
SCHEMAT SPRAWOZDANIA 
Z DZIAŁALNOŚCI 

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SOKOLNIKI
W 2015 ROKU

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
-  Głównym priorytetem Biblioteki  Publicznej  Gminy Sokolniki  jest  popularyzacja  czytelnictwa
poprzez zakup nowości wydawniczych zgodnie z oczekiwaniami czytelników, lekcje biblioteczne,
spotkania autorskie, wystawy, konkursy itp.
-  W 2015  r.  BPGS  otrzymała  dofinansowanie  w  ramach  programów:  „Orange  dla  bibliotek”,
„Równać szanse” i „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”.
- Nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora BPGS. Od maja funkcję tę pełni p. Beata Waniek.
- Pracownicy BPGS wzięli udział w szkoleniach: dla koordynatorów projektów w ramach programu
Równać szanse” ; szkolenie zaawansowane z zakresu edukacji kulturalnej bibliotekarzy Akademia Kultury
–  BIBA 2015  ;  Szkolenie  „Jak  zorganizować  Żywą  Bibliotekę”  w  ramach  projektu:  „Rozwój  Żywych
Bibliotek w Polsce – przeciwdziałamy dyskryminacji lokalnie ; Szkolenie „Ochrona Danych Osobowych dla
ADO”
- Został zakupiony komputer na stanowisko bibliotekarza.

II. BUDŻET I JEGO REALIZACJA

Realizacja budżetu w 2015 r. - patrz tabela nr 1. Tabela uwzględnia dane wymagane przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje 
– udział w programach, grantach, sponsoring itp.;
- źródło dofinansowania (środki unijne, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Książki, fundacje, 
inne);
- opis jakie to były programy, projekty; kto je realizował; czy biblioteka miała partnerów; 
- ile wynosiła dotacja na realizację zadania.
Prosimy o dokładny opis wszystkich projektów łącznie z podaniem kwoty dotacji i kwoty wkładu własnego, dane te są 
wymagane przez MKiDN.  Patrz: Tabela poniżej

Biblioteka Źródło dotacji Nazwa i krótki opis projektu Partnerzy
Kwota
dotacji

Kwota
wkładu

własnego

BPGS Polska Fundacja 
Dzieci i 
Młodzieży

 „Łapię świat w obiektywie wokół 
mnie” – warsztaty fotograficzne dla 
młodzieży ze szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych, zakończone 
wystawą prac uczestników.

- 7.500,00 2.000,00

BPGS Fundacja 
Orange

Orange dla bibliotek – refundacja 
kosztów internetu

- 451,99 -

BPGS Biblioteka 
Narodowa

Zakup nowości wydawniczych dla 
bibliotek

- 3.700,00 6.648,28

III. SIEĆ BIBLIOTEK. LOKALE. WYPOSAŻENIE

1



Przekształcenia bibliotek w instytucje kultury.
Nie dotyczy

Łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.
Nie dotyczy.

Zmiany w regulaminach organizacyjnych bibliotek, w regulaminach wypożyczeń, korzystania
z internetu i innych dokumentach. 

Zmiany organizacyjne i kadrowe w 2015 r.
Zmiana na stanowisku dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki. Od 4 maja funkcję tę pełni
Beata Waniek

Biblioteki wchodzące w skład MOK, GOK, GOKSiR, szkół i innych instytucji 
Nie dotyczy.

Zmiany ilościowe w sieci bibliotek 
Rada Gminy Sokolniki – Organizator BPGS – uchwałą Nr IX/52/07 z dnia 15 listopada 2007 r.
wprowadziła w życie nowy, obowiązujący do dnia dzisiejszego statut Biblioteki Publicznej Gminy
Sokolniki.  Wraz  z  wyżej  wymienioną  uchwałą  zmieniła  się  struktura  organizacyjna  biblioteki,
bowiem w statucie   nie  uwzględniono  podległych  BPGS filii  bibliotecznych  w Walichnowach,
Ochędzynie i w Pichlicach.  Należy przez to rozumieć,  że z dniem 15 listopada 2007 roku filie
biblioteczne BPGS – zgodnie z uchwalonym statutem - przestały istnieć. Nie dopełniono wówczas
wszystkich wymaganych procedur dotyczących likwidacji filii i zmiany organizacyjnej biblioteki,
mówiących  o  konieczności  zasięgnięcia  przez  organizatora  opinii  jednostki  sprawującej  nadzór
merytoryczny  nad  działalnością  biblioteki  (  w tym  wypadku  Powiatowej  Biblioteki  Publicznej
w Wieruszowie) i  podaniu do publicznej  wiadomości  z półrocznym wyprzedzeniem  informacji
o zamiarze likwidacji filii. Mimo to żadna jednostka nadrzędna, w tym nadzór wojewody łódzkiego
nie  uchylił  tejże  uchwały  i  jest  ona  obowiązująca.  Nie  zostały  również  dopełnione  procedury
zamknięcia filii w samej bibliotece, a rozumieć przez to należy przejęcie całości zbiorów każdej
z filii  przez bibliotekę macierzystą, której przedstawiciel wraz z powołaną komisją likwidacyjną
powinni podjąć decyzję o przeznaczeniu likwidowanych zbiorów. 
Warto  zaznaczyć,  że  księgozbiór  każdej  z  filii  zgromadzony  jest  w  szkołach  poszczególnych
miejscowości,  ale  od  lat  nie  przeprowadzono  inwentaryzacji,  żeby  sprawdzić,  jaki  jest  stan
faktyczny.  Do tego księgozbiór  z filii  w Walichnowach widnieje na dwóch majątkach:  BPGS i
Zespołu Szkół w Walichnowach (księgozbiór został wpisany do inwentarzy biblioteki szkolnej bez
protokołu przekazania i nie został odpisany z majątku BPGS. Nie ma żadnych dokumentów). Od
kilkunastu lat nie robiono zakupów do filii. Wyjątkiem pozostają Pichlice, które uruchomiono po
długiej  przerwie w 2011 r., ale działały one na zasadzie punktu bibliotecznego, a nie filii  (brak
zakupów, czynne przez 3 godziny w tygodniu).
W chwili obecnej, po konsultacjach z radcą prawnym, zostanie dokończona procedura likwidacyjna
wszystkich trzech filii, a po jej zakończeniu zostaną uruchomione punkty biblioteczne.

