
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 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. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 42, ul. Antalla 5 

2. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr IV, ul. Antalla 5 

3. Czytelnia Naukowa Nr XX, ul. Van Gogha 1 

4. Interaktywne Centrum Nauczania „Multicentrum” ul. Porajów 14 

 

6 Filii:  

1. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 46, ul. Kowalczyka 3 

2. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 58, ul. Ambaras 12 

3. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 69, ul. Raciborska 20 

4. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 88, Pl. Światowida 3 

5. „NAUTILUS” Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr LVI 

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Dzieci nr 124 ul. Berensona 38 

 

1 czerwca 2012 r. została otwarta nowa filia Biblioteki Publicznej w dz. Białołęka m. ST. 

Warszawy – Wypożyczalnia dla Dorosłych i Dzieci nr 124 „Zielona” zlokalizowana przy ul. 

Berensona 38. 

Wyp. Nr 124 To dziesiąta filia biblioteczna na terenie Białołęki. Powstała we wschodniej jej 

części, jako pierwsza publiczna inwestycja kulturalna na tzw. Zielonej Białołęce. Specyfiką tego 

fragmentu dzielnicy jest zabudowa jednorodzinna, a także prężnie rozwijająca się sieć osiedli 

wielorodzinnych w przeważającej mierze o niskiej zabudowie. 

 Placówka mieści się w wolnostojącym budynku, który został zaadaptowany na jej potrzeby wg 

projektu firmy REA Design z Wrocławia. Realizacji podjęła się firma Paula Incest z Lublina.  

  Biblioteka liczy 250 m2 i będzie miała profil ekologiczny, do czego nawiązuje niecodzienny 

wystrój wnętrza. Nowoczesne i przyjazne użytkownikowi wyposażenie, oryginalne meble i 

siedziska, czytelny system informacji oraz zabezpieczenie zbiorów w systemie RFID 

zintegrowane z systemem bibliotecznym MATEUSZ sytuuje „Zieloną” wśród 

najnowocześniejszych bibliotek w Warszawie. 

 



Wśród 4000 książek i około 600 zbiorów multimedialnych znalazło się sporo pozycji 

związanych z szeroko pojętą nauką o środowisku.  Prócz tradycyjnej działalności Biblioteka 

duży nacisk położy na organizację zajęć edukacyjnych dla dzieci mających rozwijać m.in. 

świadomość ekologiczną i  

i pokazujących najmłodszym jak żyć w przyjaźni ze środowiskiem. Teren wokół biblioteki 

będzie wykorzystywany do organizacji imprez plenerowych, zajęć na świeżym powietrzu, które 

umożliwią dzieciom uczestnictwo w eksperymentalnych projektach ekologicznych.  

 

 

Księgozbiory 

 
 

Stan księgozbiorów na koniec 2012 r. wyniósł –163 741wol. 

 

Do księgozbiorów wprowadzono ogółem – 13 376 wol. oraz 1181 multimediów (337 egz. 

książki mówionej, 92 – dokumenty elektroniczne oraz 752 dokumentów audiowizualnych)  

w tym: z zakupu ze środków samorządowych – 11 405 wol.  

 

W wyniku selekcji wycofano ogółem – 3611 wol.  

 

We wszystkich bibliotekach dostępnych było - 212 czasopism (94 tytuły). 

 

Liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła ogółem 22 393 (3 242 os. więcej niż w 2012 r.) 

w tym: 

dzieci do lat 15 zarejestrowano 5 815 (o 1034 więcej niż w 2012 r.). 

 

 

 

 

Udostępniono ogółem 352 717 wol. książek w tym: 

  

  w tym na miejscu skorzystano ogółem z 27 582 książek. 

 

Ogółem w bibliotekach udzielono 15 345 informacji wykorzystując przede wszystkim katalogi 

komputerowe dostępne w ośmiu placówkach. Z Internetu skorzystało 10 523 użytkowników.  

 

 

 

 

 

 

 



Podstawowe wskaźniki: 

 ROK 2011 ROK 2012 

Zasięg czytelnictwa 20,4 % 24,3 % 

Zakup nowości na 100 mieszkańców 14 wol. 14 wol. 

