SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2007 ROK
Sieć bibliotek publicznych

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy została powołana na mocy
Uchwały Nr V/47/99 Rady Gminy Warszawa Białołęka z dnia 29 stycznia 1999 r. Została
wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Warszawa Białołęka w dniu 10 lutego 1999 r.
pod numerem drugim.
W październiku 2007 r. przy ul. Pancera 18 została uroczyście otwarta Multimedialna
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr LVI „NAUTILUS”.

W skład Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka wchodzi 8 placówek:
3 Oddziały:
1. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 42, ul. Antalla 5
2. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr IV, ul. Antalla 5
3. Czytelnia Naukowa Nr XX, ul. Van Gogha 1

5 Filii:
1.
2.
3.
4.
5.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 46, ul. Kowalczyka 3
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 58, ul. Ambaras 12
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 69, ul. Raciborska 20
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 88, Pl. Światowida 3
„NAUTILUS” Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr LVI

Księgozbiory

Stan księgozbiorów na koniec 2007 r. wyniósł – 101 554 wol.
Do księgozbiorów wprowadzono ogółem - 11 661 wol. (o 2 932 więcej niż w 2006 r.) oraz
864 multimedia (83 dokumenty książki mówionej, 46 – dokumentów elektronicznych oraz
753 dokumentów audiowizualnych)
w tym: z zakupu ze środków samorządowych – 10 286 wol. (o 3 080 więcej niż w 2006 r.)
W wyniku selekcji wycofano ogółem – 1 830 wol.
We wszystkich bibliotekach dostępnych było - 149 czasopism (79 tytułów).
Liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła ogółem 9 779, jest to więcej w stosunku do
roku poprzedniego o 500 osób

w tym:
dzieci do lat 15 zarejestrowano 2 246
Udostępniono ogółem 153 781 książek
w tym:
- w wypożyczalniach dla dorosłych 112 078 wol.
- w bibliotekach dla dzieci 34 934 wol.
- w Czytelni Naukowej 6 769 wol.
W tym na miejscu skorzystano ogółem z 11 599 książek
Ogółem w bibliotekach udzielono 12 736 informacji wykorzystując przede wszystkim
katalogi komputerowe dostępne w ośmiu placówkach, w tym z Internetu skorzystało 6 200
użytkowników.
Struktura księgozbiorów bibliotek w Dzielnicy Białołęka w stosunku do lat poprzednich
nie zmieniła się i przedstawia się następująco:

2006 r.
Ilość wol.

2007 r.
Udział %

Ilość wol.

Udział %

Literatura piękna dla
dzieci

16 629

18,1

19 329

19,0

Literatura piękna dla
dorosłych

44 258

48,3

47 648

47,0

Literatura
popularnonaukowa

30 836

33,6

34 577

34,0

Razem

91 723

100,0

101 554

100

Podstawowe wskaźniki:
ROK 2006

ROK 2007

13,3 %

11,9 %

Zakup nowości na 100 mieszkańców

12,5 wol.

14,2 wol.

Wypożyczenia na 100 mieszkańców

206,9 wol.

187,7 wol.

Zasobność księgozbioru na 100 mieszkańców

130,9 wol.

124,0 wol.

Zasięg czytelnictwa

Uwaga: dane o liczbie mieszkańców w 2007 r. pochodzą z danych GUS
Liczba mieszkańców: 2007 r. (stan na 31.12.2007) – 81 914

Wzrósł zakup nowości w 2007 roku. Spadły natomiast: zasięg czytelnictwa,
wypożyczenia oraz zasobność księgozbioru na 100 mieszkańców. Wpływ na to ma: przede
wszystkim szybki wzrost liczby mieszkańców Białołęki w stosunku do roku ubiegłego ( z
danych Urzędu Dzielnicy wynika, że liczba mieszkańców w ostatnim roku wzrosła o ok. 35
tys.), automatyzacja wypożyczeń w skomputeryzowanych placówkach (odejście od
dotychczasowego kropkowania odwiedzin oraz wypożyczeń na rzecz ich rejestracji z użyciem
czytnika) wprowadzenie w tych placówkach ograniczeń w wypożyczaniu liczby woluminów
oraz działająca praktycznie 2 miesiące roku nowo otwarta filia „Nautilus”

Zakup

W 2007 r. zakup książek był większy niż w roku ubiegłym w wyniku prawie
dwukrotnego zwiększenia środków na ten cel, możliwość uzgadniania cen z hurtownikami,
większe rabaty, a także z przyznaniem Bibliotece dotacji z Ministerstwa Kultury w wysokości
20 000 zł na zakup książek.
Do wszystkich bibliotek można było dzięki temu zakupić więcej książek: literatury
pięknej dla dorosłych (w tym bestsellerów), literatury pięknej dla dzieci oraz literatury
popularnonaukowej. Można było także zwiększyć liczbę czasopism ze 124 (61 tytułów) w
roku 2006 do 149 (78 tytułów) w roku 2007.