Zamknięcia bibliotek i filii (przyczyny, patrz załącznik nr 2). 

Inwestycje,  modernizacje,  remonty,  zmiany  w  infrastrukturze  bibliotek  publicznych
przeprowadzone w ostatnim roku 
Nie dotyczy.

IV. ZBIORY BIBLIOTECZNE. GROMADZENIE. OPRACOWANIE. KONSERWACJA

Struktura zbiorów bibliotecznych w jednostkach inwentarzowych 
wg stanu na 31.12.2015

Nazwa biblioteki, filii Książki
Czasopisma

oprawne
Zbiory specjalne Razem zbiory
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BPGS 11287 - - 11287
Filia Pichlice 3309 - - 3309
Filia Ochędzyn 4319 - - 4319
Filia Walichnowy 5067 - - 5067
RAZEM 23982 - - 23982

Struktura księgozbioru (książki)

Nazwa biblioteki, filii

Literatura
piękna dla

dzieci i
młodzieży

Literatura piękna
dla dorosłych

Literatura z
innych działów

Ogółem książki

BPGS 3247 5746 2294 11287
Filia Pichlice 1099 1593 617 3309
Filia Ochędzyn 577 2871 871 4319
Filia Walichnowy 1278 2580 1209 5067
RAZEM GMINY 6201 12790 4991 23982
Ogółem  -  struktura
procentowa

25,8% 53,4% 20,8% 100%
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Wpływy - Zakup książek

Nazwa
biblioteki

Zakup z
dotacji

organizatora

Zakup z dotacji
MKiDN

Zakup
z innych źródeł,
z innych dotacji,

grantów itp.

Zakup z
wypracowanych

środków własnych Razem
zakup w

wol.
2015

Wartość
inw.
2015

zł
Wol.
2014

Wol.
2015

Wartość
inw.
2015
w zł

Wol.
2014

Wol.
2015

Wartość
inwt.
2015
w zł

Wol.
2014

Wol.
2015

Wartość
inw.
2015
w zł

Wol.
2014

Wol.
2015

Wartość
inw.
2015
w zł

BPGS 215 288 6.648,28 433 151 3.700,00 - - - - - - 439 10.348,28

Filia Pichlice - - - 212 - - - - - - - - - -

Filia Ochędzyn - - - - - - - - - - - - - -

Filia Walichnowy - - - - - - - - - - - - - -

Razem 215 288 6.648,28 645 151 3.700,00 - - - - - - 439 10.348,28
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Rodzaje wpływu książek
(tabela dotyczy ogółem bibliotek powiatu/dzielnicy)

Rodzaj wpływu Woluminy 2014
Woluminy

2015
Wartość inw. w zł

2015

Zakup z dotacji organizatora 215 288 6.648,28

Zakup z dotacji Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

645 151 3.700,00

Zakup z innych źródeł, z innych dotacji, 
grantów itp.

- - -

Zakup z wypracowanych środków własnych - - -

Zakup książek ogółem 860 439 10.348,28

Dary instytucji, urzędów - - -

Dary czytelników 93 102 2.029,00

Dary innych bibliotek np. WiMBP - - -

Dary ogółem 93 102 2.029,00

Przejęto z bibliotek (przesunięcia między 
sieciami bibl. gminy, miasta, dzielnicy) - - -

W zamian „za zagubione” - - -

Inne wpływy - - -

WPŁYW OGÓŁEM 953 541 12.377,28

Struktura zakupów książek w 2015 r.

Nazwa biblioteki, filii

Literatura piękna
dla dzieci

Literatura piękna
dla dorosłych

Literatura z innych
działów

Razem

ogółem w tym z
dotacji

MKiDN 

ogółem w tym z
dotacji
MKiDN

ogółem w tym z
dotacji
MKiDN

ogółem w tym z
dotacji
MKiDN

BPGS 112 50 381 87 48 14 541 151
Filia Pichlice - - - - - - - -
Filia Ochędzyn - - - - - - - -
Filia Walichnowy - - - - - - - -
OGÓŁEM 112 50 381 87 48 14 541 151
Ogółem struktura 
procentowa

20,7% 9,2% 70,5% 16,1% 8,8% 2,6% 100% 27,9%
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Dary i inne wpływy książek (poza zakupem)

Nazwa
Biblioteki

Dary instytucji,
urzędów

Dary czytelników
Dary innych bibliotek np.

