SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2009 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

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 2009 r. wyniósł – 132 954 wol.
Do księgozbiorów wprowadzono ogółem – 24 123 wol. (o 5 844 więcej niż w 2008 r.) oraz 1970
multimediów (252 egz. książki mówionej, 423 – dokumentów elektronicznych oraz 1295
dokumentów audiowizualnych)
w tym: z zakupu ze środków samorządowych – 23 943 wol. (o 6 864 więcej niż w 2008 r.)
W wyniku selekcji wycofano ogółem – 3924 wol. i 6 jedn. inw. zbiorów specjalnych.
We wszystkich bibliotekach dostępnych było - 271 czasopism (132 tytuły).
Liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła ogółem 14 185
w tym:
dzieci do lat 15 zarejestrowano 3 694 (o 833 os. więcej niż w 2008 r.).
Udostępniono ogółem 203 876 wol. książek w tym:

- w wypożyczalniach dla dorosłych 141 529 wol.
- w bibliotekach dla dzieci 51 051 wol.
- w Czytelni Naukowej 11 296 wol.
w tym na miejscu skorzystano ogółem z 15 056 książek.
Ogółem w bibliotekach udzielono 8 913 informacji wykorzystując przede wszystkim katalogi
komputerowe dostępne w ośmiu placówkach. Z Internetu skorzystało 7 014 użytkowników.
Struktura księgozbiorów bibliotek w Dzielnicy Białołęka w stosunku do lat poprzednich
przedstawia się następująco:
2008 r.
Ilość wol.

2009 r.
Udział %

Ilość wol.

Udział %

Literatura piękna dla
dzieci

22 305

19,8

27 854

21

Literatura piękna dla
dorosłych

50 501

44,8

57 022

42,9

Literatura
popularnonaukowa

39 949

35,4

48 078

36,1

Razem

112 755

100

132 954

100

Podstawowe wskaźniki:
ROK 2008

ROK 2009

15,1%

16%

Zakup nowości na 100 mieszkańców

23,3 wol.

27 wol.

Wypożyczenia na 100 mieszkańców

226,8 wol.

230,3

146 wol.

150 wol.

Zasięg czytelnictwa

Zasobność księgozbioru na 100 mieszkańców

Uwaga: dane o liczbie mieszkańców w 2009 r. pochodzą z danych GUS
(stan na 30.09.2009) – 88 542.

W 2009 roku wzrósł zasięg czytelnictwa. Wiąże się to zapewne ze sporym wzrostem liczby
zakupionych nowości wydawniczych. W porównaniu z 2008 r. zwiększył się również wskaźnik
wypożyczeń na 100 mieszkańców, a także liczna woluminów na 100 mieszkańców.

Zakup

W 2009 r. zakup książek był większy niż w roku ubiegłym w wyniku zwiększenia środków
na ten cel, możliwości uzgadniania cen z hurtownikami, większe rabaty, a także zakupem
nowości wydawniczych ze środków własnych biblioteki tj. opłat za przetrzymywanie książek
pobieranych od czytelników w kwocie 50 tys. zł.
Do wszystkich bibliotek można było dzięki temu zakupić więcej pozycji: nowości literatury
pięknej dla dorosłych, literatury pięknej dla dzieci oraz literatury popularnonaukowej, a także
sukcesywnie „odnawiać” księgozbiór zastępując stare, zniszczone egzemplarze tytułów nowymi. Można było także zwiększyć liczbę czasopism z 95 w 2008 r. do 132 tytułów w roku
2009.

Selekcje

W wyniku selekcji wycofano 3 924 wol. Przyczyną wycofania książek było: niezwrócenie
przez czytelników, zniszczenie, zaczytanie, dezaktualizacja oraz nieprzydatność w danej
bibliotece.

Czytelnicy

W 2009 r. zarejestrowało się w naszych placówkach 14 185 czytelników, którzy odwiedzili nas
155 608 razy.
Struktura czytelników wg wieku.
Przedziały
wiekowe [lata]

do 15

16- 19

20- 24

25- 44

45- 60

ponad 60

Ogółem

Liczba
czytelników

3694

1489

1595

5237

1723

447

14 185

Udział %

26

10,5

11,2

37

12,1

3,2

100

Struktura czytelników wg zajęcia.
Kategoria

Uczniowie

Studenci

Prac.
umysłowi

Robotnicy

Rolnicy

Inni

Niezatrudnieni

Ogółem

Liczba
czytelników

5570

1389

5097

689

9

538

893

14185

Udział %

39,2

9,7

36

4,9

0,1

3,8

6,3

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 2009 roku odnotowanych zostało 188 820 wypożyczeń książek. Liczba wypożyczeń
wzrosła mimo, iż 3 placówki były nieczynne przez 1 miesiąc każda z powodu remontu. Nastąpił
niewielki spadek wypożyczeń lit. pięknej dla dorosłych na rzecz lit. pięknej dla dzieci.
Struktura wypożyczeń wg grup książek.
Rok 2008