Selekcje

W wyniku selekcji wycofano 1 830 wol. Przyczyną wycofania książek było: nie
zwrócenie przez czytelników, zniszczenie, zaczytanie, dezaktualizacja, nieprzydatność w
danej bibliotece.

Czytelnicy

Ze zbiorów bibliotecznych w roku 2007 skorzystało 9 779 czytelników.
Struktura czytelników wg wieku.
Przedziały
wiekowe [lata]

do 15

16- 19

20- 24

25- 44

45- 60

ponad 60

Ogółem

Liczba
czytelników

2 246

1 498

1 285

3 240

1 225

285

9 779

Udział %

23,0

15,3

13,1

33,2

12,5

2,9

100

Struktura czytelników wg zajęcia.
Kategoria

Uczniowie

Studenci

Prac.
umysłowi

Robotnicy

Rolnicy

Inni

Niezatrudnieni

Ogółem

Liczba
czytelników

3 746

1 117

3 148

532

8

493

735

9 779

Udział %

38,3

11,4

32,2

5,4

0,1

5,1

7,5

100

Wśród czytelników zdecydowanie dominują uczniowie: szkół podstawowych,
gimnazjów, szkół średnich i wyższych oraz pracownicy umysłowi. Dużą grupę stanowią
czytelnicy w przedziale wiekowym 25-44 lata.
Udostępnianie zbiorów

W 2007 roku odnotowanych zostało 147 012 wypożyczeń książek. Nastąpił wzrost
wypożyczeń literatury pięknej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, natomiast spadek
wypożyczeń literatury popularnonaukowej.
Struktura wypożyczeń wg grup książek.
Rok 2006

Rok 2007

Liczba
wypożyczeń

Udział %

Liczba
wypożyczeń

Udział %

Literatura piękna dla dzieci

25 100

17,4

29 956

20,3

Literatura piękna dla dorosłych

83 265

57,7

90 945

61,9

Literatura popularnonaukowa

35 974

24,9

26 111

17,8

Ogółem

144 339

100,0

147 012

100,0

NAUTILUS – Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr LVI
„NAUTILUS” - to pierwsza multimedialna, a druga w Dzielnicy Biblioteka dla
Dzieci i Młodzieży zaopatrzona oprócz w tradycyjne książki i czasopisma, w książki
mówione, programy edukacyjne, książki - zabawki, filmy, płyty z muzyką i gry
komputerowe.
Na początek oferuje czytelnikom ponad 2000 woluminów – beletrystyki, lektur
szkolnych, literatury z różnych dziedzin wiedzy oraz 864 egz. zbiorów specjalnych - książkę
mówioną, filmy, płyty muzyczne, bajki i słuchowiska dla dzieci, audio kursy, programy
multimedialne, a docelowo ok. 10 tyś. egzemplarzy oraz ok. 3 tyś. multimediów.

