SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2008 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.
We wrześniu 2008 r. przy ul. Porajów 14 został uroczyście otwarty oddział Biblioteki
Publicznej w dz. Białołęka Interaktywne Centrum Nauczania „Multicentrum” .

W skład Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka wchodzi 9 placówek:
4 Oddziały:
1.
2.
3.
4.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 42, ul. Antalla 5
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr IV, ul. Antalla 5
Czytelnia Naukowa Nr XX, ul. Van Gogha 1
Interaktywne Centrum Nauczania „Multicentrum” ul. Porajów 14

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 2008 r. wyniósł – 112 755 wol.
Do księgozbiorów wprowadzono ogółem – 18 279 wol. (o 6 498 więcej niż w 2007 r.) oraz
645 multimediów (100 egz. książki mówionej, 67 – dokumentów elektronicznych oraz 478
dokumentów audiowizualnych)
w tym: z zakupu ze środków samorządowych – 17 079 wol. (o 6 793 więcej niż w 2006 r.)
W wyniku selekcji wycofano ogółem –7079 wol.
We wszystkich bibliotekach dostępnych było - 200 czasopism (95 tytułów).
Liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła ogółem 11 655
w tym:
dzieci do lat 15 zarejestrowano 2 861

Udostępniono ogółem 174 633 wol. książek w tym :
- w wypożyczalniach dla dorosłych 123 030 wol.
- w bibliotekach dla dzieci 43 965 wol.
- w Czytelni Naukowej 7 638 wol.
w tym na miejscu skorzystano ogółem z 12 546 książek.
Ogółem w bibliotekach udzielono 19 093 informacji wykorzystując przede wszystkim
katalogi komputerowe dostępne w ośmiu placówkach. Z Internetu skorzystało 5 881
użytkowników. Struktura księgozbiorów bibliotek w Dzielnicy Białołęka w stosunku do lat
poprzednich przedstawia się następująco:
2007 r.
Ilość wol.

2008 r.
Udział %

Ilość wol.

Udział %

Literatura piękna dla
dzieci

19 329

19,0

22 305

19,8

Literatura piękna dla
dorosłych

47 648

47,0

50 501

44,8

Literatura
popularnonaukowa

34 577

34,0

39 949

35,4

Razem

101 554

100

112 755

100

Podstawowe wskaźniki:
ROK 2007

ROK 2008

11,9 %

15,1%

Zakup nowości na 100 mieszkańców

14,2 wol.

23,3 wol.

Wypożyczenia na 100 mieszkańców

187,7 wol.

226,8 wol.

Zasobność księgozbioru na 100 mieszkańców

124,0 wol.

146 wol.

Zasięg czytelnictwa

Uwaga: dane o liczbie mieszkańców w 2008 r. pochodzą z danych Urzędu dz. Białołęka
Liczba mieszkańców: 2008 r. (stan na 31.12.2008) – 76 998.

W 2008 roku znacząco wzrósł zasięg czytelnictwa. Wiąże się to zapewne ze sporym
wzrostem liczby zakupionych nowości wydawniczych. W porównaniu z 2007 r. zwiększył
się również wskaźnik wypożyczeń na 100 mieszkańców a także liczna woluminów na 100
mieszkańców.

Zakup

W 2008 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
25 000 zł na zakup książek.
Do wszystkich bibliotek można było dzięki temu zakupić więcej pozycji: literatury
pięknej dla dorosłych (w tym bestsellerów), literatury pięknej dla dzieci oraz literatury
popularnonaukowej. Można było także zwiększyć liczbę czasopism z 149 (78 tytułów) w roku
2007 do 200 (95 tytułów) w roku 2008.

Selekcje

W wyniku selekcji wycofano 7 079 wol. Przyczyną wycofania książek było:
niezwrócenie przez czytelników, zniszczenie, zaczytanie, dezaktualizacja oraz nieprzydatność
w danej bibliotece.

