GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SPYTKOWICACH
34-116 SPYTKOWICE, ul. Zamkowa 8
tel./fax (033)879-17-17, www.gbpspytkowice.pl
e-mail: gbpspytkowice@gmail.com, gbpspytkowice@hotmail.com

OR-037-1/17

Spytkowice, dn. 2.01.2017 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Spytkowicach
34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 8
pow. Wadowice, woj. Małopolskie

ANALIZA OPISOWA DZIAŁALNOŚCI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SPYTKOWICACH
w 2016 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 z Oddziałem dla Dzieci i Młodzieży oraz Filię w
Bachowicach i Filię w Ryczowie.
I. STAN BIBLIOTEK PUBLICZNYCH w 2016 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 2016 r.
STATYSTYKA GBP W SPYTKOWICACH - 2016 R.
Czytelnicy zarejestrowani
1.840
Odwiedziny
99.575
w wypożyczalni
12.192
w czytelni
1.173
w czytelni Internetowej
2.106
imprezy kulturalne
2.634
wejścia na stronę Internetową GBP 81.327
Facebook, Google+, sesje IbukLibra 143
Wypożyczenia zbiorów ogółem
29.040
udostępnianie na miejscu
3.596
udostępnianie na zewnątrz
25.213
otwarcia IbukLibra
231
Ilość udzielonych informacji
3.098
Tab.1 – Czytelnicy w 2016 r.
Placówka
Czytelnicy ogółem
GBP Spytkowice i
Oddział dla Dzieci
1057
Filia Bachowice
386
Filia Ryczów
397
Ogółem
1840

w tym do 15 lat
365
205
209
779
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Tab. 2 - Ruch czytelniczy w 2016 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 ,
Google+ i
sesje
IbukLibra

Razem
odwiedzin

Liczba wejść +
publicznych
rekomendacji

5806

436

1330

1749

81470

90791

Filia w
Bachowicach

3684

418

460

339

-

4901

Filia w
Ryczowie

2702

319

316

546

-

3883

12192

1173

2106

2634

81470

99575

Ogółem

Tab. 3 - Wykorzystanie zbiorów w 2016 r.
Wypożyczalnia
Liczba
wypożyczeń
książek
i roczn.
czasopism

wypożyczeń
czasopism

14452

Filia
w
Bachowicach
Filia
w Ryczowie

Placówka

GBP
Spytkowice

Liczba

Czytelnia
Liczba
udostępn.
zbiorów
audiowiz.
i elektron.

Liczba
udzielonych
informacji,

Liczba
wypożyczeń,
zbiorów
elektron.
i audiowiz.
oraz otwarć
Ibuk Libra

Liczba
udostępn.
książek
i roczn.
czasopism

Liczba
udostępn.
czasopism

601

368

314

1244

470

17449

2676

3785

280

22

232

310

22

4651

253

5286

623

27

597

274

133

6940

169

23523

1504

417

1143

1828

625

29040

3098

Razem

w tym wejść
do katalogu
online

+ ODiMG

Ogółem:

