SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2010 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 2010 r. wyniósł –145 720 wol.
Do księgozbiorów wprowadzono ogółem – 21 467 wol. oraz 1763 multimediów (248 egz.
książki mówionej, 465 – dokumentów elektronicznych oraz 1050 dokumentów audiowizualnych)
w tym: z zakupu ze środków samorządowych – 21 167 wol.
W wyniku selekcji wycofano ogółem – 8071 wol.
We wszystkich bibliotekach dostępnych było - 282 czasopism (136 tytułów).
Liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła ogółem 16 326 (2 141 os. więcej niż w 2009 r.)
w tym:
dzieci do lat 15 zarejestrowano 4 046 .

Udostępniono ogółem 264 636 wol. książek w tym:
- w wypożyczalniach dla dorosłych 176 813 wol.
- w bibliotekach dla dzieci 67 921 wol.
- w Czytelni Naukowej 19 902 wol.
w tym na miejscu skorzystano ogółem z 25 274 książek.
Ogółem w bibliotekach udzielono 9 435 informacji wykorzystując przede wszystkim katalogi
komputerowe dostępne w ośmiu placówkach. Z Internetu skorzystało 8 905 użytkowników.
Podstawowe wskaźniki:
ROK 2009

ROK 2010

16%

18%

Zakup nowości na 100 mieszkańców

27 wol.

23 wol.

Wypożyczenia na 100 mieszkańców

230,3

261

150 wol.

159 wol.

Zasięg czytelnictwa

Zasobność księgozbioru na 100 mieszkańców

Uwaga: dane o liczbie mieszkańców w 2010 r. pochodzą z danych GUS
(stan na 30.09.2010) – 91 924.
W 2010 roku wzrósł zasięg czytelnictwa i wzrosła liczba wypożyczeń książek na 100
mieszkańców. Wiąże się to zapewne ze stałą, dużą liczbą kupowanych nowości. Ponadto w 2010
r. nastąpiła zmiana regulaminu wypożyczeń. Biblioteka nie pobiera już kaucji za książki od osób
zameldowanych poza Warszawą.

Zakup
W 2010 r. zakup książek był nieco mniejszy niż w roku ubiegłym w wyniku konieczności
zmniejszenia środków na ten cel . Dzięki opłatom za nieterminowy zwrot książek Biblioteka
mogła zakupić książki i zbiory specjalne za łączną kwotę 50 000,00 zł.

Selekcje

W wyniku selekcji wycofano 4 046 wol.. Przyczyną wycofania książek było: niezwrócenie
przez czytelników, zniszczenie, zaczytanie, dezaktualizacja oraz nieprzydatność w danej
bibliotece.

Czytelnicy
W 2010 r. zarejestrowało się w naszych placówkach 16 326 czytelników, którzy odwiedzili nas
190 512 razy.

Struktura czytelników wg wieku.
Przedziały
wiekowe [lata]

do 15

16- 19

20- 24

25- 44

45- 60

ponad 60

Ogółem

Liczba
czytelników

4046

1593

1812

6363

2 044

468

16 326

Udział %

24,8

9,8

11,1

38,9

12,5

2,9

100

Struktura czytelników wg zajęcia.
Kategoria

Uczniowie

Studenci

Prac.
umysłowi

Robotnicy

Rolnicy

Inni

Niezatrudnieni

Ogółem

Liczba
czytelników

6 198

1476

6218

779

14

730

911

16 326

Udział %

37,9

9

38

4,8

0,1

4,5

5,7

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 2010 roku odnotowanych zostało 239 736 wypożyczeń książek. Liczba wypożyczeń
zwiększyła się. Jedną z przyczyn tego wzrostu jest to, że otworzyliśmy nasze wypożyczalnie
także w soboty (Multicentrum i Czytelnia pracują we wszystkie soboty a 3 Wypożyczalnie 2 i 4
sobotę miesiąca).

Upowszechnianie czytelnictwa
Formy popularyzacji książki
W ramach promocji książki i popularyzacji czytelnictwa zorganizowano w 2010 r. we
wszystkich placówkach bibliotecznych Białołęki:
Tematyczne lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych. Wzięło w nich udział
1109 uczniów.
8 spotkań autorskich, w których uczestniczyły 332 osoby
21 spektakli teatralnych, w których uczestniczyło 803 dzieci
Zajęcia muzyczne dla 718 dzieci
Różnorodne spotkania i imprezy, w tym warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży,
spotkania wielbicieli Harry Pottera, koła zainteresowań, imprezy okolicznościowe, głośne
czytanie – 4 016 dzieci i młodzieży,
6 konkursów, w których wzięło udział 64 osoby
111 wystaw i wystawek okolicznościowych i rocznicowych
W różnorodnych zajęciach edukacyjnych prowadzonych w Multicentrum wzięło udział w
ciągu roku 15 348 dzieci.
Jak co roku Biblioteka włączyła się do akcji „Zima w mieście 2010” – W jej ramach
przeprowadzono różnorodne zajęcia z dziećmi m.in.
- cykl lekcji „Spacerownik po Europie”
- Zajęcia muzyczne pt.: ”Z tańcem po Europie”
– warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży pt.: „Spotkania z bajką”
- zajęcia w Multicentrum m.in. z cyklu Multikid i Multimuzyka oraz Gry i zabawy z jęz.
angielskim.
Wzięło w nich udział 1201 dzieci.
W akcji „Lato w mieście 2010” natomiast wzięło udział - 2599 dzieci. W jej ramach
odbywały się następujące cykle zajęć:
„Warszawa jest ok” – podczas zajęć dzieci poznały historię i zabytki swojego
miasta. Spotkaniom towarzyszyły gry i zabawy tematyczne
Klub Małego Odkrywcy - zajęcia przyrodniczo-geograficzne
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 Czytelni Naukowej nr XX kontynuowano zajęcia pt.: „Angielski dla seniorów” prowadzone
przez pracownice Czytelni uprawnione do nauczania jęz. angielskiego. Zajęcia odbywały się dwa
razy w tygodniu dla dwóch grup po 10 os. każda i cieszyły się ogromnym powodzeniem. W
październiku 2010 r. zainaugurował swoją działalność Białołęcki Klub Książki. Spotkania
literackie odbywają się raz w miesiącu w Czytelni Naukowej. Do końca 2010 r. wzięło w nich
udział 45 osób. W „Nautilusie” rozpoczęto cykl spotkań „Nautilus dla Dorosłych”.

