SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 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. Wałuszewska 24
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

Księgozbiory
Stan księgozbiorów na koniec 2015 r. wyniósł –187 220 wol.
Do księgozbiorów wprowadzono ogółem, – 7 443 wol. oraz 577 egz. multimediów
w tym: z zakupu ze środków samorządowych – 5 604 wol. i 500 egz. multimediów.
W wyniku selekcji wycofano ogółem – 2 298 wol.
We wszystkich bibliotekach dostępnych było - 196 tytułów czasopism.
Liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła ogółem 25 119 (976 os. więcej niż w 2014 r.)
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w tym:
dzieci do lat 15 zarejestrowano 6 853 (o 275 więcej niż w 2014 r.).
Wypożyczono ogółem 388 735 wol. książek (na miejscu skorzystano ogółem z 27 527
książek) oraz 65 787 egz. multimediów (na miejscu udostępniono 1 748 egz. multimediów)
Ogółem w bibliotekach udzielono 10 850 informacji bibliograficznych, wykorzystując
przede wszystkim katalogi komputerowe dostępne w 9 placówkach. Z Internetu skorzystało 6
926
użytkowników.

Podstawowe wskaźniki:
ROK 2014

ROK 2015

Zasięg czytelnictwa

24,5 %

24,1%

Zakup nowości na 100 mieszkańców

11 wol.

7 wol.

Wypożyczenia na 100 mieszkańców

391

372

Zasobność księgozbioru na 100 mieszkańców

184 wol.

179 wol.

Upowszechnianie czytelnictwa
Formy popularyzacji książki
W ramach promocji książki i popularyzacji czytelnictwa zorganizowano w 2015 r. we
wszystkich placówkach bibliotecznych Białołęki:







Tematyczne lekcje biblioteczne dla uczniów szkół. Wzięło w nich udział 1 307
uczniów.
16 spotkań autorskich, w których uczestniczyły 493 osoby
12 spektakli teatralnych, w których uczestniczyło 661 osób
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 – 3 465 dzieci i młodzieży,
6 konkursów, w których wzięło udział 105 osób
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Warsztaty tematyczne - 123 osoby
Kursy językowe i komputerowe dla Seniorów - 384 osoby
Białołęcki Klub Książki - 157 osób
W różnorodnych zajęciach edukacyjnych prowadzonych w Multicentrum wzięło
udział w ciągu roku 20 632 dzieci.

Podczas spotkań autorskich gościliśmy m.in. Agnieszkę Tyszkę, Dorotę Gellner, Renatę
Piątkowską, Joannę Wachowiak, Jacka Hugo-Badera, Małgorzatę Grzebałkowską,
Małgorzatę Gutowską-Adamczyk, Teresę Kaczorowską, Justynę Bargielską i Pawła
Łosia.
Jak co roku Biblioteka włączyła się do akcji „Zima w mieście 2015” – W jej ramach
przeprowadzono różnorodne zajęcia z dziećmi. Wzięło w nich udział 1 261 dzieci. W
akcji „Lato w mieście 2015” natomiast wzięło udział - 2 370 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 „Wybieram
bibliotekę”.
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:
Wyp. Nr 124
- Noc w bibliotece z mnóstwem atrakcji dla dzieci
- rajd rowerowy "Witaj Warszawo"
- spektakl Teatru Wariacja pt.: "Corrida"
- wystawa okolicznościowa pt.: "Mama to przyjaciel, z którego nigdy się nie wyrasta"

Czytelnia Naukowa Nr XX
- IV edycja konkursu „Literackie fantazje na temat książek”
- spotkanie autorskie z Małgorzatą Gutowską-Adamczyk
- wystawa "Białołęka Czyta"
- „Czytelnia otwarta dla seniora” – lekcja pokazowa z zajęć z jęz. angielskiego
- warsztaty pisania prozą z Justyną Bargielską
- wykład otwarty Jakuba Czarnika "Świat komiksu"
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Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr IV
- spotkanie autorskie z Joanną Wachowiak
- zajęcia literacko-edukacyjne "Turniej rycerski"
- warsztaty teatrzyku Kamishibai
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr LVI:
- spektakl teatralny Teatru wariacja pt.: 'Słowik"
- warsztaty rękodzieła
Wyp. Nr 46
- konkurs poetycki pt.: "Między niebem a ziemią"
- konkurs plastyczny pt.: "Między niebem a ziemią"

Zainicjowano też akcję „Książka za książkę”, podczas której w 5 placówkach czytelnicy
przynosili przeczytane książki i wymieniali je na sobie nieznane.
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 czerwcu z okazji Dnia Dziecka w Wyp. Nr 124 Stowarzyszenie Przewodników "Złota Kaczka"
zorganizowało Grę Miejską mającą za zadanie przybliżyć uczestnikom patronów ulic na Zielonej
Białołęce.
W 2015 r. mieszkańcy Zielonej Białołęki wybrali do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego
projekt "Doposażenie Biblioteki Zielonej w książki, meble, zieleń" wart 51 200 zł. Na projekt
głosowało 945 mieszkańców tej części dzielnicy. Projekt zakłada zakup nowości książkowych,