WBP
Przejęto z bibliotek

W zamian
„za zagubione”

Inne wpływy
Razem
wpływy

2015

Wartość
inw.

2015 Wol.
2014

Wol.
2015

Wartość
inw.
2015
w zł

Wol.
2014

Wol.
2015

Wartość
inw.
2015
w zł

Wol.
2014

Wol.
2015

Wartość
inw.
2015
w zł

Wol.
2014

Wol.
2015

Wartość
inw.
2015
w zł

Wol.
2014

Wol.
2015

Wartość
inw.
2015
w zł

Wol.
2014

Wol.
2015

Wartość
inw.
2015
w zł

BPGS - - - 60 102 2.029,00 - - - - - - - - - - - - 102 2.029,00

Filia Pichlice - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Filia 
Ochędzyn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Filia 
Walichnowy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Razem 0 0 0 60 102 2.029,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 2.029,00

Ubytki książek w 2015 r.

Biblioteka
Książki

zagubione

Selekcja –
nieaktualne

nieprzydatne

Selekcja dzieł
wielo-

egzemplarzowych
(dublety)

Selekcja-
dekomplety

Selekcja –
zaczytane,
zniszczone

(po włamaniu,
po zalaniu wodą

itp.)

Selekcja -
czasopisma

oprawne

Braki
bezwzględne
po skontrum

Inne
ubytki

(jakie?)

Ogółem
ubytki

BPGS - - - - - - - - -

Filia Pichlice - - - - - - - - -

Filia Ochędzyn - - - - - - - - -
Filia Walichnowy - - - - - - - - -
Razem - - - - - - - - -
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Wpływy zbiorów specjalnych wg ich rodzaju

(1) Zbiory elektroniczne – tzn. odtwarzane tylko przy pomocy komputera (CD-ROM, DVD, programy)
(2) Zbiory audiowizualne – tzn. możliwe do słuchania i/lub oglądania przy pomocy innych urządzeń niż komputer
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Wpływy zbiorów specjalnych i udostępnianie wg bibliotek

UWAGA!
Podobnie jak we wcześniejszych tabelach prosimy uwzględnić stan, zakupy, inne wpływy i ubytki zbiorów specjalnych w Oddziałach dla Dzieci, jeśli takie zbiory są w nich gromadzone.

*Jako jednostkę udostępniania książki mówionej proszę przyjąć tytuł, bez względu na liczbę jednostek inwentarzowych
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Czasopisma – prenumerata i dary 

Nazwa
biblioteki/filii/oddziału dla

dzieci

Tytuły prenumerowanych
czasopism1

Wydatkowana kwota na
prenumeratę w zł

Czasopisma
otrzymywane w darze2

BPGS Charaktery 125,00 Ziemia Łódzka
Razem 1 1

1Prosimy informacje o prenumeracie czasopism uzupełnić podaniem najczęściej kupowanych tytułów w bibliotekach (do 5 tytułów).
2Należy wziąć pod uwagę tylko te tytuły, które stanowią kompletne roczniki i są przechowywane w bibliotece przynajmniej 3 lata.

V.  CZYTELNICY.  WYPOŻYCZANIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW (łącznie  z  punktami
bibliotecznymi)

Czytelnicy ogółem

Nazwa biblioteki, filii
Czytelnicy ogółem

2014 2015 Różnica
BPGS 339 387 +48
Filia Pichlice 41 0 -41
Filia Ochędzyn - - -
Filia Walichnowy - - -
Razem 380 387 +7

Struktura czytelników wg wieku 
(dane dotyczące całego powiatu/dzielnicy)

Liczba czytelników Struktura procentowa
2014 2015 Różnica 2014 2015 Różnica

Do 5 lat 17 17 0 4,5% 4,5% 0
6-12 lat 67 67 0 17,6% 17,3% -0,3
13-15 lat 54 60 +6 14,2% 15,5% +1,3
16-19 lat 33 39 +6 8,7% 10% +1,3
20-24 lata 32 36 +4 8,4% 9,3% +0,9
25-44 lata 125 105 -20 32,9% 27,2% -5,7
45-60 lat 27 33 +6 7,1% 8,5% +1,4
Powyżej 60 lat 25 30 +5 6,6% 7,7% +1,1
RAZEM 380 387 +7 100 % 100 % x

Struktura czytelników wg zajęcia 
(dane dotyczące całego powiatu/dzielnicy)

Liczba czytelników Struktura procentowa
2014 2015 Różnica 2014 2015 Różnica

Osoby uczące się 171 188 +17 45% 48,6% +3,6
Osoby pracujące 146 136 -10 38,4% 35,1% -3,3
Pozostali 63 63 0 16,6% 16,3% -0,3
RAZEM 380 387 +7 100 % 100 % x

Struktura czytelników wg wieku w 2015 r.
(w podziale na poszczególne biblioteki)

Nazwa biblioteki, filii
Czytelnicy

ogółem
Do 5
lat

6-12 lat 13-15
lat

16-19
lat

20-24
lata

25-44
lata

45-60
lat

Powyżej
60 lat

BPGS 387 17 67 60 39 36 105 33 30
RAZEM 387 17 67 60 39 36 105 33 30
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Struktura czytelników wg zajęcia w 2015 r.
(w podziale na poszczególne biblioteki)

Nazwa biblioteki, filii Osoby uczące się Osoby pracujące Pozostali
BPGS 188 136 63

RAZEM 188 136 63

Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz w 2015 r.
1 – książki ; 2 – czasopisma oprawne ; 3 – czasopisma nieoprawne 4 – zbiory specjalne ;  5 – wypożyczenia ogółem.