Wypożyczenia na 100 mieszkańców 357 383 

Zasobność księgozbioru na 100 mieszkańców 175 wol. 178 wol. 

 

Uwaga: dane o liczbie mieszkańców z 2012 r. pochodzą z danych Urzędu Dzielnicy  

 (stan na 31.12.2012) – 91 926 os. 

 

 

Zakup 

 

W 2011 r. zakup książek był większy niż w roku ubiegłym, przede wszystkim dzięki 

większej dotacji z Ministerstwa Kultury, zakupu nowości z pieniędzy pochodzących z wpłat 

czytelników, a także sporej ilości darów nowych książek. Rezultatem tego jest zwiększenie się 

liczby czytelników i wypożyczeń. 

Czytelnicy 

 
 

Duży wzrost liczby czytelników ma kilka powodów: 

 otwarcie nowej placówki przy ul. Berensona 38 

 zwiększenie liczby zakupionych nowości 

 praca bibliotek w soboty (2 i 4 sob. miesiąca) 

 liczba akcji popularyzujących czytelnictwo 

Udostępnianie zbiorów 

 

W 2012 roku odnotowanych zostało 352 717 wypożyczeń książek. Liczba wypożyczeń 

zwiększyła się.  

 

Upowszechnianie czytelnictwa 

 

Formy popularyzacji książki 

W ramach promocji książki i popularyzacji czytelnictwa zorganizowano w 2012 r. we 

wszystkich placówkach bibliotecznych Białołęki: 

 Tematyczne lekcje biblioteczne dla uczniów szkół. Wzięło w nich udział 1249 uczniów. 

 19 spotkań autorskich, w których uczestniczyło 715 osób 

 21 spektakli teatralnych, w których uczestniczyło 885 dzieci i dorosłych 



 Zajęcia muzyczne dla 452 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 – 4 386 dzieci i młodzieży, 

 6 konkursów, w których wzięło udział 80 osób 

 112 wystaw i wystawek okolicznościowych i rocznicowych 

 W różnorodnych zajęciach edukacyjnych prowadzonych w Multicentrum wzięło udział w 

ciągu roku 17 835 dzieci. 

Podczas spotkań autorskich gościliśmy m.in. Wojciecha Widłaka, Agnieszkę Frączek, 

Katarzynę Majgier, Zofię Stanecką, Renatę Piątkowską, Tomasza Szweda, Łukasza 

Wierzbickiego, Roksanę Jędrzejewską-Wróbel, Dorotę Gellner, Małgorzatę Wardę i Marka 

Krajewskiego. 

Jak co roku Biblioteka włączyła się do akcji „Zima w mieście 2012” – W jej ramach 

przeprowadzono różnorodne zajęcia z dziećmi m.in. 

- cykl „Kocham Cię Polsko” 

- Zajęcia literacko-plastyczne pt.: ”Sporty zimowe” 

– warsztaty komiksowe 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 1558 dzieci. 

       W akcji „Lato w mieście 2012” natomiast wzięło udział - 2643 dzieci. W jej ramach 

odbywały się następujące cykle zajęć: 

 „Mały ogrodnik” – podczas zajęć dzieci poznają właściwości i zastosowanie roślin 

działkowych (zajęcia na terenie Biblioteki „Zielona” 

 Skarbiec natury- zajęcia przyrodniczo-plastyczne 

 Skarbiec sztuki 2 (kontynuacja zajęć z 2011 r.) 

 Spotkania z baśnią 

     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 maju Biblioteka aktywnie włączyła się w obchody Tygodnia Bibliotek. 

Zainicjowano 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. 

 

 

 



W Czytelni Naukowej nr XX kontynuowano zajęcia pt.: „Angielski dla seniorów” prowadzone 

przez pracownice Czytelni uprawnione do nauczania jęz. angielskiego. Zajęcia odbywały się trzy 

razy w tygodniu dla 3 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 2012 r. wzięło w nich udział 145 osób. Od października 2011 r. 

również w CN nr XX prowadzony jest kurs komputerowy dla seniorów wzbogacony w 2012 r. 

o dodatkowy moduł Pt.: ‘Cyfrowa obróbka zdjęć”  Do końca grudnia 2012 r. odbyło się 26 zajęć, 

w których uczestniczyło 156 osób. 