Rok 2009

Liczba
wypożyczeń

Udział %

Liczba
wypożyczeń

Udział %

Literatura piękna dla dzieci

37 457

23,1

49375

26,1

Literatura piękna dla dorosłych

93 709

57,9

104063

55,1

Literatura popularnonaukowa

30 921

19,0

35382

18,8

Ogółem

162 087

100

188 820

100

Upowszechnianie czytelnictwa

Formy popularyzacji książki
W ramach promocji książki i popularyzacji czytelnictwa zorganizowano w 2009 r. we
wszystkich placówkach bibliotecznych Białołęki:
·
·
·
·
·

·
·
·

Tematyczne lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych. Wzięło w nich udział
1109 uczniów.
8 spotkań autorskich, w których uczestniczyło 276 osób
17 spektakli teatralnych, w których uczestniczyło 527 dzieci
Zajęcia muzyczne dla 150 dzieci
403 różne spotkania i imprezy, w tym warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży,
spotkania wielbicieli Harry Pottera, koła zainteresowań, imprezy okolicznościowe, głośne
czytanie – 2 680 dzieci,
3 konkursy, w których wzięło udział 35 osób
94 wystawy i wystawki okolicznościowe i rocznicowe
W różnorodnych zajęciach edukacyjnych prowadzonych w Multicentrum wzięło udział w
ciągu roku 12 051 dzieci.

Jak co roku Biblioteka włączyła się do akcji „Zima w mieście 2009” – W jej ramach
przeprowadzono różnorodne zajęcia z dziećmi m.in.
- cykl lekcji „Poznajemy kraje Unii Europejskiej”

- warszaty pt.: „Książka-Kreacja-Komunikacja”
– warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży pt.: „Podróże po krajach świata” – dzieci w
ramach zajęć poznawały kulturę poszczególnych krajów
- cykl zajęć dot. historii sztuki pt.: „Dziewczyna z obrazu” – dotyczący arcydzieł malarstwa
- zajęcia w Multicentrum m.in. z cyklu „Klub Młodego Technika i Naukowca”, Multikid i
Multimuzyka
Wzięło w nich udział 1026 dzieci.
W akcji „Lato w mieście 2009” natomiast wzięło udział - 1795 dzieci. W jej ramach
odbywały się następujące cykle zajęć:
·

·
·

„Podróże z książką” – podczas zajęć dzieci poznały poszczególne kraje świata, ich
kulturę, literaturę, zwyczaje i sztukę. Spotkaniom towarzyszyły gry i zabawy
pochodzące z różnych zakątków świata
„Badacze przyrody” – zajęcia o przyrodzie na podstawie książki „Badacze
przyrody i nieba” I.M. Burtscher
„Wędrówka z Pyzą po Polsce” – czytanie fragmentów książki, zajęcia dot. miejsc
odwiedzanych przez główną bohaterkę, prace plastyczne.

Podczas zajęć w Multicentrum dzieci i młodzież mogły poznać programy graficzne i
podstawy animacji komputerowej, robić doświadczenia fizyczne i biologiczne, tworzyć własne
konstrukcje z klocków K'Nex a także autorskie kompozycje muzyczne.

W związku z powstaniem na Białołęce Uniwersytetu Trzeciego Wieku a także Klubu Seniora
nawiązaliśmy współpracę z tymi instytucjami i od października 2009 r. w Czytelni Naukowej nr
XX są prowadzone zajęcia pt.: „Angielski dla seniorów” prowadzone przez pracownice Czytelni
uprawnione do nauczania jęz. angielskiego. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu dla
dwóch grup po 10 os. każda i cieszą się ogromnym powodzeniem.
Łącznie we wszystkich zajęciach, spotkaniach, lekcjach, seansach filmowych i teatralnych
wzięło udział 16 828 dzieci i młodzieży.

W 2009 roku Biblioteka Publiczna w dz. Białołęka została laureatem nagrody
im. Kierbedziów w kat.: „Innowacyjne formy pracy z czytelnikiem
dziecięcym”.

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 18-19 maja 2009 r. w Multimedialnej Bibliotece dla
Dzieci i Młodzieży nr LVI „NAUTILUS”. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem
bibliotekarzy z całej Polski.
Ponadto Pani Dyrektor Elżbieta Majchrzak wygłosiła 2 prelekcje n/t metod pracy z czytelnikiem
dziecięcym dla nauczycieli bibliotekarzy z Centralnej Bibliotece Wojskowej (luty 2009) i w
Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce (maj 2009).
W 2009 r. w bibliotece „Nautilus” przeprowadzono trzykrotnie warsztaty n/t pracy z młodym
czytelnikiem dla Mazowieckiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli a także dla nauczycieli
bibliotekarzy z koła SBP przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie.

Komputeryzacja czynności bibliotecznych

Spośród 9 placówek bibliotecznych Białołęki sześć 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.
Katalog Wyp. Nr 69 jest już dostępny w Internecie i kończą się prace związane z pełnym
wdrożeniem systemu MATEUSZ w tej placówce.
W październiku 2009 r. Wyp. Nr 88 została podłączona do Internetu przy pomocy łącza
satelitarnego (jedyna dostępna technologia w tamtej lokalizacji). Dzięki temu można było podjąć
prace mające na celu pełną komputeryzację biblioteki.
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
Latem 2009 r. ruszyła, odnowiona pod względem funkcjonalnym i graficznym strona
internetowa naszej Biblioteki. Znalazła się na niej m.in. wizualizacja placówek bibliotecznych w

naszej dzielnicy. Teraz każdy odwiedzający naszą stronę może odbyć wirtualny spacer po
białołęckich bibliotekach.

