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OR-037-14/16

Spytkowice, dn. 08.01.2016 r.

ANALIZA OPISOWA DZIAŁALNOŚCI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SPYTKOWICACH
w 2015 roku
Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach jest instytucją kultury, której celem jest
zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianie wiedzy
oraz wspomaganie rozwoju edukacji i kultury. Biblioteka działa na terenie Gminy Spytkowice
poprzez placówki GBP w Spytkowicach oraz Filię w Bachowicach i Filię w Ryczowie,
realizując wyznaczone jej zadania i dostosowując je do zmian zachodzących
w społeczeństwie.
I. STAN BIBLIOTEK PUBLICZNYCH w 2015 r.
Liczba bibliotek – 3
Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach
Filia w Bachowicach
Filia w Ryczowie
Status formalno-prawny
Instytucja kultury (wpisana do Rejestru instytucji kultury)
II. STATYSTYKA I STAN CZYTELNICTWA GBP W SPYTKOWICACH w 2015 r.
STATYSTYKA GBP W SPYTKOWICACH - 2015 R.
Czytelnicy zarejestrowani
Odwiedziny
w wypożyczalni
w czytelni
w czytelni Internetowej
imprezy kulturalne
wejścia na stronę Internetową GBP
Facebook, Google+
Wypożyczenia zbiorów ogółem
udostępnianie na miejscu
udostępnianie na zewnątrz
Ilość udzielonych informacji

1.855
79.423
13.322
1.260
2.297
2.298
59.983
273
33.237
4.995
28.242
2.664

Tab.1 – Czytelnicy w 2015 r.
Placówka
Czytelnicy ogółem
GBP Spytkowice i
Oddział dla Dzieci
1067
Filia Bachowice
380
Filia Ryczów
408
Ogółem
1.855

(spadek o 27)
(wzrost o 1.721)
(spadek o 903)
(spadek o 174)
(spadek o 280)
(spadek o 565)
(wzrost o 3.717)
(spadek o 74)
(spadek o 2371)
(wzrost o 773)
(spadek o 3.144)
(wzrost o 115)

w tym do 15 lat
387
191
157
735
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Tab. 2 - Ruch czytelniczy w 2015 r.
Wypożyczalnia

Imprezy
kulturalnooświatowe

Czytelnia

Placówka
Liczba
odwiedzin

Liczba odwiedzin

GBP
Spytkowice
+ Oddział
dla DiMG

Liczba odwiedzin
korzystających
z Internetu

Liczba
uczestniczących
w imprezach

Strona
Internetowa
GBP oraz
Facebook
i Google+

Razem
odwiedzin

Liczba wejść +
publicznych
rekomendacji

5991

463

1315

1715

60256

69740

Filia w
Bachowicach

4488

427

384

161

-

5460

Filia w
Ryczowie

2843

370

598

422

-

4233

13322

1260

2297

2298

60256

79433

Ogółem

Tab. 3 - Wykorzystanie zbiorów w 2015 r.
Wypożyczalnia
wypożyczeń
czasopism

Liczba
udostępn.
książek
i roczn.
czasopism

Liczba
udostępn.
czasopism

15211

834

157

663

2387

453

19705

2223

Filia
w
Bachowicach

4793

355

25

140

216

7

5536

221

Filia
w Ryczowie

6094

769

4

598

236

295

7996

220

26098

1958

186

1401

2839

755

33237

2664

GBP
Spytkowice
+ Oddział
dla DiMG

Ogółem:

Liczba

Liczba
udostępn.
zbiorów
audiowiz.
i elektron.

Liczba
udzielonych
informacji,

Liczba
wypożyczeń,
zbiorów
elektron.
i audiowiz.

