SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 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

10

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

6 Filii:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Dzieci nr 124 ul. Berensona 38

Od października 2012 r. nieczynna jest Wyp. Nr 88, która została zamknięta na czas remontu
całego budynku. Modernizacja jest prowadzona przez Urząd Dzielnicy, w budynku miał
działać (prócz biblioteki) żłobek i świetlica środowiskowa. Niestety, termin oddania - II
kwartał 2013 r. – nie został dotrzymany z braku środków finansowych. Wypożyczalnia nr 88
nie funkcjonuje do dziś, a data zakończenia prac nie jest znana, co stanowi duży problem
przede wszystkim dla okolicznych mieszkańców, którzy byli jej czytelnikami.
Księgozbiory
Stan księgozbiorów na koniec 2013 r. wyniósł –172 926 vol..
Do księgozbiorów wprowadzono ogółem, – 14 144 vol. oraz 1057 multimediów (218 egz.
książki mówionej, 140 – dokumentów elektronicznych oraz 769 dokumentów
audiowizualnych)
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w tym: z zakupu ze środków samorządowych – 11 485 wol.
W wyniku selekcji wycofano ogółem – 4959 wol.
We wszystkich bibliotekach dostępnych było - 212 czasopism (94 tytuły).

Liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła ogółem 23 214 (821 os. więcej niż w 2012 r.)
w tym:
dzieci do lat 15 zarejestrowano 6 148 (o 333 więcej niż w 2012 r.).
Udostępniono ogółem 369 285 wol. książek w tym:
w tym na miejscu skorzystano ogółem z 29 941 książek.
Ogółem w bibliotekach udzielono 9676 informacji wykorzystując przede wszystkim katalogi
komputerowe dostępne w ośmiu placówkach. Z Internetu skorzystało 7906 użytkowników.

Podstawowe wskaźniki:
ROK 2012

ROK 2013

Zasięg czytelnictwa

24,3%

24,2 %

Zakup nowości na 100 mieszkańców

14 wol.

14 wol.

Wypożyczenia na 100 mieszkańców

383

385

178 wol.

180 wol.

Zasobność księgozbioru na 100 mieszkańców

Uwaga: dane o liczbie mieszkańców z 2013 r. pochodzą z danych Urzędu Dzielnicy
(stan na 31.12.2013) – 95 872 os.

Warto podkreślić, że wzrost liczby czytelników i wypożyczeń nie był już tak spektakularny
jak w poprzednich latach. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest zawieszenie działalności
Wyp. Nr 88 w 2013 r. z powodu remontu. Część czytelników korzysta z innych placówek
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jednak dla większości użytkowników barierą jest odległość, w jakiej położone są inne
wypożyczalnie.

Upowszechnianie czytelnictwa
Formy popularyzacji książki
W ramach promocji książki i popularyzacji czytelnictwa zorganizowano w 2013 r. we
wszystkich placówkach bibliotecznych Białołęki:









Tematyczne lekcje biblioteczne dla uczniów szkół. Wzięło w nich udział 1671
uczniów.
27 spotkań autorskich, w których uczestniczyło 1115 osób
8 spektakli teatralnych, w których uczestniczyło 346 dzieci
Zajęcia muzyczne dla 215 dzieci
Różnorodne spotkania i imprezy, w tym warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży,
spotkania wielbicieli Harry Pottera, wieczory poetyckie, spotkania z literaturą, koła
zainteresowań, imprezy okolicznościowe, głośne czytanie – 3 466 dzieci i młodzieży,
9 konkursów, w których wzięło udział 149 osób
W różnorodnych zajęciach edukacyjnych prowadzonych w Multicentrum wzięło udział
w ciągu roku 18 623 dzieci.

