
 
 

Strona 1/11  
 
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 

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2018 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 2018 r. wyniósł –201 534 wol. 

 

Do księgozbiorów wprowadzono ogółem 7 558 wol. oraz 498 egz. multimediów  

w tym:  

- z zakupu ze środków samorządowych – 897 wol.  i 129 egz. multimediów 

- z budżetu partycypacyjnego - 1045 wol. 

- z dotacji Ministerstwa Kultury - 1276 wol. i 69 audiobooków 

- z opłat za przetrzymanie książek - 2933 wol. i 300 egz. multimediów 

- z darów 1407 wol. 
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W wyniku selekcji wycofano ogółem – 3996  wol.  

 

We wszystkich bibliotekach dostępne były - 62 tytuły czasopism. 

 

Liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła ogółem 22 447  w tym: 

dzieci do lat 15 zarejestrowano 5 888. 

 

Wypożyczono ogółem 363 328 wol. książek (na miejscu skorzystano ogółem z 24 309 

książek) oraz 48 606 egz. multimediów (na miejscu udostępniono 907 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 2017 ROK 2018 

Zasięg czytelnictwa 22 % 18,5 % 

Zakup nowości na 100 mieszkańców 7 wol. 5,5  wol. 

Wypożyczenia na 100 mieszkańców 406 354 

Zasobność księgozbioru na 100 mieszkańców 184 wol. 175 wol. 

 

 

 

Obserwujemy znaczące obniżenie wskaźników na 100 mieszkańców. Wiąże się to z 

drastycznym spadkiem pieniędzy przeznaczanych na zakup nowości, przez co oferta 

Biblioteki staje się mniej atrakcyjna. Ponadto każdego roku zwiększa się liczba mieszkańców, 

szczególnie w rejonach, gdzie nie ma żadnej placówki bibliotecznej. Dotyczy to szczególnie 

Zielonej Białołęki w okolicach ul. Zdziarskiej i Kobiałki. Ostatnia nowa placówka na 

Białołęce została otwarta w 2012 r. Od tamtej pory przybyło prawie 30 tys. mieszkańców, a 

dostęp do usług bibliotecznych nie zmienił się.  
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Upowszechnianie czytelnictwa 

 

Formy popularyzacji książki 

W ramach promocji książki i popularyzacji czytelnictwa zorganizowano w 2018 r. we 

wszystkich placówkach bibliotecznych Białołęki: 

 Tematyczne lekcje biblioteczne dla uczniów szkół. Wzięło w nich udział 2117 

uczniów. 

 20 spotkań autorskich, w których uczestniczyło 839 osób 

 6 spektakli teatralnych, w których uczestniczyło 300 osób 

 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 – 1 719 osób 

 6 konkursów, w których wzięły udział 173 osoby 

 Poranki z książką dla Seniorów - 42 osoby 

 Kursy językowe dla Seniorów - 78 osób 

 Białołęcki Klub Książki - 167 osób 

 W różnorodnych zajęciach edukacyjnych prowadzonych w Multicentrum wzięło 

udział w ciągu roku 16 473 dzieci 

Podczas spotkań autorskich gościliśmy m.in. Magdalenę Zawadzką, Agnieszkę Cegielską, 

Sylwię Winnik, Izabelę Galicką, Tadeusza Sadowskiego, Łukasza Wierzbickiego, 

Antoninę Kasprzak i Magdalenę Zarębską. 

Jak co roku Biblioteka włączyła się do akcji „Zima w mieście 2018” – W jej ramach 

przeprowadzono różnorodne zajęcia z dziećmi. Wzięło w nich udział 1661 dzieci. W akcji 

„Lato w mieście 2018” natomiast wzięło udział - 2607 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. W styczniu w 

Multicentrum rozpoczęto cykl Spotkania z Archeologią, podczas których dzieci poznawały 

tajniki warsztatu pracy archeologa. przez cały rok w Multicentrum odbywały się także 

Sobotnie Warsztaty Rodzinne czyli wspólne zajęcia edukacyjne dla dzieci i rodziców. Prócz 

stałych cykli zajęć w listopadzie i grudniu skorzystaliśmy z wiedzy i umiejętności 

Wolontariusza, który zorganizował i poprowadził zajęcia z programowania dla dzieci.  