Placówka

Liczba
wypożyczeń
książek
i roczn.
czasopism

Czytelnia
Razem

w tym wejść
do katalogu
online

III. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA BIBLIOTEK.
Program działalności bibliotek to połączenie tradycyjnych sposobów wykorzystania
ich zasobów ze stopniowym wdrażaniem nowych form aktywności, realizowanych
w placówkach bibliotecznych, który koncentruje się na:
1. gromadzeniu i opracowywaniu oraz systematycznym wzbogacaniu zbiorów książkowych
i multimedialnych oraz różnorodnych dokumentów. Szczególną uwagę w tym zakresie
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poświęcono potrzebom edukacyjnym mieszkańców oraz pozyskiwaniu dokumentów
dotyczących Gminy Spytkowice;
2. wypożyczaniu i udostępnianiu zbiorów bibliotecznych oraz udzielaniu informacji;
Stan czytelnictwa w GBP w Spytkowicach na dzień 31.12.2015 r.
 Liczba czytelników: 1.855
 Liczba wypożyczeń zbiorów: 33.237 (w tym: książek i czasopism na zewnątrz – 28342,
na miejscu – 4.995)
 Liczba odwiedzin: 19.057 (w tym w wypożyczalni – 13.322, w czytelni 1.260,
korzystający z Internetu – 2.297 i uczestniczący w imprezach kulturalnych – 2.178).
 Liczba wejść na stronę Internetową GBP i publicznych rekomendacji w usłudze
Facebook i Google+ – 60256.
 Liczba udzielonych informacji: 2.664 (w tym udzielanie informacji online o zbiorach
GBP – korzystanie z katalogu elektronicznego – 1.396 inf. online).
3. organizowaniu imprez cyklicznych i akcji propagujących czytelnictwo i zachęcających
do korzystania z bibliotek, m. in. spotkania autorskie, wystawy, lekcje biblioteczne, kursy
komputerowe, konkursy, zajęcia plastyczne i literackie, akcje „Ferie z książką” i „Wakacje
w Bibliotece”, wystawy. W 2015 roku zorganizowano w placówkach łącznie 148 imprez
i zajęć, w których uczestniczyło 2.298 osób;
4. organizacji wystaw, wystawek rocznicowych i tematycznych - w 2014 roku zorganizowano
w placówkach łącznie 196 wystaw, wystawek i gazetek promujących naukę, literaturę
i sztukę;
5. prowadzeniu nowych form działalności wynikających z rozwoju elektroniki i potrzeby
dostępu społeczeństwa do wiedzy i informacji.
GBP w Spytkowicach wraz z Filiami posiada 28 komputerów, w tym:
 14 stanowisk internetowych dla mieszkańców gminy w GBP w Spytkowicach oraz
2 stanowiska internetowe dla czytelników z dostępem wyłącznie do katalogu on-line;
 2 stanowiska internetowe w Filii w Bachowicach dla mieszkańców wsi Bachowice;
 2 stanowiska internetowe w Filii w Ryczowie dla mieszkańców wsi Ryczów i Półwieś;
 8 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu dla pracowników w GBP i Filiach.
6. prowadzeniu elektronicznego systemu obsługi bibliotecznej w GBP i Filiach –
5 stanowisk:
 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach oraz Oddziale dla Dzieci i Młodzieży
Gimnazjalnej prowadzone jest komputerowe udostępnianie księgozbioru w programie
LIBRA;
 w Filii w Bachowicach trwa praca nad tworzeniem katalogu elektronicznego. Do
31.12.2015 r. wprowadzono - 92 % zbiorów. Od 2014 r. rozpoczęto komputerowe
udostępnianie zbiorów czytelnikom;
 w Filii w Ryczowie od 2013 r. prowadzone jest komputerowe udostępnianie zbiorów
czytelnikom. Nadal trwają prace nad tworzeniem katalogu elektronicznego. Do
wprowadzenia pozostał 1% zbiorów;
7. prowadzeniu działalności informacyjnej bibliotek w oparciu o warsztat informacyjnobibliograficzny;
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8. promocji gminy poprzez działalność wystawienniczą w bibliotece i na zewnątrz,
promującą walory turystyczne i zabytki Gminy Spytkowice oraz prace lokalnych artystów.
IV. ZBIORY BIBLIOTECZNE – STAN I UZUPEŁNIANIE
Stan zbiorów bibliotek w dn. 31.XII.2015 r. łącznie – 73.133 o wartości: 600.239,34 zł.
w tym: Księgozbiory – 71.182 woluminy o wartości 565.342,54 zł.
Roczniki czasopism – 840 wol. – 21.720,39 zł.
Zbiory specjalne (w tym elektroniczne) – 1.111 jedn. inw. o wartości 13.176,41 zł.
Zakup nowości wydawniczych w 2015 r.
GBP w Spytkowicach, Filia w Bachowicach i Filia w Ryczowie pozyskały łącznie:
2.007 zbiorów bibliotecznych o wartości 41.219,07 zł.,
w tym:
1. zakupiono 1.980 zbiorów za kwotę 40.790,57 zł.:
 ze środków własnych Biblioteki – 31.570,57 zł. – 1.530 egz. (1.485 książek o wart.
31.905,33 zł. oraz 6 zbiorów elektronicznych o wart. 288,50 i 39 zbiorów
audiowizualnych o wartości 764,00 zł)
 ze środków Biblioteki Narodowej - 450 wol. książek – 9.220 zł.
2. pozyskano z darów i ekwiwalentów:
 dary od czytelników i instytucji oraz ekwiwalenty – 27 egz. o wartości 428,50 zł.
Placówka
GBP w
Spytkowicach
Filia w
Bachowicach
Filia w Ryczowie