Podczas spotkań autorskich gościliśmy m.in. Marcina Pałasza, Joannę Siedlecką, Elżbietę
Cherezińską, Łukasza Wierzbickiego, Marcina Mellera, Zygmunta Miłoszowskiego,
Katarzynę Terechowicz i Manulę Kalicką.
Jak co roku Biblioteka włączyła się do akcji „Zima w mieście 2013” – W jej ramach
przeprowadzono różnorodne zajęcia z dziećmi. Wzięło w nich udział 1301 dzieci. W akcji
„Lato w mieście 2013” natomiast wzięło udział - 2569 dzieci.:
W czasie 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.
Najwięcej w białołęckich bibliotekach działo się w maju – miesiącu książki. Biblioteka
włączyła się do ogólnopolskiej akcji Tydzień Bibliotek 8-15 maja pod hasłem „Biblioteka
przestrzenią dla kreatywnych”. Patronat nad imprezami objął Burmistrz Adam Grzegrzółka.
Obchody rozpoczęliśmy w Czytelni Naukowej nr XX otwarciem wystawy fotograficznej
„Białołęka czyta”. Przedstawiała ona znanych mieszkańców Białołęki, a także naszych
Czytelników podczas czytania książek. Ponadto w maju na terenie naszych placówek odbyły
się następujące imprezy:
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Wyp. Nr 124
- wystawa Pt.: „Bibliotekarska pasja tworzenia” – wystawa pasji i nietypowych zainteresowań
bibliotekarzy z całej Polski
- cykl warsztatów „Płaszczyzny kreatywności” (nagrywanie audiobooka, tworzenie książek i
filmów)
- Noc w bibliotece
- twórczy piknik Rodzinny we współpracy ze stowarzyszeniem artystycznym „Artema” z
Zielonej Białołęki
- spotkanie autorskie z Joanną Siedlecką, a także dla dzieci z Marcinem Pałaszem
Czytelnia Naukowa nr XX
- wystawa fotografii Seniorów z zajęć w plenerze „Cyfrowa Obróbka Fotografii” – czas 6-17
maja 2013 r.,
- konkurs „Literackie fantazje na temat książek”
- spotkanie autorskie z Państwem Marcinem Mellerem i Anną Dziewit-Meller.
- spotkanie z cyklu „Warsztaty Biblioterapeutyczne” z Panią Hanną i Magdaleną Hamer wokół
książki „Odsłony, czyli rozmowy z córką”.
- „Czytelnia otwarta dla seniora” – lekcja pokazowa z zajęć języka angielskiego.
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr IV
- rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Mój ulubiony bohater książkowy”, wręczenie
nagród laureatom
- spotkanie autorskie z Wojciechem Cesarzem i Katarzyną Terechowicz
- zajęcia literacko-edukacyjne „Gramy z Roszpunką”- zabawy wokół bajki
- lekcja biblioteczna –nagrywanie słuchowiska „Wiosenne wiadomości Radia Las” i „Kawka u
kawki”
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr LVI:
- wieczór poetycki z Jackiem Tomaszewskim
- kurs szybkiego czytania - lekcja pokazowa
- spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem
- "Praca w bibliotece dla żółtodziobów" zajęcia edukacyjne, mające na celu przybliżenie pracy
bibliotekarzy
- rozstrzygnięcie konkursu dla dzieci w wieku 4-6 lat ” Lokomotywa Tuwima oczami dzieci"
- Noc w bibliotece w ramach akcji Nocy Muzeów
Zainicjowano też akcję „Książka za książkę”, podczas której w 5 placówkach czytelnicy
przynosili przeczytane książki i wymieniali je na sobie nieznane.
Rozstrzygnięto też konkurs na najlepszą recenzję książki. W trakcie trwania Tygodnia
Bibliotek nie pobierano opłat za przetrzymanie książek, dzięki czemu czytelnicy, którzy nie
oddali książek na czas, mieli okazję zrobić to bez konsekwencji finansowych.
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W 2013 r. w bibliotece „Nautilus” i Multicentrum gościliśmy bibliotekarzy i samorządowców
z Grodna, Suwałk i Wilanowa Ponadto przeprowadzono szkolenia i prezentacje dla studentów
UW. W spotkaniach wzięło udział 112 osób
Łącznie we wszystkich zajęciach, spotkaniach, lekcjach, seansach filmowych i
teatralnych wzięło udział 27 923 dzieci i osób dorosłych.