Nazwa biblioteki, filii
Wypożyczenia na zewnątrz

1 2 3 4 5
BPGS 6315 - - - 6315
RAZEM 6315 - - - 6315

Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz w 2015 r.
(dane w podziale na poszczególne biblioteki)

Nazwa biblioteki, filii

Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz:
Literatura piękna

dla dzieci i
młodzieży

Literatura
piękna dla
dorosłych

Literatura z
innych działów

Ogółem 

BPGS 1951 3711 653 6315
RAZEM 1951 3711 653 6315
Ogółem - struktura 
procentowa

30,9% 58,8% 10,3% 100%

Udostępnienia zbiorów na miejscu w 2015 r.
1 – książki ; 2 – czasopisma oprawne ; 3 – czasopisma nieoprawne ; 4 - zbiory specjalne; 5 – udostępnienia ogółem.

Nazwa biblioteki, filii
Udostępnienia na miejscu

1 2 3 4 5
BPGS 97 - 58 - 155
RAZEM 97 - 58 - 155

Wypożyczenia książek na zewnątrz i udostępnienia na miejscu
(porównanie w stosunku do r. 2014)

Nazwa  biblioteki,
filii

Wypożyczenia książek na zewnątrz Udostępnienia książek na miejscu
2014 2015 Różnica 2014 2015 Różnica

BPGS 5061 6315 +1254 126 155 +29
Filia Pichlice 382 0 -382 - - -
Filia Ochędzyn - - - - - -
FILIA Walichnowy - - - - - -
RAZEM 5443 6315 +872 126 155 +29

Odwiedziny w bibliotece

Nazwa biblioteki, filii
Odwiedziny

ogółem
Wypożyczalnia

Czytelnia
Imprezy w
bibliotece*

ogółem w tym ilość
osób

korzystającyc
h z Internetu

BPGS 4214 2678 860 734 870
RAZEM 4214 2678 860 734 870

*  liczbę  uczestników  na  wszystkich  imprezach  kulturalno-oświatowych,  których  organizatorem  lub  współorganizatorem  jest
biblioteka odbywających się w bibliotece 
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VI. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

Tworzone w bibliotece bazy komputerowe (katalog, bazy bibliograficzne).

Nazwa biblioteki, filii Nazwa bazy
Przyrost bazy w

2015 r.
Stan bazy na
koniec 2015 r.

Udostępnianie
katalogu w
internecie
(tak/nie)

BPGS Sowa Marc21 1381 7385 tak
RAZEM 1381 7385

Realizacja bibliografii regionalnej:
- ile  osób  wprowadza  dane  do  SOWY  TCP  (prosimy  o  podanie  nazwisk  aby  uaktualnić  listę

współpracowników)?
- czy osoby te mają także inne zadania czy tylko zajmują się bibliografią regionalną?
- jakie są zawodowe kwalifikacje osób związanych z SBR?
- z jakimi problemami spotykali się bibliotekarze pracujący przy realizacji SBR?
- czy  biblioteki  w  powiecie  prowadzą  kartoteki  regionalne,  czy  są  one  wykorzystywane  przez  biblioteki

powiatowe przy tworzeniu SBR?
- czy  biblioteka wykorzystuje jakiś  inny niż  SOWA TCP system bibliograficzny do opracowania bibliografii

regionalnej, czy SOWA TCP jest jedynym docelowym programem komputerowym?

Liczba udzielonych informacji

Nazwa biblioteki, filii Ogółem Biblioteczne Rzeczowe Bibliograficzne
BPGS 67 24 36 7
RAZEM 67 24 36 7

VII. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dorosłego czytelnika
(według układu tabeli poniżej)

Prosimy uwzględnić udział w konkursach ogólnopolskich; konkursy powiatowe, międzygminne, gminne oraz wszystkie
te imprezy, które były ważnymi wydarzeniami w skali powiatu, miasta, gminy, a także realizację projektów, na które
biblioteki otrzymały granty i dotacje. W rozdziale tym należy uwzględnić działalność klubów DKK, jeśli działają w
bibliotece,  zwłaszcza  spotkania autorskie.  Prosimy w tym rozdziale  nie  umieszczać  imprez  adresowanych  do  osób
chorych, niepełnosprawnych, osób po 60 roku życia (te informacje należy podać w rozdz. X niniejszego sprawozdania).