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.
Dzięki programowi MATEUSZ mamy możliwość pobierania haseł wzorcowych z systemu
NUKAT, dzięki czemu wzrosła jakość danych bibliograficznych.
BP Białołęka udostępnia również swoje bazy danych bibliograficznych, z których
skorzystało 92 instytucje, pobierając 33 074 opisy.
Z Internetu korzystają także czytelnicy. Najczęściej wybierają bazy katalogu centralnego naszej
biblioteki, katalogów innych bibliotek publicznych Warszawy, Biblioteki Publicznej
Województwa Mazowieckiego, Biblioteki Narodowej. Poszukują określonych książek oraz
informacji na interesujące ich tematy. Przez Internet ściągają materiały potrzebne do nauki.

Modernizacja placówek bibliotecznych

·
·

·

W 2009 r. przeprowadzono remont Wyp. Nr 46, Wyp. Nr 42 i BD IV – wymiana podłóg,
regałów, malowanie.
Uprzątnięto i przygotowano teren pod plac zabaw dla dzieci przy Wyp. Nr 88, gdzie w
przyszłości mają być organizowane różne imprezy biblioteczne dla miejscowej
społeczności
W 2010 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 2010 roku

W 2010 roku planuje się:
·
·
·

Uruchomienie systemu wypożyczeń w Wyp. Nr 69
Budowa katalogu komputerowego Wyp. Nr 88
Zastosowanie Warszawskiej Karty Miejskiej jako legitymacji czytelniczej Biblioteki
Publicznej w dz. Białołęka

Stan techniczny sprzętu komputerowego jest bardzo dobry.

Sprawy kadrowe

1. Struktura zatrudnienia jest stabilna. W poszczególnych placówkach zatrudniana jest
wykwalifikowana kadra. W dzielnicy pracuje 18 osób z wykształceniem wyższym
bibliotekarskim oraz 9 osób z wykształceniem średnim kierunkowym. W zeszłym roku
zostały zatrudnione 4 osoby z wykształceniem wyższym niebibliotekarskim, które pracują
jako pedagodzy w Multicentrum.
2. Stan zatrudnienia - 51 osób - 42,3 etaty
·
·

liczba pełnozatrudnionych 43 osoby
liczba niepełnozatrudnionych 8 osób

3. Liczba uczących się 9 osób:
Studia wyższe- kierunek bibliotekoznawstwo 1 osoba
Studia licencjackie- kierunek bibliotekoznawstwo 6 osób
Studia podyplomowe- kierunek bibliotekoznawstwo 2 osoby
Poza tym w 2009 r. bibliotekarze dz. Białołęka uczestniczyli w licznych szkoleniach i
konferencjach m.in.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

konferencja: „Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym” – 1 os.
warsztaty: "Niekonwencjonalne metody wspierania czytelnictwa w bibliotekach dla
dzieci i młodzieży" – 2 os.
warsztaty: „Języki informacyjno-wyszukiwawcze” – 2 os.
seminarium: „Biblioteki w systemie oświaty i kultury” – 2 os.
szkolenie: „Twórcza praca z tekstem literackim z elementami biblioterapii”- 2 os.
konferencja: „Ochota na życie” – 3 os.
szkolenie: „Opracowanie formalne i ewidencja wybranych typów dokumentów” – 2 os.
konferencja: „Polskie biblioteki publiczne – nowe otwarcie” – 1 os.

wyjazd szkoleniowy :”Biblioteki Szwajcarii” – 2 os.
seminarium: „Nowe media w bibliotece dla młodzieży” – 2 os.

Problemy w działalności Biblioteki
Najbardziej palącym problemem Biblioteki w dz. Białołęka jest sytuacja lokalowa jej 3 filii:
Wyp. Nr 58 ul. Ambaras 12, Wyp. Nr 69 ul. Raciborska, Wyp. Nr 88 Plac Światowida 3. Dwie z
nich mieszczą się na tzw. Zielonej Białołęce, jedna w Nowodworach, w XIX-wiecznych
budynkach komunalnych, z czego 2 z nich są drewniane. Nie mają bieżącej wody ani kanalizacji.
Od 5 lat Dyrekcja nie ustaje w staraniach przeniesienia przynajmniej 2 placówek
znajdujących się w najgorszym stanie . Zabiega tez o środki na generalny remont Wyp. Nr 88
prz Placu Światowida 3.
Na razie jest szansa na przeniesienie, być może jeszcze w tym roku, Wyp. Nr 69 do budynku,
w którym mieściły się mieszkania nauczycieli pobliskiej Szkoły Podstawowej.
W najtrudniejszej sytuacji jest Wyp. Nr 58 która, prócz braku kanalizacji i bieżącej wody, ma
bardzo małą powierzchnię – 51 m2 .