Czytelnicy

Ze zbiorów bibliotecznych w roku 2008 skorzystało 11 655 czytelników.
Struktura czytelników wg wieku.
Przedziały
wiekowe [lata]

do 15

16- 19

20- 24

25- 44

45- 60

ponad 60

Ogółem

Liczba
czytelników

2861

1499

1384

4135

1448

328

11655

Udział %

24,5

12,9

11,9

35,4

12,4

2,9

100

Struktura czytelników wg zajęcia.
Kategoria

Uczniowie

Studenci

Prac.
umysłowi

Robotnicy

Rolnicy

Inni

Niezatrudnieni

Ogółem

Liczba
czytelników

4430

1226

4121

565

10

497

806

11 655

Udział %

38,0

10,5

35,3

4,8

0,1

4,3

7,0

100

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

W 2008 roku odnotowanych zostało 162 087 wypożyczeń książek. Nastąpił niewielki
spadek wypożyczeń lit. pięknej dla dorosłych na rzecz lit. pięknej na dzieci i lit.
popularnonaukowej.
Struktura wypożyczeń wg grup książek.
Rok 2007

Rok 2008

Liczba
wypożyczeń

Udział %

Liczba
wypożyczeń

Udział %

Literatura piękna dla dzieci

29 956

20,3

37 457

23,1

Literatura piękna dla dorosłych

90 945

61,9

93 709

57,9

Literatura popularnonaukowa

26 111

17,8

30 921

19,0

Ogółem

147 012

100,0

162 087

100

. – MULTICENTRUM – Interaktywne Centrum Nauczania
Ul. Porajów 14
Multicentrum zostało uroczyście otwarte 17.09.2008 r. jako oddział Biblioteki Publicznej w
dz. Białołęka . Jest to interaktywna placówka edukacyjna mająca na celu uzupełnienie wiedzy
podawanej w tradycyjny sposób w polskich szkołach. Atrakcyjna oferta zajęć adresowana jest
przede wszystkim do dzieci młodszych i starszych , z równym powodzeniem jednak może
służyć np. szkoleniu nauczycieli, bądź pogłębianiu wiedzy przez dorosłych użytkowników
programów.
Każde z 24 stanowisk jest wyposażone w specjalnie zaprojektowany, wspomagany
komputerowo system edukacyjny (elektroniczne panele, specjalistyczne klawiatury,
trójwymiarowe pomoce naukowe, oprogramowanie komputerowe, sieć baz danych).
Użytkownicy Multicentrum mogą korzystać w sześciu różnych blokach tematycznych z
następujących pomocy dydaktycznych :
Multidzieciak - skierowany do najmłodszych dzieci – poprzez zabawę specjalnymi klockami
dzieci poznają świat nauki, techniki czy sztuki
Multisztuka - przy pomocy specjalistycznego oprogramowania komputerowego , w
połączeniu z użyciem np. aparatu cyfrowego lub kamery użytkownicy zgłębiają tajniki grafiki
komputerowej, filmu czy animacji.
Multimuzyka - moduł wyposażony w specjalne aplikacje komputerowe wprowadzi
przyszłych muzyków w świat tworzenia m. in. własnych kompozycji.

Multinauka – tu przeróżne urządzenia (np. generator prądu, EKG itp.) w połączeniu z
komputerem pozwalają zrozumieć świat automatyki i robotyki
Multitechnika – moduł posiada urządzenia, które wraz z oprogramowaniem komputerowym
pozwalają poznać sposób działania maszyn używanych w przemyśle i mogą stanowić zachętę
do podjęcia trudnej sztuki programowania.
Multijęzyk – użytkownicy w różnym wieku i stopniu zaawansowania korzystając z systemu
Quartet Online mają możliwość nauki języka angielskiego.
Zajęcia odbywają się przez cały dzień od 10-19 (także w soboty) , w grupach nie większych
niż 10 osób, po uprzednim zapisaniu się na wybrany moduł.
Do końca roku w 40 różnorodnych zajęciach wzięło udział 300 osób. Do tej pory
największym powodzeniem cieszyły się zajęcia z modułu Multikid czyli nauka przez zabawę
dla najmłodszych mieszkańców Białołęki.
Multicentrum posiada także podstawowe tytuły książkowe z różnych dziedzin wiedzy, a
także 44 tytuły czasopism popularnonaukowych i specjalistycznych.
Upowszechnianie czytelnictwa

