym 7740,77 zł to środki 

samorządowe oraz 4,050,00 zł pochodziło z dotacji Biblioteki Narodowej w ramach programu 

„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Priorytet 1 

W 2014 roku w bibliotekach zarejestrowanych zostało 463 czytelników, w tym: 

 w Gminnej Bibliotece Publicznej  –    297 czytelników 

 w Filii Bibliotecznej w Skrzeszewach –  166 czytelników 

Czytelnicy kształtują się następująco według kryterium wieku: 

 Do 5 lat  - 61 

  6 - 12 lat   - 91 

 13 – 15 lat   - 35 

 16 – 19 lat  - 49 

 20 -24 lat   - 37 

 25 – 44 lat  - 105 
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 45 – 60 lat   - 57 

Powyżej 60 lat - 28  

Podział zarejestrowanych czytelników według zajęcia: 

 Osoby uczące się    - 164 

 Osoby pracujące     - 119 

 Pozostali czytelnicy - 180 

W porównaniu z rokiem ubiegłym czytelnictwo wzrosło o 54 osoby. 

 

 

W 2014 r. we wszystkich bibliotekach wypożyczono 8.404 woluminy. W porównaniu z rokiem 

ubiegłym ilość wypożyczeń znacząco wzrosła, w tym: 

 Gminna Biblioteka Publiczna –   5254 wol. 

 dla dorosłych    - 3165 wol. 

 dla dzieci   - 1038 wol. 

 literatura popularno-naukowa          1051 wol. 

 Filia Biblioteczna w Skrzeszewach –   3158 wol. 

 dla dorosłych           -   642 wol. 

 dla dzieci          -             2516 wol. 
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Czytelnicy mają także możliwość korzystania z księgozbioru podręcznego na miejscu w czytelni. W 

bibliotece znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, z którego nieodpłatnie 

mogą korzystać mieszkańcy. 

Mając na uwadze zapewnienie prawidłowej działalności w filii  w lipcu odbyło się skontrum 

księgozbioru. 

Zakup nowości wydawniczych odbywał się głównie drogą elektroniczną w Ogólnopolskim 

Systemie Dystrybucji Wydawnictw AZYMUT, BONITO w wydawnictwach Literatura, Nasza Księgarnia 

i innych. 

Chęć poznania nowej literatury przez odbiorców, ich sugestie co chcieliby widzieć u nas na 

półkach są dla nas bodźcem przy dokonywanych zakupach. 

Czytelnicy wypożyczalni dla dorosłych sięgają po tzw. hity edytorskie. Nowe publikacje są 

bardzo poszukiwane przekazy medialne mają wpływ na wybory czytelnicze. Dzisiejszy czytelnik chce 

książek z zakresu literatury współczesnej zarówno polskiej jak i światowej.  

W bibliotece znaleźć można książki polskich autorów, które cieszą się dużym zainteresowaniem: 

Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk saga” Cukiernia pod Amorem” ,Marii Ulatowskiej autorki książek 

obyczajowych „Pensjonat Sosnówka” ,”Domek nad morzem”, „Całkiem nowe życie”, Renaty 

Czarneckiej „Królowa w kolorze karminu”. 

Jeśli chodzi o autorów zagranicznych, chętnie wypożyczane są: Trylogia E.L.Jamea      

„pięćdziesiąt odcieni”(Pięćdziesiąt twarzy Greya), Pauliny Simons „Jeździec miedziany”, autorki 

thrillerów medycznych Tessy Gerritsen, czy Karin Slaughtera, Deana Koontza, Clivea Cusslera. 

Młodzież poszukuje literatury fantasty. Najbardziej popularne są lektury szkolne i bestsellery  

literatury dziecięcej i młodzieżowej.Wśród nastolatek popularne są powieści- Barbary Kosmowskiej, 

Ewy Nowak, Federico Maccia. 

Dzieci w wieku od 3-8 lat czytają książki serii Mądra Mysz m.on. Maszyny i pojazdy, Tupcio –

chrupcio Elizy Piotrowskiej, Mały chłopiec ,Mała dziewczynka, Seria o wróżkach, Opowieści o 

przyjaźni. Te książki cieszą się największym zainteresowaniem w filii, gdzie zdecydowana większość 

czytelników to dzieci i młodzież. 

W związku z gromadzeniem księgozbioru każda nowo zakupiona książka jest : wpisana do księgi 

inwentarzowej biblioteki celem nadania jej numeru ,opieczętowaniu na trzech stronach pieczęcią, 

określeniu działu oraz opracowaniu karty katalogowej w tworzonej komputerowej bazie danych. W 

tym celu wykorzystujemy program Mak 4,3a i MAK WWW. 
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Oprócz podstawowej działalności bibliotecznej  Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie i filia w 

Skrzeszewach wychodzi naprzeciw potrzebom czytelników, będąc organizatorem lub 

współorganizatorem przedsięwzięć kulturalnych. 

Formy działalności w 2014 roku ; 

 5 maja gościła Wioletta Piasecka autorka bajek i baśni dla dzieci. W spotkaniu uczestniczyły 

dzieci z przedszkola ze Skrzeszew i Luszyna. Przedszkolaki miały okazję poznać twórczość 

pisarki i uczestniczyć w śmiesznych , ciekawych Quizach i zabawach. 

 13 maja  aktorzy teatru DUET z Krakowa zaprezentowali przedstawienie „Reksio” także dla 

dzieci z przedszkola. 

 21 maja dla dzieci  klas I-III Szkoły Podstawowej  w Pacynie zorganizowaliśmy spotkanie z 

Pawłem Wakułą – rysownikiem-humorystą oraz autorem książek dla dzieci. Autor kładzie 

akcent na kwestię ekologii. Charakterystyczną cechą twórczości pisarza jest motyw lasu, 

przyrody. 

 Dzień Bibliotekarza i bibliotek – spotkanie z przedszkolakami 

 we wrześniu w filii odbyła się lekcja biblioteczna dla nowych dzieci z przedszkola „Przyjecie 

w poczet czytelników”. 

 lekcja biblioteczna dla dzieci” Dlaczego należy szanować książki” 

 „Dzień pluszowego misia” – konkurs plastyczny – wystawa pokonkursowa 

 wystawka informacyjna „Nowości książkowe dla dzieci i młodzieży” 

 lekcja biblioteczna „Wiersze i wierszyki o jesieni” 

 21 listopada  promując poprawne posługiwanie się językiem polskim zaprosiliśmy do ZSO w 

Pacynie dla klas IV-VI - językoznawcę, wykładowcę UW a także pisarkę dr hab. Agnieszkę 

Frączek 

 19 grudnia GBP uczestniczyła w spotkaniu wigilijnym organizowanym dla uczniów ZSO w 

Pacynie 

 czytanie dzieciom tekstów o tematyce bożonarodzeniowej i wykonanie dekoracji 

świątecznej  w bibliotece i na korytarz w filii bibliotecznej 
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