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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2016 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. Wałuszewska 24 

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 

6. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Dzieci Nr 124 ul. Berensona 38 

 

Księgozbiory 

 
 

Stan księgozbiorów na koniec 2016 r. wyniósł –192 993 wol. 

 

Do księgozbiorów wprowadzono ogółem, – 10 276 wol. oraz 760 egz. multimediów  

w tym:  

- z zakupu ze środków samorządowych – 5 919 wol.  i 678 egz. multimediów 

- z budżetu partycypacyjnego - 681 wol. 

- z dotacji Ministerstwa Kultury - 1119 wol. 

- z opłat za przetrzymanie książek - 1419 wol. i 82 egz. multimediów 

- z darów 1138 wol. 
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W wyniku selekcji wycofano ogółem – 4 503 wol.  

 

We wszystkich bibliotekach dostępnych było - 168 tytułów czasopism. 

 

Liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła ogółem 25 013 w tym: 

dzieci do lat 15 zarejestrowano 6 916. 

 

Wypożyczono ogółem 396 282 wol. książek (na miejscu skorzystano ogółem z 25 293 

książek) oraz 53 997 egz. multimediów (na miejscu udostępniono 1280 egz. multimediów) 

 

Ogółem w bibliotekach udzielono 10 845  informacji bibliograficznych, wykorzystując przede 

wszystkim katalogi komputerowe dostępne w 9 placówkach. Z Internetu skorzystało  6830 

użytkowników.  

 

 

Podstawowe wskaźniki: 

 ROK 2015 ROK 2016 

Zasięg czytelnictwa 24,1% 23,4% 

Zakup nowości na 100 mieszkańców 7 wol. 9  wol. 

Wypożyczenia na 100 mieszkańców 372 420 

Zasobność księgozbioru na 100 mieszkańców 184 wol. 180 wol. 

 

 

 

 

Upowszechnianie czytelnictwa 

 

Formy popularyzacji książki 

W ramach promocji książki i popularyzacji czytelnictwa zorganizowano w 2016 r. we 

wszystkich placówkach bibliotecznych Białołęki: 

 Tematyczne lekcje biblioteczne dla uczniów szkół. Wzięło w nich udział 1711 

uczniów. 

 27 spotkań autorskich, w których uczestniczyły 710 osób 

 10 spektakli teatralnych, w których uczestniczyło 394 osoby 
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 Różnorodne spotkania i imprezy, w tym warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, 

warsztaty literackie, wieczory poetyckie, spotkania z literaturą, koła zainteresowań, 

imprezy okolicznościowe, kiermasze, głośne czytanie – 3 260 osób 

 6 konkursów, w których wzięło udział 80 osób 

 Warsztaty tematyczne - 585 osób 

 Kursy językowe i komputerowe dla Seniorów - 231 osób 

 Białołęcki Klub Książki - 171 osób 

 W różnorodnych zajęciach edukacyjnych prowadzonych w Multicentrum wzięło 

udział w ciągu roku 20 011 dzieci. 

Podczas spotkań autorskich gościliśmy m.in. Annę Mieszkowską, Filipa Springera, 

Dariusza Kortko, Marcina Pietraszewskiego, Angelikę Kuźniak, Stefana Czernieckiego, 

Annę Czerwińską-Rydel, Justynę Bargielską i Pawła Łosia. 

Jak co roku Biblioteka włączyła się do akcji „Zima w mieście 2016” – W jej ramach 

przeprowadzono różnorodne zajęcia z dziećmi. Wzięło w nich udział 679 dzieci. W akcji 

„Lato w mieście 2016” natomiast wzięło udział - 1341 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 wystawa fotograficzna „Jestem Przyjacielem Biblioteki”. Czytelnicy przesyłali 

nam "selfie" z naszymi bibliotekami. Ponadto w maju  na terenie naszych placówek odbyły 

się następujące imprezy: 

 

Wyp. Nr 124 

 

- Noc w bibliotece z mnóstwem atrakcji dla dzieci 

- spektakl Teatru Wariacja pt.: "Trzej muszkieterowie" 

- spotkanie autorskie z Anną Czerwińską-Rydel 

- angielski dla najmłodszych 

- gry plenerowe 

 

Czytelnia Naukowa Nr XX 

 

- V edycja konkursu „Literackie fantazje na temat książek” 

- spotkanie autorskie z Anną Mieszkowską n/t książki "Bodo wśród gwiazd" 

- „Czytelnia otwarta dla seniora” – lekcja pokazowa z zajęć z jęz. angielskiego 

- Akcja Książka za Książkę 

- Warszawa Czyta – wokół książki Filipa Springera „13 pięter” 

- warsztaty pisarskie z Justyną Bargielską 
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Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr IV 

- spotkanie autorskie z Anną Czerwińską -Rydel z okazji Roku Sienkiewicza 

- zajęcia literacko-edukacyjne "Turniej rycerski" 

- warsztaty Czarnego Teatru 

-Noc w Bibliotece 

 

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr LVI: 

- spektakl teatralny Teatru Wariacja pt.: 'Trzej Muszkieterowie" 

- warsztaty rękodzieła 

- kiermasz 

 

 

Wyp. Nr 46 

 - konkurs poetycki pt.: "Wszystkie stworzenia duże i małe"  

 

  Zainicjowano też akcję „Książka za książkę”, podczas której w 9 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 włączyliśmy się w obchody Dni Białołęki. Podczas pikniku w Parku 

Henrykowskim zorganizowaliśmy stoisko z mobilną biblioteką, kiermasz rękodzieła, 

wymianę książek, loterię fantową i gry i zabawy dla dzieci. 

   

W 2016r. zrealizowaliśmy projekt budżetu partycypacyjnego "Doposażenie Biblioteki 

Zielonej w książki, meble, zieleń" wart 51 200 zł. Zakupiliśmy 681 egz.  nowości 

książkowych, półki  na książki, antyramy do wystaw, meble ogrodowe, sprzęt do zabawy taki 

jak:  betonowy stół do pin-ponga, betonowy stół do gry w szachy (chińczyka). Zakupiono i 

przeprowadzono  nasadzenia zieleni , a także zaopatrzono teren 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 2016 r. w CN Nr XX kontynuowane były zajęcia z języka angielskiego dla seniorów, w 

których udział wzięło 158 osób. W CN Nr XX prowadzone były  również kursy komputerowe 

dla seniorów. Do końca 2016 r. odbyło się 14 zajęć, w których uczestniczyły 73 osoby.   

 

Liczbę czytelników z dysfunkcjami szacujemy na ok 50 osób.  

Biblioteka posiada w swoich zbiorach 1916 egz. książki mówionej oraz 80 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 2016 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 81 429 PLN, które 

przeznaczyła na działalność bieżącą (przede wszystkim na zakup zbiorów). 

Z Ministerstwa Kultury i sztuki otrzymaliśmy dotację na zakup nowości wydawniczych w 

wys. 27 000 PLN. 

 Ze środków Instytutu Książki w wys. 4 000 PLN  sfinansowano 3 spotkania autorskie w 

ramach Białołęckiego Klubu Książki.  
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Obsada kadrowa

 

  W placówkach bibliotecznych na terenie dzielnicy Białołęka w 2016  zatrudnione były 54 

osoby w wymiarze 53,75 etatu.  

 

 

 

 

 