Formy popularyzacji książki
W ramach promocji książki i popularyzacji czytelnictwa zorganizowano w 2008 r. we
wszystkich placówkach bibliotecznych Białołęki:









tematyczne lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych. Wzięło w nich
udział 1713 uczniów,
27 projekcji filmowych dla 168 przedszkolaków, uczniów szkół gimnazjalnych i
licealnych
9 spektakli teatralnych , w których uczestniczyło 345 dzieci
157 różnych spotkań i imprez, w tym warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży
popularyzujące kulturę różnych krajów świata, spotkania autorskie , głośne czytanie –
2 300 dzieci,
4 konkursy (m.in. konkurs „Libros Lege czytajmy po angielsku” ) , w których wzięło
udział 35 osób
4 wycieczki poza bibliotekę dla 59 dzieci
154 wystawy i wystawki okolicznościowe i rocznicowe

Jak co roku Biblioteka włączyła się do akcji „Zima w mieście 2008” – W jej ramach
przeprowadzono różnorodne zajęcia z dziećmi m.in.
- „Bajkowe popołudnia” wraz bajkami „Czerwony Kapturek”, „Śpiąca Królewna”
– warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży pt.: „Podróże po krajach świata” –
dzieci w ramach zajęć poznawały kulturę poszczególnych krajów
- cykl zajęć pt.: „Wehikuł wyobraźni” – dotyczący książek m.in. A. Lindgren oraz Jenny
Nimmo.
Wzięło w nich udział 307 dzieci.

W akcji „Lato w mieście 2008” natomiast wzięło udział - 371 dzieci. W jej ramach
odbywały się następujące cykle zajęć:






„Z książką za pan brat” – głośne czytanie
„W baśniowym ogrodzie” – zajęcia n/t najsłynniejszych baśni
„Bajkotwórcy do dzieła” – wspólne tworzenie bajek
„Wakacyjna podróż z bajką”
„Letni kurs sztuki” w ramach którego dzieci i młodzież uczyły się różnych
technik zdobnictwa, projektowanie biżuterii , podstaw architektury itp..

Łącznie we wszystkich zajęciach, spotkaniach, lekcjach, seansach filmowych i
teatralnych wzięło udział 5 620 dzieci i młodzieży.

Komputeryzacja czynności bibliotecznych

Spośród 9 placówek bibliotecznych Białołęki pięć jest w pełni skomputeryzowanych i
pracują w sieci komputerowej:








Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 42,
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr IV,
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 46,
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 58,
Czytelnia Naukowa Nr XX.
„NAUTILUS” Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr LVI
MULTICENTRUM

Księgozbiory skomputeryzowanych bibliotek są w całości wprowadzone do
komputerowych baz danych.
W bibliotekach wdrożony jest System Biblioteczny MATEUSZ do którego zostały
zaimportowane bazy które wcześniej były tworzone lokalnie w każdej placówce w systemie
MAK. Od 2007 roku cały proces katalogowania odbywa się w podsystemie programu
MATEUSZ. System ten pozwala na pełną automatyzację wszystkich funkcji bibliotecznych:
wprowadzanie, opracowywanie, wypożyczanie oraz udzielanie informacji generuje niezbędne
statystki. Czytelnikom daje możliwość dostępu do katalogu centralnego wszystkich
placówkach lokalnie oraz przez interaktywny ilustrowany katalog dostępny na stronie WWW
biblioteki..
komputeryzacja finansowana jest ze środków własnych biblioteki.
Największą przeszkodą w dalszej informatyzacji biblioteki jest brak możliwości pozyskania
dostawcy Internetu dla Wypożyczalni nr 88. Doraźnie korzysta się tam z łącza sieci
komórkowej , lecz na łączu o takich parametrach nie da się uruchomić systemu obsługi
wypożyczeń i katalogowania.