Obsługa specjalnych grup czytelniczych
W 2013 r. w CN nr XX kontynuowane były zajęcia z języka angielskiego dla seniorów, w
których udział wzięło 492 osoby. W CN nr XX prowadzony jest również kurs komputerowy
dla seniorów. Do końca 2013 r. odbyło się 21 zajęć, w których uczestniczyło 121 osób. W
nowym cykl zajęć pt.: „Tajemnice obróbki zdjęć” wzięło udział 66 osób.
Biblioteka posiada w swoich zbiorach 1324 egz. książki mówionej.
5 października Multicentrum wzięło udział w grze miejskiej „Włącz się" z okazji
uruchomienia przez Urząd m.st. Warszawy 7 e-pracowni dostosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
E-pracownie to ogólnodostępne centra informatyczne, które wyposażone są w
specjalistyczny sprzęt komputerowy i oprogramowanie dostosowane do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami. Korzystanie z e-pracowni jest bezpłatne. Jedna z nich uruchomiona
została właśnie w Multicentrum przy ul. Porajów 14. Wyposażona jest m.in. w:
- urządzenie lektorskie Auto-Lektor
- klawiaturę z powiększonymi, kontrastowymi opisami Klawiatura do ZoomText
- lupę elektroniczną
- notes brajlowski
- Odtwarzacz książek mówionych BookSense
- Czujnik mrugnięć pozwalający kontrolować komputer – BlinkIt
- Urządzenie wskazujące reagujące na ruch głowy użytkownika Smartnav AT
- Urządzenie odwracające kartki - QiCare

Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje

Podobnie jak w roku ubiegłym, Biblioteka przystąpiła do programu „Akademia Orange dla
bibliotek”, w ramach, którego opłaty za Internet są refundowane przez Fundację Orange.
Kwota refundowana wyniosła w 2013 r. 38 252 zł.
W ramach dotacji na zakup nowości wydawniczych z Ministerstwa Kultury Biblioteka
otrzymała 7 500, 00 zł.
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Ponadto ze środków Instytutu Książki sfinansowano 3 spotkania autorskie w ramach
Białołęckiego Klubu Książki w wysokości 3 600, 00 zł.

Dostęp do e-booków
Pod koniec 2013 r. Biblioteka podpisała umowę z Wydawnictwem PWN. Przedmiotem
umowy jest odpłatne przyznanie przez Wydawcę Bibliotece i jej Autoryzowanym
Użytkownikom prawa do użytkowania 221 elektronicznych wersji publikacji udostępnionych
przez PWN w systemie ibuk.pl. Ponadto Biblioteka kontynuuje współpracę ze sklepem e-book
„BezKartek”, na podstawie, której nasi czytelnicy mogą bezpłatnie wypożyczać e-booki za
naszym pośrednictwem ( z poziomu naszego katalogu) na 30 dni.
Sprawy kadrowe
1. Stan zatrudnienia - 53 osoby - 52,75 etatów



liczba pełnozatrudnionych 52 osoby
liczba niepełnozatrudnionych 1 osoba

3. Liczba uczących się osób: 4
Studia wyższe- kierunek bibliotekoznawstwo 4 osoby
Poza tym w 2012 r. bibliotekarze dz. Białołęka uczestniczyli w licznych szkoleniach i
konferencjach m.in.











„Aspekty prawno-organizacyjne w działalności bibliotek publicznych” – 1 os.
Warsztaty animacji zabawy– 3 os.
„Inicjacja czytelnicza dzieci i młodzieży” – 2 os.
„Radość czytania” – 2 os.
„Audiobooki w bibliotece” – 1 os.
„Forum Młodych Bibliotekarzy” – 1 os.
„Ochrona danych osobowych w bibliotece” – 2 os.
Słownik Języka Haseł przedmiotowych i UKD – Biblioteka Narodowa – 3 os.
„Kongres Bibliotek Publicznych ” – 3 os.
Biblioterapia dla dzieci i osób starszych – 2 os.

Problemy w działalności Biblioteki
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Najbardziej palącym problemem Biblioteki w dz. Białołęka jest sytuacja lokalowa jej 2
filii: Wyp. Nr 58 ul. Ambaras 12 i Wyp. Nr 69 ul. Raciborska.
W najtrudniejszej sytuacji jest Wyp. Nr 58 która, prócz braku kanalizacji i bieżącej wody,
ma bardzo małą powierzchnię – 51 m2 .

.
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