Ogółem:
DE, AU

Zakup budżet

Zakup BN

Dary

Ekwiwalenty

Ilość
798
6
39
335

Wartość
17071,32
288,50
764,00
6799,55

Ilość
242

Wartość
4885,16

Ilość
10

Wartość
271,00

Ilość
3

Wartość
62,00

97

2143,54

0

0

0

352
1530

6647,20
31570,57

111
450

2191,30
9220,00

0
10

0
271,00

14
17

Razem

0

Ilość
1053
6
39
432

Wartość
22289,48
288,50
764,00
8943,09

95,50
157,5

477
2007

8934,00
41219,07

W 2015 r. zaprenumerowano dla bibliotek łącznie 22 tytuły czasopism (35 egz.)
o wartości 2.888,17 zł.
Tab. 4 - Stan zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach oraz Filii
w Bachowicach i w Ryczowie w dn. 31.12.2015 r.
Lp. Nazwa przedmiotu
1. Księgozbiory łącznie:
w tym:
Księgozbiór GBP w Spytkowicach
Księgozbiór Filia w Bachowicach
Księgozbiór Filia w Ryczowie

2.
3.

Roczniki czasopism łącznie:
Zbiory specjalne GBP w Spytkowicach

J.m.
wolumin
wolumin
wolumin
wolumin
wolumin
szt.

Ilość
71.182

Wartość
565.342,54

35.630
18.832
16.720

292.313,19
140.309,14
132.720,21

840
860

21.720,39
2.339,05
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4.
5.

Dokumenty audiowizualne łącznie:
Dokumenty elektroniczne łącznie:
Razem pozycje 1+2+3+4+5 :

szt.
szt.
73.133

207
44

5.301,58
5.535,78
600.239,34

V. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA W 2015 R.
W bibliotekach prowadzono stałe formy działalności kulturalnej, związane
z popularyzacją czytelnictwa: spotkania autorskie, konkursy recytatorskie, wiedzy
i rysunkowe, zajęcia plastyczno – techniczne, lekcje biblioteczne, wystawki rocznicowe
i zalecające, kontynuowano akcje czytelnicze, zawierające bogatą ofertę imprez kulturalnorozrywkowych: w lipcu i sierpniu „Wakacje w Bibliotece”, w styczniu „Ferie z Książką”.
Ogółem w 148 imprezach uczestniczyło 2.298 osób.
W GBP w Spytkowicach zorganizowano m.in.:
 Spotkania teatralne – artyści krakowskiego teatru „Moralitet” na Dzień Dziecka:
„O panience Miotełce” – czerwiec;
 Cykle konkursów czytelniczych i plastycznych oraz lekcje biblioteczne dla
najmłodszych czytelników w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży, w Filii w Bachowicach
i Filii w Ryczowie oraz dla Gimnazjalistów w bibliotece głównej – luty-czerwiec /
wrzesień-grudzień;
 „Komputer dla 40 +” – 7 kursów komputerowych indywidualnych – styczeń/luty;
 3 spotkania autorskie – w GBP gościli: „Dzikie zwierzęta obok człowieka” – XXIV
spotkania autorskie z ornitologiem, przyrodnikiem, fotografem, autorem publikacji
o tematyce przyrodniczej Sebastianem Sobowcem – czerwiec 120; „Maroko kraj
kontrastów” wykład i prezentacja multimedialna – XXV spotkanie autorskie z Anją
Weiss – grudzień 46;
 Współrealizacja z biblioteką ZSP w Spytkowicach projektu „Biblioteka przyjazna
uczniowi” „Katalogi komputerowe i tradycyjne” – 4 lekcje biblioteczne dla uczniów kl. I–
III gimn. oraz
„Mój ulubiony poeta” – konkurs recytatorski w trzech kategoriach
wiekowych - listopad/grudzień;
 Wernisaże wystaw: „Malarstwo. Irena Lurie-Chudy”- luty/kwiecień, „W oko wpadło mi
Maroko. Edukacyjna wystawa fotografii, ceramiki i rzemiosła. Anja Weiss” –
grudzień/styczeń; „Malarstwo i ceramika. Paulina Cichoń” w Wadowickiej Bibliotece
Publicznej – kwiecień/maj;
 Wystawy (13 ekspozycji) zewnętrzne oraz ze zbiorów własnych, m.in. „Jan Paweł II
w Kalwarii” – styczeń – wystawa udostępniona przez CKSiT w Kalwarii Zebrzydowskiej;
„Malarstwo. Irena Lurie-Chudy”- luty/kwiecień, „Malarstwo i ceramika. Paulina Cichoń”
w Wadowickiej Bibliotece Publicznej – kwiecień/maj; „Zabytki i atrakcje przyrodnicze
Gminy Spytkowice”- kwiecień/listopad, „W oko wpadło mi Maroko. Edukacyjna wystawa
fotografii, ceramiki i rzemiosła. Anja Weiss” – grudzień/styczeń;
 „Programowanie i budowanie robotów z zestawów klocków LEGO” warsztaty dla
dzieci i młodzieży – sierpień;
 „Prezentacja działalności Gminnych ośrodków programowania GO-PRO!” –
spotkanie informacyjno-doradcze dla dorosłych – sierpień.
1/ w GBP w Spytkowicach zorganizowano łącznie 92 zajęcia dla 1.715 uczestników:
Forma pracy
Kursy komputerowe i językowe
Lekcje biblioteczne

