SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2019 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 2019 r. wyniósł –204 142 wol.
Do księgozbiorów wprowadzono ogółem 8 299 wol. oraz 730 egz. multimediów
w tym:
- z zakupu ze środków samorządowych – 3562 wol. i 133 egz. multimediów
- z budżetu partycypacyjnego - 943 wol. książek i 139 egz. multimediów
- z dotacji Ministerstwa Kultury - 1285 wol. i 90 audiobooków
- z opłat za przetrzymanie książek - 2402 wol. i 507 egz. multimediów
- z darów 1050 wol.
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W wyniku selekcji wycofano ogółem – 5692 wol.
We wszystkich bibliotekach dostępne były - 64 tytuły czasopism.
Liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła ogółem 22 245.
Wypożyczono ogółem 370 083 wol. książek (na miejscu skorzystano ogółem z 23 547
książek) , 41 289 egz. multimediów (na miejscu udostępniono 933 egz. multimediów) oraz 19
158 egz. czasopism.
Ogółem w bibliotekach udzielono 10 501 informacji bibliograficznych, wykorzystując
przede wszystkim katalogi komputerowe dostępne w 9 placówkach. Z Internetu skorzystało
2274 użytkowników.

Podstawowe wskaźniki:
ROK 2018

ROK 2019

Zasięg czytelnictwa

18,5 %

19%

Zakup nowości na 100 mieszkańców

5,5 wol.

7 wol.

Wypożyczenia na 100 mieszkańców

354

362

Zasobność księgozbioru na 100 mieszkańców

175 wol.

181

Obserwujemy niewielki wzrost wskaźników na 100 mieszkańców. Wiąże się to z większą
sumą pieniędzy przeznaczonych na zakup nowości w 2019 r., szczególnie z opłat za
przetrzymanie książek oraz z budżetu partycypacyjnego, przez co oferta Biblioteki stała się
atrakcyjniejsza.
Każdego roku jednak 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 2019 r. we
wszystkich placówkach bibliotecznych Białołęki:











Tematyczne lekcje biblioteczne dla uczniów szkół. Wzięło w nich udział 2005
uczniów.
15 spotkań autorskich, w których uczestniczyło 478 osób
7 spektakli teatralnych, w których uczestniczyło 336 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 – 2 550 osób
6 konkursów, w których wzięły udział 82 osoby
Poranki z książką dla Seniorów - 64 osoby
Kursy językowe dla Seniorów - 111 osób
Białołęcki Klub Książki - 176 osób
W różnorodnych zajęciach edukacyjnych prowadzonych w Multicentrum wzięło
udział w ciągu roku 12 968 dzieci

Podczas spotkań autorskich gościliśmy m.in.: Renatę Piątkowską, Ewę Stokłosę, Roberta
Gondka, Marikę Krajniewską, Tanyę Valko, Monikę Mądrą-Pawlak i Jana Pawlaka.
Zorganizowaliśmy wieczorek poetycki z udziałem Sylwii Szeligi i Macieja Łukowskiego.
Warsztaty komiksowe poprowadziła dla dzieci Agata Matraś, a warsztaty samorozwoju
Ilona Niedolistek i Magdalena Mastalerz.

Jak co roku Biblioteka włączyła się do akcji „Zima w mieście 2019” – W jej ramach
przeprowadzono różnorodne zajęcia z dziećmi. Wzięło w nich udział 1122 dzieci. W akcji
„Lato w mieście 2019” natomiast wzięło udział - 2246 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. Przez cały rok
w Multicentrum odbywały się także Sobotnie Warsztaty Rodzinne, czyli wspólne zajęcia
edukacyjne dla dzieci i rodziców, a także cykliczne zajęcia językowe „Angielski dla
Dorosłych”. W lutym odbyły się warsztaty garncarskie prowadzone przez gości ze
Stowarzyszenia Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego pt.: ‘Garncarz z błota
narobi błota”, na których dzieci poznawały dawne techniki robienia naczyń.
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W lutym ruszyła nowa akcja promująca czytelnictwo pt.: Białołęckie wyzwania
biblioteczne”. Od lutego do września uczestnicy mogli wybrać i zrealizować 45 zadań
czytelniczych z listy zaproponowanej przez bibliotekarzy.

W marcu Biblioteka przystąpiła do projektu „Z Książką na Start”. Jest to akcja adresowana do
dzieci w wieku 0-6 lat i ich rodziców a jej organizatorem jest Fundacja „Metropolia Dzieci”.
Celem akcji jest promocja czytelnictwa i zachęcenie rodziców do wspólnego spędzania czasu
przy lekturze książek.
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Podczas trwania projektu rozdaliśmy ok. 1000 Paszportów Małego Czytelnika.
W marcu w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr IV zorganizowano pierwsze zajęcia z cyklu
”Programowanie na Start”:

W kwietniu i w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży zainaugurowano wspólnie z Fundacją
RoRo bezpłatne, matematyczne warsztaty dla dzieci:
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23.04. Czytelnia Naukowa nr XX uczciła Światowy Dzień Książki w następujący sposób:

Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem naszych czytelników.
Jak co roku biblioteki białołęckie włączyły się do ogólnopolskiej akcji Tydzień Bibliotek
8-15 maja pod hasłem „#Biblioteka”. Na terenie naszych placówek odbyły się następujące
imprezy:
Wyp. Nr 124
- spektakl teatralny pt.: "Złote jajko"
- wystawa fotograficzna o bibliotekarzach pt.: „Tego o nas nie wiecie”
- zajęcia dla dzieci „Działka moje hobby”
Czytelnia Naukowa Nr XX
- VII edycja konkursu na recenzję książki pt.: „Literackie fantazje na temat książek”
- spotkanie autorskie z podróżnikiem Robertem Gondkiem
- Akcja Książka za Książkę "Bookcrossing na Białołęce"
-Akcja „Biblioteka od Kuchni”
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr LVI:
- Świat osób niewidomych – zajęcia dla dzieci
- warsztaty matematyczne dla dzieci
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Wyp. Nr 46
- konkurs poetycki pt.: "Pół żartem pół serio"
- warsztaty rękodzieła dla dorosłych
Wyp. Nr 58
- zajęcia komputerowe dla dzieci „Klasyka 16BIT”
- zajęcia dla dzieci „Książka moim przyjacielem jest”
Nautilus
- zajęcia „Zręczne paluszki” „Moja zakładka”
- zajęcia dla dzieci „Podróże z historią: pismo i książka”
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 październiku włączyliśmy się w ogólnopolskie obchody Nocy Bibliotek.
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Przez cały rok w Nautilusie kontynuowany był cykl zajęć edukacyjnych pt.: Podróże z
historią" dla dzieci w wieku 8-12 lat. Nasz pracownik, pasjonat historii wprowadzał dzieci w
świat polskiej i światowej historii. Spotkania cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
W 2019 r. w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr IV odbyło się 5 spotkań z cyklu „Sąsiedzkie
podróże”, podczas których nasi czytelnicy dzielili się z nami wrażeniami z podróży po Iranie,
Maroko, Indiach i Nowej Zelandii.
W grudniu Biblioteka Zielona zorganizowała wystawę prac znanego ilustratora książek dla
dzieci Józefa Wilkonia. Gościem specjalnym podczas otwarcia wystawy była Marta
Lipczyńska-Gil, właścicielka wydawnictwa „Hokus-Pokus” i redaktor naczelna kwartalnika
dla dzieci i młodzieży „Ryms”. To właśnie w tym wydawnictwie ukazały się książki z
ilustracjami będącymi przedmiotem wystawy.
Budżet partycypacyjny
W 2019 r. Biblioteka w ramach budżetu partycypacyjnego zrealizowała 2 projekty o
wartości 30 000 zł:
- Wiedza dla pokoleń - dofinansowanie Zielonej Biblioteki - wartość 20 500, 00 zł.
- Wielkie Litery - książki dla seniorów i nie tylko (Wyp. Nr 58 i Wyp. Nr 69 –
wartość 9 500, 00 zł.
W 2020 r. Biblioteka realizować będzie 2 projekty:
- Pieniążki na multimedia i książki - wspieramy białołęckie biblioteki - 53 500 zł na książki i
filmy dla 3 placówek: Wyp. Nr 58, Wyp. Nr 124 i BD IV (w tym 3 000 zł dla Wyp. Nr 58 na
tablety do zajęć)
-Teatr w Bibliotece - 10 000 zł - projekt zakłada organizację raz w miesiącu spektakli
teatralnych dla dzieci w Wyp. Nr 124, prezentowanych przez różne grupy teatralne.
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 2019 r. Biblioteka kontynuowała II edycję i wzięła udział w rozpoczęciu III edycji
programu. Na ten cel dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 400 zł, które przeznaczyliśmy
na dodatkowe wyposażenie placówek, sprzęt elektroniczny, a także gadżety reklamujące
akcję i Bibliotekę. W 2019 r. na terenie naszych placówek wolontariuszami było
32 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.
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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.
Obsługa specjalnych grup czytelniczych
W 2019 r. w CN Nr XX kontynuowane były zajęcia z języka angielskiego dla seniorów, w
których udział wzięło 111 osób. Kontynuowano też cykl "Poranki z książką" dla Seniorów, w
których uczestniczyły 64 osoby.
Biblioteka posiada w swoich zbiorach 2636 egz. książki mówionej oraz 259 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 2019 r. Biblioteka w ramach konsorcjum pod nazwą Warszawski Zasób Biblioteczny
(IBUK Libra) mogła zaoferować czytelnikom 443 tytuły e-booków udostępnionych przez
PWN w systemie ibuk.pl. Liczba sesji w 2019 r. wyniosła 71 a liczba pobranych dokumentów
to 62.
Pod koniec 2019 r. Biblioteka przystąpiła do konsorcjum mazowieckiego Legimi wraz z
innymi bibliotekami Mazowsza. Na mocy Porozumienia Biblioteka za kwotę 11 000 zł ma
prawo wydawać miesięcznie 84 kody dostępu do bazy e-booków Legimi, gdzie Czytelnicy
Biblioteki mają możliwość korzystania z bogatej oferty e-booków. Każdorazowo czytelnik
musi zgłosić się osobiście w celu odebrania kodu. Warunkiem jego otrzymania jest posiadanie
ważnej karty bibliotecznej.
Ponadto w Multicentrum działa e-pracownia warszawska wyposażona w m.in.:
- urządzenie lektorskie Auto-Lektor
- klawiaturę z powiększonymi, kontrastowymi opisami Klawiatura do ZoomText
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- 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 101 657 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. 2 500 PLN na organizację
3 spotkań autorskich w ramach Białołęckiego Klubu Książki.

Remonty
W 2019 r. kompleksowy remont przeszły 2 placówki: Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i
Młodzieży nr LVI i Multicentrum. W pierwszej wymieniono podłogę, pomalowano ściany,
zamontowano klimatyzację, zmieniono ladę biblioteczną i rolety. W drugiej pomalowano
ściany i zmieniono aranżację wnętrza. Ponadto w 3 placówkach zamontowano klimatyzację.

Obsada kadrowa
W placówkach bibliotecznych na terenie Dzielnicy Białołęka w 2019 zatrudnionych było 49
osób w wymiarze 48,75 etatu.
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