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
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i multimedialnych oraz różnorodnych dokumentów. Szczególną uwagę w tym zakresie
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 31.12.2016 r.
 Liczba czytelników: 1.840
 Liczba wypożyczeń zbiorów: 29.040 (w tym: książek, czasopism, otwarć IbukLibra na
zewnątrz – 25.444, na miejscu – 3.596)
 Liczba odwiedzin: 18.105 (w tym w wypożyczalni – 12.192, w czytelni 1.173, w
czytelni Internetowej – 2.106 i uczestniczących w imprezach kulturalnych – 2.634).
 Liczba wejść na stronę Internetową GBP i publicznych rekomendacji w usłudze
Facebook i Google+ oraz sesje IbukLibra – 81.470.
 Liczba udzielonych informacji: 3.098 (w tym udzielanie informacji online o zbiorach
GBP – korzystanie z katalogu elektronicznego – 1.565).
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”. W 2016 roku zorganizowano w placówkach łącznie 151 imprez i zajęć, w
których uczestniczyły 2.634 osoby;
4. organizacji wystaw, wystawek rocznicowych i tematycznych - w 2016 roku zorganizowano
w placówkach łącznie 197 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:
 13 stanowisk internetowych dla mieszkańców gminy w GBP w Spytkowicach oraz
1 stanowisko 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 (od 2009 r.), w Filii w Bachowicach (od 2014 r.) oraz w Filii w Ryczowie
(od 2013 r.) prowadzone jest komputerowe udostępnianie księgozbioru w programie
LIBRA;
7. prowadzeniu działalności informacyjnej bibliotek w oparciu o warsztat informacyjnobibliograficzny;
8. promocji kultury i gminy poprzez działalność wydawniczą i wystawienniczą w bibliotece
i na zewnątrz, promującą walory turystyczne i zabytki Gminy Spytkowice oraz prace
lokalnych artystów.
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IV. ZBIORY BIBLIOTECZNE – STAN I UZUPEŁNIANIE
Stan zbiorów bibliotek w dn. 31.XII.2016 r. łącznie – 73.854 o wartości: 638.474,92 zł.
w tym: Księgozbiory – 71.866 woluminy o wartości 602.677,13 zł.
Roczniki czasopism – 840 wol. – 21.720,39 zł.
Zbiory specjalne (w tym elektroniczne) – 1.148 jedn. inw. o wartości 14.077,40 zł.
Zakup nowości wydawniczych w 2016 r.
GBP w Spytkowicach, Filia w Bachowicach i Filia w Ryczowie pozyskały łącznie:
2.084 zbiory biblioteczne o wartości 40.037,35 zł.,
w tym:
1. zakupiono 2.020 zbiorów za kwotę 38.523,15 zł.:
 ze środków własnych Biblioteki – 29.023,15 zł. – 1.524 egz. (1.487 książek o wart.
28122,16 zł. oraz 6 zbiorów elektronicznych o wart. 199,80 i 31 zbiorów
audiowizualnych o wartości 701,19 zł)
 ze środków Biblioteki Narodowej - 496 wol. książek – 9.500 zł.
2. pozyskano z darów i ekwiwalentów:
 dary od czytelników i instytucji oraz ekwiwalenty – 64 egz. o wartości 1.514,20 zł.
Placówka
Zakup budżet Zakup MKiDN
Dary
Ekwiwalenty
Razem
GBP w
Spytkowicach
Filia w
Bachowicach
Filia w
Ryczowie

Ilość
729
31
6
396

Wartość
15.807,78
701,19
199,80
6.182,78

Ilość
280

Wartość
5.451,56

Ilość
42

Wartość
1.234,00

Ilość
1

Wartość
4,50

58,70

Ilość
1052
31
6
512

Wartość
22497,84
701,19
199,80
8439,93

103

2.043,45

11

155,00

2

362

6.131,60

113

2004,99

8

62,00

0

0,00

483

8198,59

1524 29023,15
496 9500,00
61 1451,00
3
63,20 2084 40.037,35
Ogółem:
AU, DE
W 2016 r. zaprenumerowano dla bibliotek łącznie 18 tytułów czasopism (30 egz.)
o wartości 3682,05 zł.
W 2016 r. wykupiono dla czytelników dostęp do zasobu e-booków oferowanych przez
PWN SA - platforma IBUK LIBRA w ramach Konsorcjum Małopolskich Bibliotek
Publicznych, łącznie 2120 tytułów o wartości 800,00 zł.

Tab. 4 - Stan zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach oraz Filii
w Bachowicach i w Ryczowie w dn. 31.12.2016 r.
Lp. Nazwa przedmiotu
1. Księgozbiory łącznie:
w tym:
Księgozbiór GBP w Spytkowicach
Księgozbiór Filia w Bachowicach
Księgozbiór Filia w Ryczowie

2.
3.
4.
5.