Nazwa biblioteki, filii Nazwa imprezy
Data (miesiąc), 

inne uwagi 
BPGS XXIII Finał WOŚP 11.01

Spotkanie  autorskie  z  Tanyą  Valko  w
ramach DKK

18.06

Konkurs  literacki  „Jeżeli  chcesz
znaleźć źródło musisz iść do góry, pod
prąd”  w ramach  gminnych  obchodów
Roku św. Jana Pawła II

Maj-październik

Wystawa: „Św. Jan Paweł II” październik
Żywa Biblioteka 17.11
Dyskusyjny Klub Książki cały rok raz w miesiącu

Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dzieci i młodzieży
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(według układu tabeli poniżej)

Udział  w  konkursach  ogólnopolskich,  konkursy  powiatowe,  międzygminne,  gminne.  Udział  bibliotek  w  realizacji
ogólnopolskiego programu Dyskusyjne Kluby Książkowe. Realizacja projektów, na które biblioteki otrzymały specjalne
granty, dotacje.

Nazwa biblioteki, filii, oddziału
dla dzieci i młodzieży

Nazwa imprezy
Data (miesiąc), 

inne uwagi
BPGS XXIII Finał WOŚP 11.01

Realizacja  projektu  „Łapię  świat  w
obiektywie  wokół  mnie”  w  ramach
programu Równać Szanse

marzec - sierpień

Konkurs  plastyczny  „Jan  Paweł  II  w
moim  życiu”  w  ramach  gminnych
obchodów Roku św. Jana Pawła II

maj- październik

Konkurs  plastyczny  „Na  tropach
tajemnic mojego regionu”

kwiecień - maj

Spotkanie  autorskie  z  Kaliną
Jerzykowską  w  ramach  kampanii  „Z
książką na walizkach”

7.05

Udział w akcji „Wybieram bibliotekę” Maj/czerwiec
Cała Polska Czyta Dzieciom Czerwiec
Wystawa  „Mapy.  Obrazkowa  podróż
po lądach, morzach i kulturach świata”
Wydawnictwa Dwie Siostry

Wrzesień/październik

VIII. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

Instytucje, z którymi nawiązano współpracę w roku 2015 (poza szkołami i przedszkolami).

Nazwa biblioteki, filii
Nazwa instytucji współpracującej

(zakres współpracy)

BPGS Wydawnictwo Dwie Siostry (wystawa)
Żywa Biblioteka Polska, Stowarzyszenie Diversja
(organizacja Żywej Biblioteki)

X. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Przystosowanie bibliotek do obsługi osób niepełnosprawnych 
Budynek, w którym mieści się biblioteka jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (podjazd i toaleta).

Obsługa czytelnicza specjalnych grup użytkowników – Biblioteka posiada książki z dużą czcionką.
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XI. KADRA BIBLIOTECZNA

Zatrudnienie i wykształcenie pracowników na stanowiskach bibliotekarskich

Nazwa
biblioteki,

filii

Liczba
pracowników

ogółem

Liczba pracowników działalności
podstawowej

Liczba pracowników na stanowiskach bibliotekarskich Liczba etatów
przeliczeniowyc

h na
stanowiskach

bibliotekarskich

Średnia płaca
brutto

pracowników na
stanowiskach

bibliotekarskich1

Liczba pracowników na
stanowiskach instruktorskich
w bibliotekach powiatowych

lub pełniących zadania
powiatowe

ogółem
na

stanowiskach
bibliotekarskich

z
wykształceniem

wyższym
bibliotekarskim

z
wykształceniem

średnim
bibliotekarskim

bez
wykształcenia

bibliotekarskieg
o

ogółem
w tym etaty

przeliczeniowe

BPGS 1 - 1 1 - - 1 - - -

RAZEM 1 - 1 1 - - 1 - - -

1Prosimy podać średnią płacę brutto pracowników na stanowiskach bibliotekarskich w poszczególnych bibliotekach na potrzeby MKiDN. Miesięczna średnia płaca brutto to wynagrodzenie
zasadnicze + premia + dodatek stażowy i inne dodatki, bez nagród dyrektora, jubileuszowych, odpraw emerytalnych (wraz z wynagrodzeniem dyrektora) w przeliczeniu na 1 etat.
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Pracownicy administracji i obsługi technicznej i porządkowej

Nazwa biblioteki, filie Osoby Liczba etatów
przeliczeniowych*Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni

BPGS - - -

OGÓŁEM 
POWIAT/DZIELNICA 
ŁODZI

- - -

* W ułamkach dziesiętnych

Liczba pracowników na stanowiskach bibliotekarskich - podział wg stażu pracy
(dane dotyczące całego powiatu/dzielnicy Łodzi)

Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni
Do 5 lat - -
6-10 lat - -
11 – 20 lat - -
21 – 30 lat 1 -
Powyżej 3o lat - -
RAZEM 1 -

Liczba pracowników na stanowiskach bibliotekarskich – 
podział wg stanowisk służby bibliotecznej 

 (dane dotyczące całego powiatu/dzielnicy Łodzi)

Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni
Starszy kustosz 1 -
Kustosz - -
Starszy bibliotekarz - -
Bibliotekarz - -
Młodszy bibliotekarz - -
Starszy magazynier biblioteczny - -
Magazynier biblioteczny - -
Inne bibliotekarskie (jakie?) - -
RAZEM 1 -

Zmiany w kadrze bibliotecznej w stosunku do 2014 roku: W maju stanowisko dyrektora BPGS zajęła
Beata Waniek.

