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Spytkowice, dn. 2.01.2018 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 2017 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 2017 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 2017 r.
STATYSTYKA GBP W SPYTKOWICACH - 2017 R.
Czytelnicy zarejestrowani
1.882 (wzrost o 42)
Odwiedziny
79.926 (spadek o 19.649)
w wypożyczalni
12.199 (wzrost o 7)
w czytelni
757 (spadek o 416)
w czytelni Internetowej
1.210 (spadek o 896)
imprezy kulturalne
2.712 (wzrost o 78)
wejścia na stronę Internetową GBP 62.423 (spadek o 18.904)
Facebook, Google+, sesje IbukLibra
625 (wzrost o 482)
Wypożyczenia zbiorów ogółem
29.482 (wzrost o 442)
udostępnianie na miejscu
2.640 (spadek o 956)
udostępnianie na zewnątrz
26.696 (wzrost o 1.483)
otwarcia IbukLibra
146 (spadek o 85)
Ilość udzielonych informacji
3.073 (spadek o 25)
Tab.1 – Czytelnicy w 2017 r.
Placówka
Czytelnicy ogółem
GBP Spytkowice i
Oddział dla Dzieci
1086
Filia Bachowice
394
Filia Ryczów
402
Ogółem
1882

w tym do 15 lat
366
194
134
694
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Tab. 2 - Ruch czytelniczy w 2017 r.
Wypożyczalnia
+
sesje IbukLibra

Placówka

Liczba odwiedzin

GBP
Spytkowice
+ Oddział
dla DiMG

Imprezy
kulturalnooświatowe

Czytelnia

Liczba
odwiedzin

6245

Liczba odwiedzin
korzystających
z Internetu

Liczba
uczestniczących
w imprezach

Strona
Internetowa
GBP oraz
Facebook ,
Google+

Razem
odwiedzin

Liczba wejść +
publicznych
rekomendacji

340

872

1828

62951

72333

97

Filia w
Bachowicach

3124

196

85

271

-

3676

Filia w
Ryczowie

2830

221

253

613

-

3917

12296

757

1210

2712

62951

79926

Ogółem

Tab. 3 - Wykorzystanie zbiorów w 2017 r.
Wypożyczalnia
Placówka

GBP
Spytkowice
+ ODiMG

Czytelnia
Liczba
udostępn.
zbiorów
audiowiz.
i elektron.

Liczba
udzielonych
informacji,

Liczba
wypożyczeń
książek
+ otwarć
Ibuk Libra

Liczba
wypożyczeń
czasopism
bieżących
i roczn.
czasopism

Liczba
wypożyczeń,
zbiorów
elektron.
i audiowiz.