Ilość
18
5

Frekwencja
183
67
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Spotkania autorskie i teatralne
Konkursy czytelnicze
Wernisaże i zwiedzanie wystaw
Konkursy i zajęcia plastyczne
Zabawy słowem i rozrywki umysłowe
Szkolenia bibliotekarzy
Gazetki i wystawki (92), wystawy (13)
Ogółem:
92 imprezy + 105 ekspozycji

4
7
3
26
16
13
105

231
88
565
379
181
21
0

197

1715

2/ w Filii w Ryczowie zorganizowano 35 imprez dla 422 uczestników:
Forma pracy
Konkursy plastyczne
Konkursy wiedzy
Gry i zabawy
Wycieczki do biblioteki
Lekcje biblioteczne
Wystawki, gazetki
Ogółem:
35 imprez + 30 wystawki

Ilość
10

Frekwencja
119

6
13
4
2
29

53
156
67
27
-

64

422

W Filii w Ryczowie zorganizowano m.in.:
 Konkursy czytelnicze i plastyczne – dla dzieci i młodzieży – styczeń/grudzień;
 „Przedszkole Promyczek w Bibliotece” – wycieczki przedszkolaków do Filii;
 Wycieczki oddziałów 0 do biblioteki
3/ w Filii w Bachowicach przeprowadzono łącznie 21 imprezy dla 161 uczestników.
Formy pracy
Konkursy wiedzy
Zajęcia i konkursy plastyczne oraz prace manualne
Spotkania z książką i filmem
Gry i zabawy (w tym słowem, ruchowe
i na
wolnym powietrzu)
Gazetki i wystawki książek
Ogółem:
21 imprez + 62 wystawki

Ilość
5
5
1
10

Frekwencja
35
38
10
78

62
83

161

VI. INWESTYCJE I MODERNIZACJE
W 2015 r. na bieżąco uzupełniano wyposażenie placówek bibliotecznych w niezbędne
do codziennej działalności oprogramowania i sprzęty.
VII. WYKONANIE WYDATKÓW I POZYSKANE ŚRODKI.
1/ Informacja z wykonania wydatków w 2015 r.
W 2015 roku budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach wynosił: 353.909 zł.
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w tym:
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 340.000 zł.
Dotacja ze środków finansowych Biblioteki Narodowej przeznaczona w całości na zakup
wydawnictw – 9.220 zł.
Dotacja finansowa Fundacji Orange – 1.800 zł.
Dochody własne GBP (wykonywanie kserokopii, drukowanie, upomnienia) – 2.889 zł
2. Pozyskane środki:
W 2015 r. GBP w Spytkowicach pozyskała środki pozabudżetowe w kwocie 13.909 zł.
tym:
1. Dochody własne: przychody z wpłat za drukowanie, kserokopie, upomnienia –
w wysokości 2.889 zł.
2. Dotacja celowa w wysokości 9.220 zł. ze środków Biblioteki Narodowej w ramach
Programu BN "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek", w celu wzbogacenia
i odnowienia księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. Dzięki tej dotacji nasze
Biblioteki wzbogaciły dodatkowo swoje zbiory o 450 woluminów.
3. Dotacja finansowa w wysokości 1.800 zł z Fundacji Orange z siedzibą w Warszawie
w ramach Programu „Akademia Orange dla bibliotek" z przeznaczeniem na edukację
oraz popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników
i użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu
do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach w okresie
od 1 stycznia do 31 lipca 2015 r.