XII. SZKOLENIE I DOSKONALENIE KADRY

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy

Nazwisko i imię
Nazwa

biblioteki / filii
Możdżanowska
Aneta

Biblioteka  Publiczna
Gminy Sokolniki

Szkolenie  dla  koordynatorów  prowadzących
projekty w ramach programu Równać Szanse
16-18.01.2015 r. Poznań

Waniek Beata Biblioteka  Publiczna
Gminy Sokolniki

szkolenie  zaawansowane  z  zakresu  edukacji
kulturalnej  bibliotekarzy Akademia Kultury –
BIBA 2015
15-18.10.2015 Wrocław
Szkolenie  „Jak  zorganizować  Żywą
Bibliotekę”  w  ramach  projektu:  „Rozwój
Żywych Bibliotek w Polsce – przeciwdziałamy
dyskryminacji lokalnie”
12-14.06.2015 Wrocław 
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Szkolenie  „Ochrona  Danych  Osobowych  dla
ADO”
wrzesień

Ponadto  bibliotekarz  uczestniczył  w szkoleniach  organizowanych  przez Powiatową Bibliotekę
Publiczną  w Wieruszowie,  Powiatową  Bibliotekę  Publiczną  w Sieradzu  oraz  szkoleniach  dla
moderatorów  Dyskusyjnych  Klubów  książki  organizowanych  przez  Wojewódzką  Bibliotekę
Publiczną.

Prosimy wymienić także osoby, które ukończyły w 2015 r. kursy i inne szkolenia związane z podnoszeniem kwalifikacji
zawodowych, w tym szkolenia wynikające z uczestnictwa biblioteki w programie „Szkolenia dla bibliotekarzy 2015”. 

XIII. KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEKI

Zakres komputeryzacji bibliotek: 
Został zakupiony komputer na stanowisko bibliotekarza.
Biblioteka  wzięła  udział  w  programie  Fundacji  Orange:  „Orange  dla  bibliotek”  dotyczącego
darmowego internetu dla bibliotek.
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E -usługi w bibliotekach woj. łódzkiego 2015

Dzielnica/Miasto/P
owiat

zdalne
składanie

zamówień na
materiały
bibliotecz.

zdalna
rezerwacja
materiałów
bibliotecz. 

zdalne
przedłużani
e terminu

zwrotu
materiałów

bibliot. 

email/sms o
terminie
zwrotu

materiałów
bibliotecz.

zdalny
dostęp do
licencjono
w zasobów
spoza sieci
biblioteki 

 interaktywne
usługi

informacyjne
(komunikatory,

czat)

e-
learning

blogi
biblioteczne
kanał RSS 

formularze
zapytań 

forum
dyskusyjne
księga gości

profile na
portalach

społecznoś
ciowych 

 użytkownicy
korzystający z

internetu 

liczba %

 BPGS
          1   

Stan komputeryzacji bibliotek powiatu / dzielnicy

Lp.
Nazwa biblioteki /

filii(1)

biblioteka
użytkuje(2)

program
biblioteczny

biblioteka
skomputeryzowan

a w 100%(3)

biblioteka z
dostępem do

Internetu

biblioteka
udostępnia

internet
czytelnikom

biblioteka
wykorzystuje
komputery do

innych
zastosowań(4)

Liczba
komputeró

w w
bibliotece(5)

Liczba
stanowisk w
bibliotece z

dostępem do
internetu

Liczba
stanowisk w
bibliotece z

dostępem do
internetu dla
czytelników 

Biblioteka
udostępnia swój
katalog on-line

Biblioteka
posiada własną

stronę
internetową

1. BPGS SOWA-MARC 21 nie Tak Tak nie 6 6 5 Tak nie

(1) Nazwa KAŻDEJ biblioteki  i filii znajdujących się na obszarze powiatu (lub dzielnicy w przypadku Łodzi) niezależnie od tego czy dana placówka posiada komputery czy nie. Oddziałów bibliotecznych nie uwzględniamy gdyż nie są
samodzielnymi jednostkami.

(2) Użytkowanie oznacza wykonywanie (za pomocą programu bibliotecznego) przynajmniej jednej z wymienionych czynności bibliotecznych takich jak: opracowanie zbiorów (prowadzenie katalogu komputerowego), udostępnianie
zbiorów (wykorzystywanie modułu wypożyczeń), okresowe kontrole zbiorów (skontra)

(3) Za skomputeryzowane  w 100% uznaje  się  placówki,  w których (za pomocą systemu bibliotecznego) wykonuje  się  wszystkie  z  wymienionych czynności bibliotecznych: gromadzenie zbiorów (akcesja),  opracowanie  zbiorów
(prowadzenie katalogu komputerowego),  inwentaryzacja zbiorów (łącznie z wydrukiem ksiąg inwentarzowych),  udostępnianie zbiorów (wykorzystywanie modułu wypożyczeń),  okresowe kontrole zbiorów (skontra),  sporządzanie
statystyki bibliotecznej, opracowywanie bibliografii regionalnej, prowadzenie własnych baz bibliograficznych oraz prowadzenie działalności informacyjnej (z wykorzystaniem internetu)
(4) Za "komputery do innych zastosowań" uważamy przede wszystkim takie, na których nie ma zainstalowanych programów bibliotecznych i nie ma dostępu do internetu. Wykorzystuje się je natomiast do np.: pisania w edytorze
tekstów, korzystania z baz danych znajdujących się na płytach CD lub DVD (np. Przewodnik Bibliograficzny BN), udostępniania czytelnikom zbiorów multimedialnych znajdujących się na płytach CD lub DVD (np. program edukacyjny,
encyklopedia lub atlas multimedialny itp.), bądź zainstalowane są programy płacowe, kadrowe itp.

