SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2011 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 2011 r. wyniósł –153 976 wol.
Do księgozbiorów wprowadzono ogółem – 12 009 wol. oraz 897 multimediów (87 egz. książki
mówionej, 204 – dokumenty elektroniczne oraz 606 dokumentów audiowizualnych)
w tym: z zakupu ze środków samorządowych – 11 814 wol.
W wyniku selekcji wycofano ogółem – 3753 wol.
We wszystkich bibliotekach dostępnych było - 230 czasopism (119 tytułów).
Liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła ogółem 19 151 (2 825 os. więcej niż w 2010 r.)
w tym:
dzieci do lat 15 zarejestrowano 4781 (o 735 więcej niż w 2010 r.).

Udostępniono ogółem 314 728 wol. książek w tym:
- w wypożyczalniach dla dorosłych 205 556 wol.
- w bibliotekach dla dzieci 89 203 wol.
- w Czytelni Naukowej 19 969 wol.
w tym na miejscu skorzystano ogółem z 25 901 książek.
Ogółem w bibliotekach udzielono 14 325 informacji wykorzystując przede wszystkim katalogi
komputerowe dostępne w ośmiu placówkach. Z Internetu skorzystało 7 959 użytkowników.
Podstawowe wskaźniki:
ROK 2010

ROK 2011

18%

21%

Zakup nowości na 100 mieszkańców

23 wol.

14 wol.

Wypożyczenia na 100 mieszkańców

261

357

159 wol.

175 wol.

Zasięg czytelnictwa

Zasobność księgozbioru na 100 mieszkańców

Uwaga: dane o liczbie mieszkańców z 2011 r. pochodzą z danych Urzędu Dzielnicy
(stan na 31.12.2011) – 88 214 os.

Zakup
W 2011 r. zakup książek był mniejszy niż w roku ubiegłym w wyniku konieczności
zmniejszenia środków na ten cel. Mimo to wzrosła zdecydowanie liczba czytelników i
wypożyczeń książek.

Selekcje

W wyniku selekcji wycofano 3 753 wol.. Przyczyną wycofania książek było: niezwrócenie
przez czytelników, zniszczenie, zaczytanie, dezaktualizacja oraz nieprzydatność w danej
bibliotece.

Czytelnicy
W 2011 r. zarejestrowało się w naszych placówkach 19 151 czytelników, którzy odwiedzili nas
231 067 razy.

Struktura czytelników wg wieku.
Przedziały
wiekowe [lata]

do 15

16- 19

20- 24

25- 44

45- 60

ponad 60

Ogółem

Liczba
czytelników

4781

1491

1922

7789

2479

689

19 151

Udział %

24,9

7,8

10,1

40,7

13

3,5

100

Struktura czytelników wg zajęcia.
Kategoria

Uczniowie

Studenci

Prac.
umysłowi

Robotnicy

Rolnicy

Inni

Niezatrudnieni

Ogółem

Liczba
czytelników

7152

1546

7650

942

23

714

1124

19151

Udział %

37,3

8

39,9

5

0,1

3,8

5,9

100

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

W 2011 roku odnotowanych zostało 314 728 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 2011 r. we
wszystkich placówkach bibliotecznych Białołęki:










Tematyczne lekcje biblioteczne dla uczniów szkół. Wzięło w nich udział 949 uczniów.
20 spotkań autorskich, w których uczestniczyło 781 osób
21 spektakli teatralnych, w których uczestniczyło 779 dzieci i dorosłych
Zajęcia muzyczne dla 380 dzieci
Różnorodne spotkania i imprezy, w tym warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży,
spotkania wielbicieli Harry Pottera, koła zainteresowań, imprezy okolicznościowe, głośne
czytanie – 3 762 dzieci i młodzieży,
1 konkurs, w którym wzięły udział 84 osoby
101 wystaw i wystawek okolicznościowych i rocznicowych
W różnorodnych zajęciach edukacyjnych prowadzonych w Multicentrum wzięło udział w
ciągu roku 17 646 dzieci.