W ramach programu raz w miesiącu odbywają się wieczorki literackie, warsztaty tańca i
warsztaty rękodzieła artystycznego.
Łącznie we wszystkich zajęciach, spotkaniach, lekcjach, seansach filmowych i teatralnych
wzięło udział 24 987 dzieci i młodzieży i 1103 osoby dorosłe.
Biblioteka Publiczna w dz. Białołęka była również współorganizatorem wraz ze
Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich oraz z Instytutem Goethego warsztatów pt.
„Niekonwencjonalne metody wspierania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Część II: O
sensie czytania pomiędzy konsumpcją a potokiem obrazów” odbyły się w dniach 10-11 maja
2010 r. w Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr LVI „NAUTILUS”. Wzięło w
nich udział 50 bibliotekarzy z całej Polski.
W 2010 r. w bibliotece „Nautilus” przeprowadzono sześciokrotnie warsztaty n/t pracy z młodym
czytelnikiem dla studentów UW i dla nauczycieli bibliotekarzy z koła SBP przy Pedagogicznej
Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie oraz Mazowieckiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli. Ponadto Obyły się też zajęcia dla bibliotekarzy z Głównej Biblioteki Pracy i
Zabezpieczenia Społecznego oraz dla bibliotekarzy z Biblioteki Sejmowej. Odwiedzali nas też
bibliotekarze z całej Polski m.in. z WBP z Lublina a także bibliotek łódzkich.
Multicentrum gościło w 2010 r. m.in. samorządowców i bibliotekarzy z Jaworza, Częstochowy,
Boguchwały, Lublina oraz różnych ośrodków kultury i bibliotek warszawskich. Odbywały się
tam tez szkolenia dla nauczycieli szkół warszawskich. Łącznie wzięło w nich udział 335 osób.
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.
Trwa wprowadzanie książek do inwentarza w Wyp. Nr 88. Niestety nadal utrudniony jest
dostep do Internetu w tej placówce.
W październiku 2010 r. Biblioteka przystąpiła do programu „Akademia Orange dla bibliotek”, w
ramach którego opłaty za Internet są refundowane przez Fundację Orange.

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.
W 2010 r. wdrożono program, który umożliwia zastosowanie Warszawskiej Karty Miejskiej
jako legitymacji czytelniczej Biblioteki Publicznej w dz. Białołęka
BP Białołęka udostępnia również swoje bazy danych bibliograficznych, z których skorzystało
160 instytucji, pobierając 73 344 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.
Plany związane z komputeryzacją Biblioteki i filii w 2010 roku
W 2010 roku planuje się:
Uruchomienie systemu wypożyczeń w Wyp. Nr 69
Dalsza budowa katalogu komputerowego Wyp. Nr 88
Stan techniczny sprzętu komputerowego jest bardzo dobry.

Sprawy kadrowe
1. Struktura zatrudnienia jest stabilna. W poszczególnych placówkach zatrudniana jest
wykwalifikowana kadra. W dzielnicy pracują 24 osoby z wykształceniem wyższym
bibliotekarskim oraz 6 osób z wykształceniem średnim kierunkowym. 3 osoby z
wykształceniem wyższym niebibliotekarskim, pracują jako pedagodzy w Multicentrum.
2. Stan zatrudnienia - 50 osób - 47,75 etatów
liczba pełnozatrudnionych 44 osoby
liczba niepełnozatrudnionych 6 osób
3. Liczba uczących się 8 osób:
Studia wyższe- kierunek bibliotekoznawstwo 5 osób

Studia licencjackie- kierunek bibliotekoznawstwo 2 osoby
Studia podyplomowe- 1 osoba
Poza tym w 2010 r. bibliotekarze dz. Białołęka uczestniczyli w licznych szkoleniach i
konferencjach m.in.
szkolenie: „Tworzenie stron internetowych” – 2 os.
warsztaty: "Niekonwencjonalne metody wspierania czytelnictwa w bibliotekach dla
dzieci i młodzieży" – 4 os.
warsztaty: „Języki informacyjno-wyszukiwawcze” – 3 os.
Forum Młodych Bibliotekarzy Lublin – 2 os.

wyjazd szkoleniowy :”Biblioteki Włoch” – 3 os.
Konferencja „Automatyzacja bibliotek publicznych” – 2 os.
Szkolenie „Budowanie relacji z czytelnikiem” – 1 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.
W najtrudniejszej sytuacji jest Wyp. Nr 58 która, prócz braku kanalizacji i bieżącej wody, ma
bardzo małą powierzchnię – 51 m2 .