Aby przybliżyć zbiory biblioteczne, pracownicy biblioteki opracowali bogatsze niż
dotychczas opisy bibliograficzne płyt, uzupełnione krótkimi informacjami (streszczenie
libretta operowego, bardziej szczegółowe informacje związane z zawartością płyty).
Młodzi mieszkańcy Białołęki dużo czasu spędzają przemieszczając się samochodami
bądź komunikacją miejską, dlatego żeby ułatwić warunki obcowania z kulturą proponujemy
im książkę mówioną lub muzykę.
Przystosowano stanowisko komputerowe, na którym można odsłuchać i ocenić, czy
płyta CD lub DVD jest tą, którą pragniemy wypożyczyć.
W ofercie nowej placówki nie zabrakło też popularnych czasopism o tematyce
społeczno-politycznej, krajoznawczej, edukacyjnej, popularnonaukowej.
W bibliotece dzieci i młodzież mogą miło spędzić wolny czas, przygotować się do
lekcji, uzyskać informacje na różne tematy, znaleźć sposób na nudę, rozwijać
zainteresowania, uczyć się nowych umiejętności. Pomogą im w tym - poza zbiorami nowoczesny sprzęt techniczny w postaci komputerów, odtwarzaczy, rzutników, drukarek,
skanerów itp. Zawsze też mogą skorzystać z pomocy bibliotekarzy.
Na wygodnej kanapie znajdującej się w kąciku czytelnianym, można zagłębić się w
lekturę wybranych artykułów prasowych. Tygodniki, dwutygodniki i miesięczniki, (prócz
numerów bieżących) są wypożyczane do domu.
Bardzo starannie przygotowano kącik dla najmłodszych. Stanowi on odrębną, bajkową
cząstkę wypożyczalni.
„NAUTILUS” to także miejsce spotkań z ciekawymi ludźmi, autorami książek dla
dzieci i młodzieży, podróżnikami oraz miejscem imprez teatralnych, plastycznych czy
muzycznych. Tu także w ramach promocji książki i popularyzacji czytelnictwa odbywają się
lekcje biblioteczne dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Biblioteka oferuje również nieodpłatny dostęp do Internetu, w celach edukacyjnych,
informacyjnych oraz do poszukiwań bibliograficznych.

Upowszechnianie czytelnictwa

Formy popularyzacji książki
W ramach promocji książki i popularyzacji czytelnictwa zorganizowano w 2007 r. we
wszystkich placówkach bibliotecznych Białołęki:
•
•
•
•

•

wycieczki do biblioteki dla 1 174 przedszkolaków i uczniów młodszych klas szkół
podstawowych.
tematyczne lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych. Wzięło w nich
udział 294 uczniów,
4 seanse filmowe dla 463 przedszkolaków, uczniów szkół gimnazjalnych i
licealnych
79 różnych spotkań i imprez, w tym warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży
popularyzujące kulturę różnych krajów świata, spotkania z podróżnikami – 1 538
dzieci,
5 konkursów, w których uczestniczyło 257 dzieci, związanych z
reklamą
NAUTILUSA oraz poświęconych tematyce morskiej,

•

104 wystawy i wystawki okolicznościowe i rocznicowe (m. in.: 100-nej rocznicy
śmierci S. Wyspiańskiego, Konstytucji 3-Go Maja, Dnia Matki, 140 rocznicy urodzin
W. Reymonta, Powstania Warszawskiego, Naszej Dzielnicy Białołęka i wiele innych).

•

„Zima w mieście 2007” – W ramach akcji przeprowadzono zajęcia z dziećmi na
tematy:

Spotkanie z literaturą różnych krajów : literatura irlandzka (zapoznanie dzieci z kulturą
i historią Irlandii na podstawie prezentacji multimedialnej oraz dostępnego materiału
książkowego zakończonego konkursem, krzyżówkami, zagadkami)
Spotkanie z baśnią irlandzką – warsztaty literacko-plastyczne (odwiedziny u króla
Erynu – dzieci dowiedziały się, którędy prowadzi droga do Złotego Kraju, czego szukał
tam najmłodszy syn króla, a także kogo napotkał w magicznej krainie. Na koniec, z
materiałów plastycznych, dzieci same tworzyły świat króla Erynu).
Malowane książeczki – Biblioteka miejscem pracy i rozrywki - Encyklopedie,
słowniki, informatory, Internet jako podstawowe - zajęcia zapoznające dzieci z
funkcjami biblioteki, zasadami zapisu, sposobów korzystania z jej zbiorów . Na
zakończenie zajęcia plastyczne, związane z budową i powstawaniem książki.
Opowiem wam o….
– warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży pod tytułem „Stąd do starożytności” –
dzieci w ramach zajęć zdobiły naczynia gliniane naśladując wzornictwo greckie i
rzymskie. Wykonały elementy strojów egipskich: tuniki, naszyjnik kołnierzowy, sandały
ze sznurka naturalnego, peruki oraz uczyły się tkactwa z wykorzystaniem sznurka
naturalnego
- „Skąd się wzięły opowieści” – rozważania na temat roli przekazu ustnego w dawnych
kulturach, przed epoką radia i telewizji.
- „Latający statek” – baśń rosyjska sposobem przełożenia charakteru postaci baśniowej
na język plastyki (tworzenie z materiałów plastycznych strojów do głównych bohaterów
baśni).
- „Hosi z Fonii” – zajęcia przybliżyły dzieciom postać H. CH. Andersena, jego twórczość
oraz stały się punktem wyjścia do omówienia drogi powstawania baśni i zapoznania z
różnymi jej wariantami. Na koniec dzieci tworzyły jedną wspólną opowieść.
W akcji Zima w mieście wzięło udział - 367 dzieci.
•