W „Nautilusie” kontynuowano cykl spotkań „Nautilus dla Dorosłych”.  W ramach „Wieczorów 

z poezją” odbył się koncert poezji śpiewanej w wykonaniu Jakuba Michalskiego. 

Raz w miesiącu odbywały się warsztaty tańca i warsztaty rękodzieła artystycznego. 

W Wyp. Nr 46 zainaugurowano cykl „Spotkań z poezją” połączonych z 4 konkursami 

poetyckimi, na które nadesłano 92 utwory zarówno mieszkańców Białołęki jak i czytelników z 

innych dzielnic. 

Od marca Biblioteka prowadziła wspólnie ze szkołą jęz. ang. Helen Doron akcję „Białołęka 

czyta dzieciom po polsku i angielsku”. W ramach akcji w naszej placówce przy ul. Antalla 5 

gościł radny dzielnicy Pan Mariusz Wajszczak, który czytał naszym małym gościom bajki i 

baśnie, a Bibliotekę „Nautilus” odwiedził burmistrz Piotr Jaworski. 

  Łącznie we wszystkich zajęciach, spotkaniach, lekcjach, seansach filmowych i teatralnych 

wzięło udział 30 104 dzieci i osób dorosłych. 

W Wyp. Nr 124 „Zielona” w maju zostało zorganizowane szkolenie dla bibliotekarzy. Tematem 

spotkania były zmiany w programie bibliotecznym MATEUSZ. Wzięło w nim udział 25 os.  

W 2012 r. w bibliotece „Nautilus” i Multicentrum gościliśmy bibliotekarzy i samorządowców z 

Berlina, Białegostoku, Sopotu i Białej Podlaskiej. Ponadto przeprowadzono szkolenia i 

prezentacje dla studentów UW i warszawskiego koła SBP. W spotkaniach wzięło udział 68 osób. 

 

 

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 2012 r. 15 369 zł. 

W ramach dotacji na zakup nowości wydawniczych z Ministerstwa Kultury Biblioteka otrzymała 

18 000, 00 zł. 

Ponadto ze środków Instytutu Książki sfinansowano 4 spotkania autorskie w ramach 

Białołęckiego Klubu Książki w wysokości 3 000, 00 zł. 

 

 



 

Komputeryzacja 

 

   Spośród 10 placówek bibliotecznych Białołęki 9 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 

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Dzieci nr 124 

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. 

 Wprowadzono książki do komputerowej bazy danych w Wyp. Nr 88. Niestety remont placówki 

przerwał prace wdrożeniowe, które będą kontynuowane do czasu otwarcia odnowionej placówki. 

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.  

Dostęp do e-booków

 

 

Pod koniec 2012 r. Biblioteka podpisała umowę z Wydawnictwem PWN. Przedmiotem umowy 

jest odpłatne przyznanie przez Wydawcę Bibliotece i jej Autoryzowanym Użytkownikom prawa 

do użytkowania 149 elektronicznych wersji publikacji udostępnionych przez PWN w systemie 

ibuk.pl. Będą one udostępnione W I kwartale 2013 r. Ponadto Biblioteka podpisała umowę ze 

sklepem e-book „BezKartek”, na podstawie, której nasi czytelnicy będą mogli bezpłatnie 

wypożyczać e-booki za naszym pośrednictwem ( z poziomu naszego katalogu) na 30 dni. Trwają 

prace dostosowujące nasz system biblioteczny do tego typu usług. 

 

 



 

 

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 Klanzy – 3 os. 

 „Budowanie relacji z czytelnikiem” – 2 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. 

 Słownik Języka Haseł przedmiotowych i UKD – Biblioteka Narodowa – 3 os. 

 „Automatyzacja Bibliotek Publicznych” – 2 os. 

 

 

 

Problemy w działalności Biblioteki 

     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 .  

 

     

 