W skomputeryzowanych placówkach czytelnicy mają dostęp do Internetu oraz
możliwość samodzielnego korzystania z katalogów komputerowych.
Wszystkie skomputeryzowane placówki biblioteczne Białołęki uczestniczą w budowie
katalogu centralnego bibliotek publicznych Warszawy i województwa mazowieckiego,
prowadzonego przez Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy. Na bieżąco przekazywane są tam
informacje o nowych książkach zakupionych do wszystkich bibliotek Dzielnicy. Informacja ta
jest dostępna w Internecie pod adresem: www.bialoleka.e-bp.pl

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 Narodową 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 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 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





Wyp. Nr 42, nr 46, nr 58, nr 88, BD IV i CN XX – zakup dodatkowych regałów .
Dotychczasowe regały nie mieściły już zakupionych nowości.
Wyp. 42, Wyp. 58, Wyp. 88, BD IV - remont instalacji elektrycznej i wymiana
oświetlenia
Zakup nowoczesnych monitorów komputerowych na stanowiska pracownicze dla 7
placówek
W 2009 r. planowane jest przeniesienie Wyp. Nr 69 ze starego budynku przy ul.
Raciborskiej do nowych pomieszczeń przy SP przy ul. Przytulnej

Plany związane z komputeryzacją Biblioteki i filii w 2008 roku

W 2009 roku planuje się:








Zakończenie prac związanych z budową kompletnego katalogu w Wypożyczalni nr 69
Uruchomienie wypożyczeń komputerowych w Wypożyczalni nr 58 (I kwartał roku)
Wymiana dwóch serwerów, serwera obsługującego placówki BD IV i WYP. 42 przy
Antalla 5 oraz serwera centralnego
Pozyskanie dostawcy stałego łącza internetowego dla Wyp. Nr 88 i rozpoczęcie prac
związanych z katalogowaniem zbiorów tej placówki. Dotychczasowe rozwiązania
uniemożliwia rozpoczęcie prac związanych z automatyzacją.
Zmiana firmy obsługującej SMS-auto Respondek dla systemu bibliotecznego
„Mateusz”

Stan techniczny sprzętu komputerowego jest dobry.

Sprawy kadrowe

1. Struktura zatrudnienia jest stabilna. W poszczególnych placówkach zatrudniana jest
wykwalifikowana kadra. W dzielnicy pracuje 12 osób z wykształceniem wyższym
bibliotekarskim oraz 10 osób z wykształceniem średnim kierunkowym. W zeszłym
roku zostało zatrudnionych 5 osób z wykształceniem wyższym niebibliotekarskim,
które zostały zatrudnione jako pedagodzy w Multicentrum.
2. Stan zatrudnienia 43 osoby (w tym 2 na url. wych.) - 40 etatów



liczba pełnozatrudnionych 34 osób
liczba niepełnozatrudnionych 9 osób

3. Liczba uczących się 4 osoby:
Studia wyższe- kierunek bibliotekoznawstwo 1 osoba
Studia licencjackie- kierunek bibliotekoznawstwo 2 osoby
Studia podyplomowe- kierunek bibliotekoznawstwo 1 osoba
Poza tym w 2008 r. bibliotekarze dz. Białołęka uczestniczyli w licznych szkoleniach i
konferencjach m.in.









konferencja „Zbiory i zasoby informacyjne bibliotek publicznych” – 1 os.
konferencja "Biblioteka XXI wieku - nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje,
funkcjonalne wyposażenie" - prelekcja Pani Dyrektor BP Białołęka Elżbiety
Majchrzak n/t BDM „NAUTILUS”
VIII warsztaty edukacyjne: Automatyzacja bibliotek publicznych – 1 os.
Kurs „Bibliotekarz animatorem działań kulturalno edukacyjnych w regionie” (grant) –
5 os.
„Opracowanie rzeczowe dokumentów” – 2 os.
„Język haseł przedmiotowych” – 1 os.
Warsztaty "Niekonwencjonalne metody wspierania czytelnictwa w bibliotekach dla
dzieci i młodzieży" – 2 os.

Biblioteka Publiczna w dz. Białołęka była również współorganizatorem wraz ze
Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich oraz z Instytutem Goethego warsztatów pt.
„Niekonwencjonalne metody wspierania czytelnictwa w bibliotekach dla dzieci i
młodzieży", które odbyły się w dniach 11-12 grudnia 2008 r. w Multimedialnej
Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr LVI „NAUTILUS”. Zajęcia spotkały się z tak
ogromnym zainteresowaniem, że postanowiono je powtórzyć. Odbędą się także w naszej
dzielnicy w dniach 18-19 maja 2009 r.

4. Sytuacja płacowa bibliotekarzy na Białołęce ulega stopniowej się poprawie. W stosunku
do roku poprzedniego średnia płaca brutto wzrosła o ok. 800 zł.

Dyrekcja