„Lato w mieście 2007” –

W Zakazanym Mieście – podróż do Chin - zapoznanie dzieci z zabytkami i kulturą
Chin (prezentacja multimedialna). Czytanie baśni chińskich. Zagadki, rebusy, a na
zakończenie dzieci zapisywały chińskie znaki na materiale.

Podróż do Eldorado – śladami Inków, Azteków i Majów - przybliżenie kultury Indian
Ameryki Środkowej i Południowej (prezentacja multimedialna). Zapoznanie dzieci z pismem
i systemem liczbowym. Wykonywanie ozdób indiańskich i „pisanie listów” pismem
sznureczkowym
Swego nie znacie, cudze chwalicie – podziemne królestwo Górnego Śląska. Opowieść
o historii, kulturze, zwyczajach Śląskich. Legendy Śląskie. Na zakończenie wykonywanie
„pamiątek śląskich” z masy solnej.
Z tej formy zajęć skorzystało w okresie wakacji 368 dzieci.

W cyklu zajęć plastycznych "Stroje ludowe", które odbywały się w Czytelni Naukowej
przy ulicy Van Gogha 1 dzieci wykonywały różne elementy tradycyjnego ubioru chłopskiego;
np: dziewczynki - kwiatowe wianki, chłopcy - kapelusze. Dzieci zdobiły także ludowe
zapaski, chusty i pasy, używając do tego specjalnych kredek, flamastrów i farb do tkanin.
Z zajęć tych skorzystało 174 dzieci.
Łącznie we wszystkich zajęciach, spotkaniach, lekcjach i seansach filmowych wzięło
udział 4 542 dzieci.

Komputeryzacja czynności bibliotecznych

Spośród ośmiu placówek bibliotecznych Białołęki pięć jest w pełni
skomputeryzowanych i pracują w sieci komputerowej to znaczy, że wszelkie procesy
biblioteczne odbywają się w jednym, zintegrowanym systemie bibliotecznym począwszy od
stworzenia bądź pozyskania opisu bibliograficznego przez wypożyczenia po
zautomatyzowane statystyki procesów bibliotecznych :
•
•
•
•
•

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 42,
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr IV,
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 46,
Czytelnia Naukowa Nr XX.
Nowa placówka Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr LVI "Nautilus"

W bibliotekach wdrażany jest System Biblioteczny MATEUSZ . System Biblioteczny
MATEUSZ pozwala na pełną automatyzację wszystkich funkcji bibliotecznych:
wprowadzanie, opracowywanie, wypożyczanie oraz udzielanie informacji oraz daje
czytelnikom możliwość dostępu do katalogu centralnego wszystkich placówek. Księgozbiory
skomputeryzowanych bibliotek są w całości zaimportowane z lokalnych baz pochodzących z
systemu MAK do centralnej bazy danych. Zbiór ten liczy 1.190.000 rekordów
bibliograficznych. Baza ta dalej jest juz obsługiwana przez moduł gromadzenia „Kasia”,
będący integralną częścią systemu „Mateusz”. Moduł ten umożliwia automatyczne
pozyskiwanie opisów bibliograficznych z wielu źródeł internetowych np. z systemu KARO z
bibliotek udostępniających serwer protokołu Z 39.50 oraz innych bibliotek pracujących w
systemie Mateusz :

Na dzień sporządzania tego dokumentu udostępniliśmy 1525 opisów bibliograficznych innym
bibliotekom.

Katalog internetowy pochodzący z systemu Mateusz daje możliwości zdalnej obsługi
swego konta przez Internet Czytelnikom biblioteki (rezerwacje pozycji będących w czytaniu,
zamówienia z półki, sprawdzenia stanu własnego konta, włączenie powiadomień
automatycznych SMS lub e-mail o powrocie do biblioteki zarezerwowanej pozycji).
W wyżej wymienionych skomputeryzowanych placówkach czytelnicy mają dostęp do
Internetu oraz możliwość samodzielnego korzystania z katalogów komputerowych.