   22 lutego Białołęcki Klub Książki gościł w programie 4 Polskiego Radia, gdzie w audycji 

"Strefa Prywatna" nasze bibliotekarki opowiadały o działalności Klubu, miłości do książek i 

roli jaką Klub pełni w społeczności lokalnej. 
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W marcu w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży zainaugurowano wspólnie z Fundacją RoRo 

bezpłatne, matematyczne warsztaty dla dzieci: 

                                      

 

23.04. Czytelnia Naukowa nr XX uczciła Światowy Dzień Książki w następujący sposób: 

                                     

Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem naszych czytelników. 
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Jak co roku biblioteki białołęckie włączyły się do ogólnopolskiej akcji Tydzień Bibliotek  

8-15 maja pod hasłem „(Do)wolność czytania”. Na terenie naszych placówek odbyły się 

następujące imprezy: 

 

Wyp. Nr 124 

 

- Spotkanie varsavianistyczne we współpracy ze Stowarzyszeniem Przewodników "Złota    

   Kaczka" pt.: Warszawa i sławne biblioteki 

- gra terenowa "Geocaching" z użyciem odbiorników GPS 

- spektakl Teatru Wariacja pt.: "Sklep z zabawkami" 

- spotkanie autorskie z Antoniną Kasprzak 

- warsztaty plastyczne z cyklu "Rzeka czasu" - projektowanie dawnych strojów 

 

Czytelnia Naukowa Nr XX 

 

- VII edycja konkursu na recenzję książki pt.: „Literackie fantazje na temat książek” 

- spotkanie autorskie z Agnieszką Cegielską n/t książki "Naturalnie" 

- Akcja Książka za Książkę "Bookcrossing na Białołęce" 

 

 

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr LVI: 

 

- spotkanie poetyckie z Tadeuszem Sadowskim 

- warsztaty rękodzieła 

- projekcje filmów dla dzieci 

 

 

Wyp. Nr 46 

 - konkurs poetycki pt.: "Wschody i zachody słońca"  

- wieczór poetycki z piosenką 

- warsztaty rękodzieła dla dorosłych 
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  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 ogólnopolskie obchody Nocy Bibliotek.  

 

  
   

 

 

W październiku w Nautilusie rozpoczął się cykl zajęć edukacyjnych pt.: Podróże z historią" 

dla dzieci w wieku 8-12 lat. Nasz pracownik, pasjonat historii wprowadza dzieci w świat 

polskich dynastii królewskich. Spotkania cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i są 

kontynuowane w 2019 r. 

 

Również w październiku z inicjatywy czytelnika, którego pasją są podróże, zorganizowano w 

Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr IV pierwsze spotkanie z cyklu "Sąsiedzkie podróże". Do 

końca 2018 r. odbyły się już 3 takie spotkania: "Rowerem na Bornholm" , "Rozanielone 

Azory" i "W krainie lodu i pingwinów". Inicjatywa bardzo spodobała się mieszkańcom. 

Frekwencja jest imponująca a chętnych do opowiedzenia o swoich podróżach przybywa.  

 

 

Jesienią Wypożyczalnia nr 124 i Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr IV przystąpiły do 

udziału w projekcie "Mirabelka - kiełkująca historia 100licy". 

 

 
 



 
 

Strona 7/11  
 
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 

 

Projekt był elementem obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Niezwykle ciekawa, prawdziwa historia mirabelkowego drzewka rosnącego na Muranowie, 

opisana została przez Cezarego Harasimowicza w książce "Mirabelka". 700 Bibliotek w całej 

Polsce przystąpiło do organizacji różnorodnych warsztatów literackich inspirowanych tą 

opowieścią. Jury konkursu wyróżniło i nagrodziło najlepsze z nich. Wypożyczalnia nr 124 

zajęła II miejsce wśród bibliotek warszawskich, co było dla nas ogromnym sukcesem. 