Roczniki czasopism łącznie:
Zbiory specjalne GBP w Spytkowicach
Dokumenty audiowizualne łącznie:
Dokumenty elektroniczne łącznie:
Razem pozycje 1+2+3+4+5 :

J.m.
wolumin
wolumin
wolumin
wolumin
wolumin
szt.

szt.
szt.
73.854

Ilość
71.866

Wartość
602.677,13

36.041
18.893
16.932

314.799,26
147.543,61
140.334,26

840
860
238
50

21.720,39
2.339,05
6.002,77
5.735,58
638.474,92
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V. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA W 2016 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 170 imprezach uczestniczyły 2.634 osoby.
W GBP w Spytkowicach zorganizowano m.in.:
 Cykle konkursów czytelniczych i plastycznych w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży –
styczeń/grudzień;
 „Komputer dla 40 +” – 7 kursów komputerowych indywidualnych – styczeń/luty;
 4 spotkania autorskie (XXV-XXVIII) – w GBP gościli: Renata Piątkowska - „Kto
ratuje jedno życie, ratuje cały świat”, Jolanta Szwalbe - „Nie starzeje się ten, kto umie
cieszyć się życiem”, Sebastian Sobowiec - „Dzika żywność: zdrowe i niezdrowe
jedzenie”, Elżbieta Bednarczyk - „Australia” oraz „Australijski wieczór poetycko –
taneczny”;
 Współpraca z biblioteką ZSP w Spytkowicach. Lekcje biblioteczne dla dzieci
i młodzieży: „Katalogi komputerowe”, „Księgozbiór podręczny i tradycyjne źródła
informacji”, „Edukacja czytelnicza i informacyjna”, „Prezentacja współczesnej literatury
dla młodzieży” – luty/listopad; „Mistrz pięknego czytania” – konkurs pięknego czytania
z udziałem uczniów klas IV – VI i I – III gimn. – październik;
 Wernisaże i finisaże wystaw, wykłady i prezentacje multimedialne: „Tajwan okiem
kulturoznawcy” Maria Anna Dudek, „Kobieta japońska kontra niewolnica arabska” Anja
Weiss, „Sekrety gejszy” Maria Anna Dudek, Wystawa malarstwa „Grupy na Zamku” w
Oświęcimiu, „Kobieta w świecie islamu” Anja Weiss, „Tradycje pochówku w trzech
religiach świata” Anja Weiss;
 Wystawy (18 ekspozycji) zewnętrzne oraz ze zbiorów własnych, m.in.: „Tajwan okiem
kulturoznawcy” – styczeń/marzec, „W świecie gejsz i samurajów”- marzec/kwiecień,
„Wystawa malarstwa artystów zrzeszonych w Regionalnym Stowarzyszeniu Twórców
Kultury „Grupa na Zamku” w Oświęcimiu” – kwiecień/czerwiec, „Skarby sakralne Gminy
Spytkowice” - lipiec, „Zabytki i atrakcje przyrodnicze Gminy Spytkowice” –sierpień,
„Wśród tureckich tulipanów - wystawa fotografii i przedmiotów tureckich” –
wrzesień/październik, „Tradycje pochówku w trzech religiach świata” –
październik/listopad, „Świąteczne tradycje w Polsce” i „Świąteczne dekoracje miast” grudzień/styczeń.
1/ w GBP w Spytkowicach zorganizowano łącznie 102 formy dla 1.749 uczestników:
Forma pracy
Kursy komputerowe i językowe
Lekcje biblioteczne
Spotkania autorskie i teatralne
Konkursy czytelnicze
Wernisaże (3-86) i zwiedzanie wystaw (18-391)
Konkursy i zajęcia plastyczne
Zabawy słowem i rozrywki umysłowe
Szkolenia bibliotekarzy

Ilość
1
11
10
9
21
25
19
3

Frekwencja
10
189
360
124
477
345
207
3
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Dyskusje nad książką itp.
Gazetki i wystawki (95), wystawy (18)
Ogółem:
81 imprez + 113 ekspozycji

3
95

34
0

197

1749

2/ w Filii w Ryczowie zorganizowano 34 formy dla 546 uczestników:
Forma pracy
Konkursy plastyczne

Ilość
14

Frekwencja
204

Konkursy wiedzy
Gry i zabawy
Wycieczki do biblioteki
Spotkania autorskie i teatralne
Zajęcia kulinarne
Wystawki, gazetki