(5) Włącznie z laptopami
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XIV.  NADZÓR MERYTORYCZNY –  OPIEKA MERYTORYCZNA (wypełniają  biblioteki
powiatowe i biblioteki miejskie prowadzące taką działalność)

Realizacja  zadań  określonych  w statucie  lub  porozumieniu  dotyczących  funkcji  biblioteki
powiatowej; w tym:

- tworzenie bibliografii regionalnej (jeśli należy to do zadań instruktora);
- organizacja szkoleń merytorycznych, warsztatów, spotkań z pracownikami bibliotek w terenie (daty,

tematyka);
- wizyty instruktażowe (lustracje, hospitacje, inne; ilość (daty) ich tematyka, w których bibliotekach),

instruktaż telefoniczny, mailowy;
- pomoce  metodyczne  opracowane  przez  bibliotekę  powiatową  i  miejską  dla  bibliotek  

w terenie i inne materiały przekazane dla bibliotek w terenie;
- przeprowadzone  konkursy  powiatowe,  międzygminne,  inne  formy  pracy  k.o.  (np.  wycieczki

organizowane dla bibliotekarzy);
- inne prace instruktora wykonywane na rzecz podległych placówek.
W tym punkcie nie ma zmian, ale zaznaczam na czerwono, ponieważ w sprawozdaniu do
MKiDN pojawił się osobny rozdział dotyczący działalności instrukcyjno-metodycznej. Za rok
2015 r. tematyka powyższa jest dalej ważna i wymagana przez MKiDN.

Zmiany na stanowisku instruktora miejskiego/powiatowego.
Miejsce instruktora w strukturze organizacyjnej biblioteki (samodzielne stanowisko, powierzone zadania pracownikowi,
utworzony Dział Instrukcyjno-Metodyczny; wymiar czasu pracy instruktora).
Przygotowanie  merytoryczne  instruktora  do  pełnienia  funkcji  (wykształcenie,  staż  pracy  w  bibliotece,  w  tym  na
stanowisku instruktorskim, zajmowane wcześniej stanowiska, ukończone ważniejsze kursy zawodowe).

XV. INNE PRACE I INICJATYWY NA RZECZ GMINY, MIASTA, POWIATU
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Załączniki

Załącznik nr 1:
Wykaz bibliotek, filii i oddziałów bibliotecznych 
Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki
Ul. Parkowa 1
98-420 Sokolniki
Tel. 62 784 50 14
biblioteka@sokolniki.pl

godz. otwarcia: pon., środa, pt.: 11.00-18.00
                           wt., czw.: 8.00-16.00

Załącznik nr 2:
Zamknięcia i otwarcia bibliotek

Nazwa
biblioteki/

filii

Dni ogółem W tym

Otwarcia
Dnia

zamknię-
cia

Skon-
trum

Remonty
przepro
wadzki,
awarie

Zwolnienia
lekarskie i

inne

Oddelego-
wania do

innych prac

Urlopy
Szkolenia,

urlopy
szkolne

BPGS 222 28 4 - - - 16 8

Załącznik nr 4:
Zestawienie form działalności kulturalno-oświatowej

L.p. Nazwa imprezy Ilość Frekwencja
1. Wystawy

- książek – duże („Mapy”)
- książek – małe, nowości wydawnicze
- plastyczne (Jan Paweł II w moim życiu”) 
- inne (Fotograficzna: „Łapię świat wokół 

mnie w obiektywie”)

1
4
1
1

312
X

100
87

2. Spotkania autorskie 2 77
3. Spotkania inne:

- z ciekawymi ludźmi
- okolicznościowe, podać jakie (np. Dzień 
Dziecka, Andrzejki, Mikołajki, Gwiazdka, 
Pasowanie na czytelnika)

- -

4. Prelekcje, odczyty - -
5. Pogadanki - -
6. Lekcje biblioteczne

- z przysposobienia bibliotecznego
- tematyczne

2 23

7. Zajęcia komputerowe - -
8. Warsztaty:

- plastyczne (np. ilustratorskie, decoupage, 
papieru czerpanego, fotograficzne, filmowe)
- literackie (dziennikarskie i teatralne)
- różnotematyczne (np. pedagogiczne, 
psychologiczne, ekologiczne, zdrowy styl życia)

4 12

9. Przeglądy nowości - -
10. Dyskusje - DKK 8 55
11. Konkursy 2 73
12. Zgaduj- zgadule - -
13. Głośne czytanie 

Cała Polska Czyta Dzieciom
1 125
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14. Głośne czytanie – książka mówiona - -
15. Spotkania z baśnią - -
16. Imprezy artystyczno-literackie: 