Liczba
udostępn.
książek

Liczba
udostępn.
czasopism
bieżących
i roczn.
czasopism

13903

408

165

415

694

419

16150

2833

Razem

w tym wejść
do katalogu
online

146

Filia
w
Bachowicach

5786

478

39

213

131

14

6661

112

Filia
w Ryczowie

5427

464

26

516

114

124

6671

128

25262

1350

230

1144

939

557

29482

3073

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
i multimedialnych oraz różnorodnych dokumentów. Szczególną uwagę w tym zakresie
poświęcono potrzebom edukacyjnym mieszkańców oraz pozyskiwaniu dokumentów
dotyczących Gminy Spytkowice;
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2. wypożyczaniu i udostępnianiu zbiorów bibliotecznych oraz udzielaniu informacji;
Stan czytelnictwa w GBP w Spytkowicach na dzień 31.12.2017 r.
 Liczba czytelników: 1.882 (1860+22 Ibuk).
 Liczba wypożyczeń zbiorów: 29.482 (w tym: na zewnątrz – 26.646, otwarcia IbukLibra –
146, na miejscu – 2.640).
 Liczba odwiedzin: 16.975 (w tym w wypożyczalni – 12.199, sesje IbukLibra - 97, w
czytelni 757, w czytelni Internetowej – 1.210 i uczestniczących w imprezach
kulturalnych – 2.712).
 Liczba wejść na stronę Internetową GBP i publicznych rekomendacji w usłudze
Facebook i Google+ – 62.951.
 Liczba udzielonych informacji: 3.073 (w tym: udzielanie informacji online o zbiorach
GBP – korzystanie z katalogu elektronicznego – 1.628).
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 2017 roku zorganizowano w placówkach łącznie 137 imprez i zajęć, w
których uczestniczyły 2.712 osoby;
4. organizacji wystaw, wystawek rocznicowych i tematycznych - w 2017 roku zorganizowano
w placówkach łącznie 202 wystawy, wystawki i gazetki promujące 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 30 komputerów, w tym:
 14 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;
 11 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.) było prowadzone komputerowe udostępnianie księgozbioru w programie
LIBRA firmy MOL z Gdyni. Pracę w systemie LIBRA zakończono 25 listopada 2017 r.
 od 25 listopada 2017 r. w placówkach bibliotecznych wprowadzono możliwość
korzystania z zasobów w systemie SOWA firmy Sokrates–Software z Poznania. GBP i
Filie obecnie korzystają z jednego katalogu centralnego wszystkich zbiorów oraz ze
wspólnej bazy czytelników. Bazy danych i oprogramowanie serwera systemu są
posadowione na serwerze hostingowym. GBP otrzymała dodatkowo uczestnictwo
w portalu w.bibliotece.pl;
 Od grudnia 2017 r. czytelnicy mają udostępniony centralny katalog zbiorów GBP i Filii na
stronie internetowej biblioteki oraz portal w.bibliotece.pl, do przeglądania i wyszukiwania
przez przeglądarki WWW.
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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.
IV. ZBIORY BIBLIOTECZNE – STAN I UZUPEŁNIANIE
Stan zbiorów bibliotek w dn. 31.XII.2017 r. łącznie – 73.105 o wartości: 681.858,42 zł.
w tym: Księgozbiory – 71.317 woluminów o wartości 646.444,19 zł.
Roczniki czasopism – 625 wol. – 20.998,42 zł.
Zbiory specjalne (w tym elektroniczne) – 1.163 jedn. inw. o wartości 14.415,81 zł.
Zakup nowości wydawniczych w 2017 r.
GBP w Spytkowicach, Filia w Bachowicach i Filia w Ryczowie pozyskały łącznie:
2.210 zbiorów bibliotecznych o wartości 44.877,56 zł,
w tym:
1. zakupiono 2.047 zbiorów za kwotę 41.297,16 zł.:
 ze środków własnych Biblioteki – 31.817,16 zł. – 1.571 egz. (1.562 książek o wart.
31.598,75 zł. i 9 zbiorów audiowizualnych o wartości 218,41 zł)
 ze środków Biblioteki Narodowej - 476 wol. książek – 9.480 zł.
2. pozyskano z darów i ekwiwalentów (książki i zbiory audiowizualne):
 dary od czytelników i instytucji oraz ekwiwalenty – 163 egz. o wartości 3.580,40zł.
Placówka
Zakup budżet Zakup MKiDN
Dary
Ekwiwalenty
Razem
GBP w
Spytkowicach
Filia w
Bachowicach
Filia w
Ryczowie
Razem książki:
Razem audio.:

Ogółem:

Ilość
807
9
396

Wartość
17.732,54
218,41
7.291,84

Ilość
242

Wartość
4.923,05

119

2.206,04

359

6.574,37

115

2.350,91

1562
9
1571

31.598,75
218,41
31.817,16

476

9.480,00

476

9.480,00

Ilość
55
2
41
2
38
2
134
6
140

Wartość
1.337,00
40,00
910,00
40,00
818,00
40,00
3.065,00
120,00
3.185,00

Ilość
11

Wartość
228,00

5

73,40

7

94,00

23

395,40

23

395,40

Ilość
1115
11
561
2
519
2
2195
15
2210

Wartość
24220,59
258,41
10481,28
40,00
9837,28
40,00
44.539,15
338,41
44.877,56

AU

W 2017 r. zaprenumerowano dla bibliotek łącznie 15 tytułów czasopism (26 egz.)
o wartości 3.094,77 zł.
Tab. 4 - Stan zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach oraz Filii
w Bachowicach i w Ryczowie w dn. 31.12.2017 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.
73.105