 

  
 

 

 

Kolejnym elementem obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości było zorganizowanie 

konkursu poetyckiego wspólnie z Białołęcką Radą Seniorów i Urzędem Dzielnicy Białołęka.. 

Przedmiotem konkursu było napisanie wiersza tematycznie związanego z poczuciem 

patriotyzmu i zrozumieniem wagi niepodległości Ojczyzny. Na konkurs wpłynęło 35 wierszy 

od uczestników w różnym wieku. 12.12.2018 r. na uroczystej Gali rozstrzygnięcia konkursu 

spotkało się ok. 100 osób, a uroczystość była przede wszystkim spotkaniem łączącym 

pokolenia, gdyż najmłodsza laureatka miała 10 lat a najstarsza 94 lata. 
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W listopadzie Biblioteka Zielona przybrała barwy biało-czerwone. Z okazji Narodowego 

Święta Niepodległości została zorganizowana wystawa dotycząca wydarzeń związanych z 

listopadem roku 1918. Przedstawiała ład międzynarodowy tego okresu oraz charakteryzowała 

„ojców” założycieli nowej Polski. Prezentowała  też ciekawostki z tamtych burzliwych 

czasów. 

 

 
 

                                                                                 

Budżet partycypacyjny 

 
 

W 2018 r. Biblioteka w ramach budżetu partycypacyjnego zrealizowała 3 projekty o  

wartości 32 700 zł : 

- zakup nowości książkowych do Wyp. nr 58 o wartości 16 000,00 zł 

- zakup książek w jęz. angielskim dla dzieci i młodzieży o wartości 6 900 zł 

- mini biblioteki - budki z książkami w 5 miejscach na terenie Choszczówki o wartości 9 800 

zł 

W 2019 r. z budżetu partycypacyjnego Biblioteka będzie realizowała następujące projekty: 

- Wiedza dla pokoleń - dofinansowanie  Zielonej Biblioteki - wartość 20 500,00 zł. 

- Wielkie Litery - książki dla seniorów i nie tylko - wartość 9 500,00 zł. 

 

 

Projekt "Ochotnicy Warszawscy" 

 
 

Od 2017 r. Biblioteka bierze udział w "Programie rozwoju wolontariatu w bibliotekach 

warszawskich". Program  w ramach projektu realizowanego przez Centrum Komunikacji 

Społecznej we współpracy z Biurem Kultury m. st. Warszawy ma na celu promocję i rozwój 

idei wolontariatu w Warszawie. 

W 2018 r. Biblioteka kontynuowała I edycję i wzięła udział w rozpoczęciu II edycji 

programu. Na ten cel dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 4500 zł, które przeznaczyliśmy 

na dodatkowe wyposażenie jednej z placówek, sprzęt elektroniczny, a także gadżety 

reklamujące akcję i Bibliotekę. W 2018 r. na terenie naszych placówek wolontariuszami były  
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24 osoby. W większości byli to uczniowie, ale też osoby dorosłe, które chciały bezpłatnie 

prowadzić zajęcia dla dzieci m.in. z programowania, rysunku czy zajęć literackich. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Projekt "Analiza Funkcjonowania Bibliotek"

 
 

 

  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 2018 r. w CN Nr XX kontynuowane były zajęcia z języka angielskiego dla seniorów, w 

których udział wzięło 78 osób. Kontynuowano też cykl "Poranki z książką" dla Seniorów. 

 

Biblioteka posiada w swoich zbiorach 2324 egz. książki mówionej oraz 160 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. 

W 2018 r. Biblioteka utworzyła wraz z 7 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 

1566 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

 

   Biblioteka wypracowała środki własne w wysokości 111 873 PLN, które przeznaczyła na 

działalność bieżącą (przede wszystkim na zakup zbiorów). 

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

wys. 30 000 PLN. 

 Ze środków Instytutu Książki uzyskaliśmy dofinansowanie w wys. 3 800 PLN  na 

organizację 3 spotkań autorskich w ramach Białołęckiego Klubu Książki.  

 

Obsada kadrowa

 

  W placówkach bibliotecznych na terenie Dzielnicy Białołęka w 2018 zatrudnione były 54 

osoby w wymiarze 53,75 etatu.  
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