- koncerty, wieczory słowno-muzyczne, wieczory 
poezji

- -

17. Imprezy czytelniczo-medialne (np. cykliczny 
przegląd nowości wydawniczych z udziałem 
mediów, czat z pisarzem)

- X

18. Projekcje filmowe, festiwale filmowe (wideo, 
DVD) (w ramach DKK)

1 7

19. Przedstawienia teatralne, kukiełkowe - -
20. Gry i zabawy - -
21. Kiermasze książek, sprzedaż wyrobów 

rękodzielniczych, loteria fantowa
- X

22. Wycieczki:
- do innych bibliotek
- inne (do muzeum, teatru itp.)

- -

23. Przyjęcia wycieczek w bibliotece - -
24. Imprezy poza biblioteką

- plenerowe (np. festyn, jarmark, piknik, dożynki)
- na terenie innych instytucji (szkoły, domy 
kultury, kina, urzędy)

2
X

25. Zebrania członków Kół Przyjaciół Biblioteki / Kół 
Miłośników Książki

- -

26. Zebrania członków kół zainteresowań (np. Koła 
Haftu Krzyżykowego, Klubu Literackiego, Klubu 
Historycznego, próby Kółka Teatralnego)

- -

27. Zajęcia rekreacyjne (np. rajd rowerowy, fitness, 
gry zespołowe na wolnym powietrzu)

- -

28. Udział w akcjach ogólnopolskich (Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy)

1
X

29. Inne wydarzenia –  Żywa Biblioteka/ Human 
Library Sokolniki

1 76

RAZEM POWIAT/DZIELNICA ŁODZI 31 870
Znak „X” przy frekwencji oznacza, że przy danej formie nie podajemy frekwencji.

O zaklasyfikowaniu wydarzenia kulturalno-oświatowego do danej kategorii decyduje jego forma a nie treść. Np. formą
działania nie będzie „UTW” czy „biblioterapia”, lecz wykład, pogadanka, głośne czytanie itd. Według form należy
również rozpisać zajęcia zorganizowane podczas wakacji i ferii.

Lekcje biblioteczne tematyczne i z przysposobienia bibliotecznego należy podawać oddzielnie.

Sam udział w działaniach obywatelskich (np. partnerstwach, koalicjach na rzecz lokalnych społeczności) nie zaliczamy
do form działalności  kulturalno-oświatowej.  Dopiero  kiedy  w wyniku  współpracy  zostanie  zrealizowane  konkretne
wydarzenie, należy określić jego formę według podanych w tabeli pozycji.

Prezentację multimedialną nie traktujemy jako formy wydarzenia, lecz jako narzędzie przekazu informacji podczas np.
prelekcji, warsztatu lub innego spotkania.
Wolontariat nie jest formą działalności k-o.
Wspólne odrabianie lekcji należy zaliczyć do działalności informacyjnej a nie kulturalno-oświatowej.
Sesje naukowe liczymy jako jedną imprezę/wydarzenie, nawet jeśli obejmowały kilka wykładów, projekcje filmu, czy
występ artystyczny.
Gry i zabawy – jeśli w grę planszową gra 4 dzieci to zapisujemy to jako 1 grę, przy frekwencji 4 osób. 

Uwaga: W pkt. VII , w tabeli pt. „Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dorosłego czytelnika”
należy pominąć działania na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów (informacje te należy zamieścić w pkt. X). Jeśli
spotkanie z pisarzem odbyło się w ramach DKK, proszę to zaznaczyć.
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Załącznik nr 5:
Najchętniej wypożyczane książki w roku 2014 r. (nazwisko i imię, tytuł), z podziałem na:

– Literatura piękna dla dorosłych
1. Fo D. „Córka papieża”
2. Bonda K. „Sprawa Niny Frank”
3. Druon M. „Królowie przeklęci”
4. James „50 twarzy Greya”
5. Evans „Obietnica pod jemiołą”

– Literatura piękna dla dzieci i młodzieży
1. Musierowicz M. „Feblik”
2. Maleszka A. „Magiczne drzewo”
3. Rowell R. „Fangirl”
4. Levithan D. „Każdego dnia”
5. „Nela, mała reporterka”

– Literatura z innych działów
1. Aleksiejewicz S. : „Cynkowi chłopcy”
2. Lee H. : „Dziewczyna o siedmiu imionach”
3. Weathers B. : „Everest”
4. Jagielski W.: „Wszystkie wojny Laury”
5. Janicki K. „Upadłe damy II Rzeczpospolitej”

Najchętniej czytane nowości wydawnicze, które znalazły się na rynku wydawniczym w ciągu 
ostatnich 2-3 lat

– Literatura piękna dla dorosłych
1. Gerritsen T. – wszystko
2. Nurowska M. – wszystko
3. Lackberg C. – wszystko
4. Michalak K. – wszystko

– Literatura piękna dla dzieci i młodzieży
1. Maleszka  A.: „Magiczne drzewo”
2. Simon : „Koszmarny Karolek”
3. Kosik :Felix, Net i Nika”
4. Seria o Franklinie 

– Literatura z innych działów
1. Łysiak W.
2. Davies N. – wszystko

Prosimy podać max.5 pozycji w każdej kategorii.
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