3
9
5
2
1
27

37
104
77
104
20
-

61

546

Ogółem:
34 imprezy + 27 wystawek

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;
 Spektakl profilaktyczno-edukacyjny Teatru MORALITET z Krakowa pt.: „Wielkie hece
w bibliotece”;
 Spotkanie autorskie z Elżbietą Bednarczyk „Australia”.
3/ w Filii w Bachowicach przeprowadzono łącznie 34 formy dla 339 uczestników.
Formy pracy
Konkursy i turnieje wiedzy
Konkursy recytatorskie
Zajęcia i konkursy plastyczne oraz prace manualne
Spotkania z książką i filmem
Gry i zabawy (w tym słowem, ruchowe i na
wolnym powietrzu)
Zajęcia komputerowe
Lekcje biblioteczne
Gazetki i wystawki książek
Ogółem:
34 imprezy + 57 wystawek

Ilość
10
1
8
3
7

Frekwencja
54
30
80
46
82

5
2
57
93

18
29
339

W Filii w Bachowicach zorganizowano m.in.:
 Konkursy czytelnicze i plastyczne – dla dzieci i młodzieży – styczeń/grudzień;
 Konkursy „Dzień Głośnego Czytania” – zajęcia dla dzieci przedszkolnych
 Proszę Państwa – oto Miś” – konkurs recytatorski z okazji Światowego Dnia
Pluszowego Misia (współorganizacja z biblioteką szkolną)
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VI. INWESTYCJE I MODERNIZACJE
W 2016 r. na bieżąco uzupełniano wyposażenie placówek bibliotecznych w niezbędne
do codziennej działalności oprogramowania i sprzęty.
Dzięki przychylności Wójta Gminy Spytkowice Mariusza Krystiana, Filia w Ryczowie
zyskała dodatkowe 40 m2 na swoją działalność. Przeprowadzone prace remontowe wykonano
w systemie gospodarczym: wygipsowano i pomalowano ściany, położono nową podłogę,
wykonano instalacje: elektryczną i komputerową oraz sanitariaty, za kwotę 17506,55 zł.
Urządzanie nowego wnętrza wymagało zakupienia nowego wyposażenia. GBP
w Spytkowicach kupiła regały na księgozbiór dla dzieci i młodzieży, biurko pod komputer,
stoły i krzesła, za kwotę 4108,77 zł. Dzięki dobrej współpracy tych instytucji, Filia
w Ryczowie, po prawie 40. latach, może pochwalić się przestronnym lokalem, łączącym
wypożyczalnię z czytelnią, w którym w godziwych warunkach czytelnicy mają zapewniony
swobodny dostęp do ponad 17 tys. zbiorów książek i czasopism oraz do trzech stanowisk
komputerowych z dostępem do Internetu. Dotychczasowa ciasnota pomieszczenia Filii
powodowała ograniczony dostęp do części zbiorów. W przestronnej i nowoczesnej placówce,
dostosowanej zarówno do potrzeb dzieci, osób starszych oraz niepełnosprawnych oferujemy
sprawne i przyjemne korzystanie z oferty placówki.
VII. WYKONANIE WYDATKÓW I POZYSKANE ŚRODKI.
1. Informacja z wykonania wydatków w 2016 r.
W 2016 roku budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach wynosił: 352.500 zł.
w tym:
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 340.000 zł.
Dotacja ze środków finansowych Biblioteki Narodowej przeznaczona w całości na zakup
wydawnictw – 9.500 zł.
Dochody własne GBP (wykonywanie kserokopii, drukowanie, upomnienia) – 3.000 zł
2. Pozyskane środki:
W 2016 r. GBP w Spytkowicach pozyskała środki pozabudżetowe w kwocie 12.500 zł.
tym:
1. Dochody własne: przychody z wpłat za drukowanie, kserokopie, upomnienia –
w wysokości 3.000 zł.
2. Dotacja celowa w wysokości 9.500 zł. ze środków finansowych Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Programu Wieloletniego "Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
publicznych", na zakup nowości wydawniczych w 2016 r. Dzięki tej dotacji nasze
Biblioteki wzbogaciły dodatkowo swoje zbiory o 496 woluminów.
DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Spytkowicach
mgr Alicja Kolasa