Jak co roku Biblioteka włączyła się do akcji „Zima w mieście 2011” – W jej ramach
przeprowadzono różnorodne zajęcia z dziećmi m.in.
- cykl „Ostrożnie w górach”
- Zajęcia teatralne pt.: ”Czarny teatr”
– warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży
- zajęcia w Multicentrum m.in. z cyklu Multikid i Multimuzyka oraz Gry i zabawy z jęz.
angielskim.
Wzięło w nich udział 1340 dzieci.
W akcji „Lato w mieście 2011” natomiast wzięło udział - 2665 dzieci. W jej ramach
odbywały się następujące cykle zajęć:



„Poznaj z nami świat” – podczas zajęć dzieci poznawały kulturę i geografię
poszczególnych kontynentów
Skarbiec sztuki - zajęcia historyczno-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 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.
Działalność kontynuował Białołęcki Klub Książki. Spotkania literackie odbywały się raz w
miesiącu w Czytelni Naukowej. Do końca 2011 r. wzięło w nich udział 138 osób. Od
października również w CN nr XX prowadzony jest kurs komputerowy dla seniorów. Do
końca grudnia 2011 r. odbyło się 8 zajęć, w których uczestniczyło 48 osób.

W „Nautilusie” kontynuowano cykl spotkań „Nautilus dla Dorosłych”.
W ramach programu raz w miesiącu odbywały się wieczorki literackie, warsztaty tańca i
warsztaty rękodzieła artystycznego.
Łącznie we wszystkich zajęciach, spotkaniach, lekcjach, seansach filmowych i teatralnych
wzięło udział 24 615 dzieci i osób dorosłych.

W 2011 r. w bibliotece „Nautilus” i Multicentrum gościliśmy bibliotekarzy i samorządowców z
Radomia, Płocka, Bydgoszczy i Ryk. Ponadto przeprowadzono szkolenia i prezentacje dla
studentów UW i warszawskiego koła SBP. W spotkaniach wzięło udział 139 osób.

Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje

W okresie 1.04-31.05.2011 r. Biblioteka Publiczna w dz. Białołęka wzięła udział wspólnie ze
Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich w projekcie „Spacerownik po Europie” w ramach
programu Akademia Orange. Projekt, adresowany do młodszej młodzieży, składał się z 4 cykli
zajęć poświęconych kulturze 4 krajów europejskich: Francji, Grecji, Włochom i Szwecji.
W ramach każdego cyklu przeprowadzono 4 zajęcia, na które składały się: spotkania z literaturą i
historią danych państw, wspólne inscenizacje teatralne, warsztaty artystyczne i kulinarne, a także
spotkania z ludźmi związanymi z omawianym krajem. Owocem tych działań było m.in. wydanie
mini poradnika dla bibliotekarzy i nauczycieli zawierającego scenariusze zajęć i relację z ich
realizacji. W zajęciach wzięło udział 408 dzieci i 71 dorosłych. Dotacja przyznana na w/w
projekt od Fundacji Orange wyniosła 43 436, 38 zł.
Ponadto, 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 2011 r. 21 376, 62 zł.
W ramach dotacji na zakup nowości wydawniczych z Ministerstwa Kultury Biblioteka otrzymała
5 000, 00 zł.

Komputeryzacja
Spośród 9 placówek bibliotecznych Białołęki 8 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,
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 69
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.
Trwa wprowadzanie książek do komputerowej bazy danych w Wyp. Nr 88. Do 31.12.2011 r.
wprowadzono 95 % księgozbioru. W I kwartale 2012 r. placówka będzie w pełni
skomputeryzowana a jej usługi będą w 100% zautomatyzowane.
W październiku 2011 r. Biblioteka przystąpiła do programu „Akademia Orange dla bibliotek”, w
ramach, którego opłaty za Internet są refundowane przez Fundację Orange.
Stan techniczny sprzętu komputerowego jest bardzo dobry.

Sprawy kadrowe
1. Stan zatrudnienia - 53 osoby - 52,75 etatów



liczba pełnozatrudnionych 52 osoby
liczba niepełnozatrudnionych 1 osoba

3. Liczba uczących się 6 osób:
Studia wyższe- kierunek bibliotekoznawstwo 6osób
Poza tym w 2011 r. bibliotekarze dz. Białołęka uczestniczyli w licznych szkoleniach i
konferencjach m.in.








„Aspekty prawno-organizacyjne w działalności bibliotek publicznych” – 1 os.
„Archiwizacja dokumentów” – 1 os.
„Budowanie relacji z czytelnikiem” – 1 os.
„Miejsce bez barier. Usługi dla seniorów i osób niepełnosprawnych” – 2 os.
„Człowiek niepełnosprawny w bibliotece” – 1 os.
„Dziecko wobec problemów współczesności: od wojny po Internet” – 2 os.
„Obsługa klienta w bibliotece – sytuacje trudne” – 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.
W najtrudniejszej sytuacji jest Wyp. Nr 58 która, prócz braku kanalizacji i bieżącej wody, ma
bardzo małą powierzchnię – 51 m2 .