półek na książki, antyram do wystaw, mebli ogrodowych, sprzętu do zabawy takiego jak:
betonowy stół do pin-ponga, betonowy stół do gry w szachy (chińczyka) oraz zakup i
przeprowadzenie nasadzeń zieleni i zaopatrzenie terenu Biblioteki w dodatkowe oświetlenie.
Od 2015 r. Biblioteka bierze udział w projekcie "Analiza Funkcjonowania Bibliotek (AFB)".
To projekt, którego celem jest opracowanie i wdrożenie jednolitych metod oraz narzędzi
systematycznej oceny działania bibliotek naukowych, pedagogicznych i publicznych opartych na
analizie i porównaniach danych statystycznych oraz wskaźników funkcjonalności w obrębie
poszczególnych typów bibliotek, włączając w to badania satysfakcji odbiorców usług bibliotecznych.
Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) przy współpracy
Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencji Dyrektorów Bibliotek
Pedagogicznych oraz Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich.
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Obsługa specjalnych grup czytelniczych
W 2015 r. w CN Nr XX kontynuowane były zajęcia z języka angielskiego dla seniorów, w
których udział wzięło 229 osób. W CN Nr XX prowadzone były również kursy komputerowe
dla seniorów. Do końca 2015 r. odbyło się 27 zajęć, w których uczestniczyło 155 osób.
Liczbę czytelników z dysfunkcjami szacujemy na ok 50 osób.
Biblioteka posiada w swoich zbiorach 1 650 egz. książki mówionej oraz 75 wol. książek z
dużą czcionką.
Odbiorcami audiobooków są zwykli czytelnicy dorośli, dzieci i młodzież, a także odbiorcy z
dysfunkcją wzroku. Książki z dużą czcionką wypożyczają przede wszystkim seniorzy.
Pod koniec 2015 r. Biblioteka utworzyła wraz z 6 innymi bibliotekami warszawskimi
konsorcjum, które zawarło umowę z Wydawnictwem PWN. Przedmiotem umowy jest
odpłatne przyznanie przez Wydawcę Bibliotekom i jej Autoryzowanym Użytkownikom
prawa do użytkowania 944 elektronicznych wersji publikacji udostępnionych przez PWN w
systemie ibuk.pl, również poza siedzibą bibliotek.
Ponadto w Multicentrum działa e-pracownia warszawska wyposażona w m.in.:
- 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
Ponadto Biblioteka wypracowała środki własne w wysokości 79 545 PLN, które
przeznaczyła na działalność bieżącą (przede wszystkim na zakup zbiorów).
Ze środków Instytutu Książki w wys. 3 000 PLN sfinansowano 3 spotkania autorskie w
ramach Białołęckiego Klubu Książki.
Obsada kadrowa
W placówkach bibliotecznych na terenie dzielnicy Białołęka zatrudnionych jest 55 osób w
wymiarze 54, 75 etatu. Liczba pracowników w porównaniu z 2014 r. wzrosła o 2 osoby.
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Szkolenia i wizytacje

W 2015 r. pracownicy Biblioteki wzięli udział w następujących szkoleniach:
- "Wyprawa kulturalna. Metody aktywizujące w pracy z osobami niepełnosprawnymi"

- 2 os.

- format MARC 21 - opracowanie książek - 3 os.
- opisy bibliograficzne dokumentów dźwiękowych muzycznych i niemuzycznych oraz filmów w
formacie Marc 21 - 2 os.
- warsztaty pt.: " Dobre spotkanie - jak to zrobić ?" - 1 os.
- warsztaty organizowane przez Instytut Książki:

o „W poszukiwaniu lektury idealnej” - 1 os.
o „Jak prowadzić spotkania autorskie” - 1 os.
o „Współczesna literatura bałkańska w Polsce – dobór nowości do bibliotecznych
księgozbiorów” - 1 os.
- X Forum Młodych Bibliotekarzy -1 os.
- warsztaty z programem "Prezi" - 1 os.
- "Grafika komputerowa dla niegrafików" - 1 os.
- "Każdy kamyk tak jak ja przyczyną może być lawiny"- metody pracy z młodzieżą - 1 os.
- szkolenia wewnętrzne - 18 os.
Ponadto zostaliśmy zaproszeni na międzynarodową konferencję w Grodnie "Interaktywne Centra
Nauki i Techniki - nowe możliwości dla rozwoju społeczeństwa", gdzie kierownik placówki wygłosił
prelekcję na temat działalności Multicentrum na Białołęce.

Nasze placówki biblioteczne wizytowali samorządowcy z Legionowa, Białegostoku oraz
przedstawiciele starostwa powiatowego z Leżajska, a także przedstawiciele urzędu
wojewódzkiego z Podkarpacia.
Po raz kolejny odwiedzili Nautilusa studenci UMK w Toruniu, którym zaprezentowaliśmy
innowacyjne formy pracy z młodym czytelnikiem.

Strona 6/6
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
03-193 Warszawa, ul. Kowalczyka 3
NIP: 113-20-96-411 | Telefon: 22-814-62-51 | Fax: 22-814-50-40
Internet: www.bialoleka-ebp.pl | E-mail: bialoleka@.e-bp.pl