Plany związane z komputeryzacją Biblioteki i filii w 2008 roku

W 2008 roku planuje się:
•
•
•

Otwarcie MultiCentrum
Wdrożenie systemu Mateusz w Wyp. 58, Wyp. 69, Wyp. 88,
Uruchomienie wydajnego serwera na bazę centralną i stronę WWW z katalogiem
Online

Najczęściej wykorzystywane bazy danych przez bibliotekarzy i czytelników

Internet jest wykorzystywany zarówno przez bibliotekarzy, jak i czytelników.
Bibliotekarze wykorzystują Internet do przeglądania zasobów bibliotecznych innych
bibliotek, przejmowania opisów bibliograficznych (np. z list nowości przygotowywanych
przez Bibliotekę Publiczną Województwa Mazowieckiego, Bibliotekę Główną itp.),
przekazywania informacji o swoich zbiorach do katalogu centralnego bibliotek publicznych
Warszawy. Do najczęściej wykorzystywanych przez bibliotekarzy baz danych należą: bazy
katalogowe Biblioteki Publicznej Województwa Mazowieckiego, Biblioteki Głównej,
Przewodnik Bibliograficzny Biblioteki Narodowej, Bibliografia Zawartości Czasopism
Biblioteki Narodowej oraz katalogi wyższych uczelni (KARO).
Z Internetu korzystają także czytelnicy.
Czytelnicy najczęściej wybierają bazy katalogu centralnego Biblioteki Publicznej
Województwa Mazowieckiego, Biblioteki Głównej, Biblioteki Narodowej oraz innych
biblioteki publicznych Warszawy. Poszukują określonych książek oraz informacji na
interesujące ich tematy. Przez Internet ściągają materiały potrzebne do nauki.

Modernizacja placówek bibliotecznych

Wypoż. Nr 46
- zakup i instalacja blatu pod komputery osobiste czytelników wraz z elementami
podziałowymi,
Wypoż. Nr 88
- wykonanie biurek i stołu do prac bibliotecznych komputerowych na wymiar, zakup
kontenerów pod komputerów, foteli komputerowych, ułożenie chodnika do biblioteki,
zakup i montaż furtki, bramy i ogrodzenia, remont ganku obejmujący wymianę okien,
drzwi wejściowych, podłogi, wykonanie ścianek z paneli, wymiana rur spustowych oraz
rynien,
Stan techniczny Wypożyczalni Nr 58, Wypożyczalni Nr 69 i Wypożyczalni Nr 88 nadal
jest zły. W lokalach przez nie zajmowanych brakuje wody, kanalizacji oraz WC. Budynki
wymagają kapitalnego remontu. W 2006 roku w Wyp. 88 zostały wymienione okna i drzwi
wejściowe. Planuje się doprowadzenie wody do budynku oraz wymianę podłóg i utworzenie
sanitariatów dla pracowników i czytelników. W przypadku Wyp. 58 i Wyp. 69 nadal
najlepszym rozwiązaniem byłoby przeniesienie tych placówek do nowych lokali, najlepiej
komunalnych.

Sprawy kadrowe

1. Struktura zatrudnienia jest stabilna. W poszczególnych placówkach zatrudniana jest
wykwalifikowana kadra. W roku ubiegłym zatrudniono 4 osoby z wyższym
wykształceniem a część osób, z tzw. "starej kadry", bez przygotowania zawodowego
kontynuuje naukę w studium bibliotekarskim.
2. Stan zatrudnienia 36 osób (w tym 2 na url. wych.) – 32.25 etatów
liczba pracowników
•
•

z wykształceniem bibliotekarskim – pełny etat 27 osób
liczba niepełnozatrudnionych 5 osób

3. Liczba uczących się 9 osób
Studium pomaturalne- kierunek bibliotekoznawstwo 4 osoby
Studia wyższe- kierunek bibliotekoznawstwo 2 osoby
Studia wyższe- kierunek socjologia 1 osoba
Studia licencjackie- kierunek bibliotekoznawstwo 1 osoba
Studia podyplomowe- kierunek bibliotekoznawstwo 1 osoby

4. Sytuacja płacowa bibliotekarzy na Białołęce nie jest dobra w stosunku do pracowników
bibliotek w innych dzielnicach Warszawy. Planuje się stopniowe ale systematyczne
niwelowanie różnic płacowych.