Ilość
71.317

Wartość
646.444,20

36.259
18.431
16.627

338.472,66
157.923,14
150.048,40

625
860
253
50

20.998,42
2.339,05
6.341,18
5.735,58
681.858,43
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V. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA W 2017 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 137 imprezach uczestniczyły 2.712 osób.
W GBP w Spytkowicach zorganizowano m.in.:
 Cykle konkursów czytelniczych i plastycznych w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży –
styczeń/grudzień;
 „Komputer dla 40 +” – 16 indywidualnych kursów komputerowych – styczeń/grudzień;
 6 spotkań autorskich (XXIX-XXXII) – w GBP gościli: Karolina Bartel - autorka poezji
i książki „Eresteja”, dr Marek Sikorski – 3 wykłady i prezentacje dla dorosłych, dzieci i
młodzieży: „W kręgu historii Krzyża Świętego”, „Na tropach Smoka Wawelskiego”,
„Smoki, rycerze i smokobójcy” – marzec; Andrzej Marek Grabowski - twórca
telewizyjnych programów, książek i czasopism dla dzieci, Anna Podbylska - „Warsztaty
polarne” – maj/czerwiec;
 Wernisaże, wystaw, wykłady i prezentacje multimedialne: „Muzyka wokół nas” Marii
Anny Dudek, „Muzyka w życiu Wojciecha Weissa” Anji Weiss, recital saksofonowy
Dominiki Stańko - maj
 spektakle teatralne - „Nie do wiary! W Bibliotece kryją się czary” – czerwiec; „Każda
mądra głowa zna magiczne słowa” – listopad;
 Współpraca z ZSP w Spytkowicach. „W krainie baśni i legend” – siedem konkursów
plastycznych kl. O – III, Lekcje biblioteczne: „Poznajemy bibliotekę” –kl. O, „Jak nie
czytam, jak czytam” – kl. 2a, „Biblioteka i jej zbiory” – kl. 3, „Samotne święta Oskara” –
głośne czytanie, „W magicznym drzewie Andrzeja Maleszki” – konkurs pięknego czytania
– styczeń/grudzień;
 Wystawy (20 ekspozycji) zewnętrzne oraz ze zbiorów własnych, m.in.: „Tradycje
świąteczne w Polsce”, „Prace osadzonych – Rękodzieło” – wystawa – Zakład Karny w
Wadowicach, „Zabytki i atrakcje turystyczne Gminy Spytkowice” – styczeń/luty; „Smoki
i smokobójcy”, „Na tropach Smoka Wawelskiego”, „Barwy Oświęcimskie pędzlem
malowane” – wystawa malarstwa artystów RSTK „Grupa na Zamku w Oświęcimiu”,
muzyczna wystawa edukacyjna „W krainie dźwięku” – marzec/maj; „Zimna wojna” –
krótka historia podniebnego świata – wystawa w WDK w Spytkowicach, wystawa
fotograficzna „Gmina Spytkowice na fotografii” - czerwiec/lipiec; „Grupa na Zamku w
Oświęcimiu” – wystawa malarstwa RSTK, „Polskie państwo podziemne w latach 1939
– 1941”, „Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939-1947” „Wydawnictwa podziemne z
czasów PRL” – sierpień/ grudzień.
1/ w GBP w Spytkowicach zorganizowano łącznie 68 form dla 1.828 uczestników:
Forma pracy
Kursy komputerowe i językowe
Lekcje biblioteczne
Spotkania autorskie i teatralne
Konkursy czytelnicze

Recitale, prezentacje
Zwiedzanie wystaw
Konkursy i zajęcia plastyczne

Ilość
16

4
9
4
2
12

Frekwencja
16
79
407
63
92
886
180
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Zabawy słowem i rozrywki umysłowe
Szkolenia bibliotekarzy
Gazetki i wystawki (102), wystawy (21)
Ogółem:

56 (ilość imprez) + 12 (szkolenia bibl.)
+123 ekspozycje

9

88
17

12
123
191

0

1828

2/ w Filii w Ryczowie zorganizowano 43 formy dla 613 uczestników:
Forma pracy
Konkursy plastyczne
Konkursy wiedzy
Gry i zabawy
Wycieczki do biblioteki
Lekcje biblioteczne
Spotkania teatralne
Zajęcia kulinarne
Wystawki, gazetki
Ogółem:
43 imprezy + 34 wystawki

Ilość
14

Frekwencja
175

4
15
2
2
2
4
34

43
181
40
42
78
54
-

77

613

W Filii w Ryczowie zorganizowano m.in.:
 Konkursy wiedzy i plastyczne – dla dzieci i młodzieży – styczeń/grudzień;
 Wycieczki do Filii - przedszkolaki z Przedszkola „Promyczek” i uczniowie kl. II ZSP
w Ryczowie – kwicień/październik;
 Spektakle profilaktyczno-edukacyjne - Teatr MASKA z Krakowa pt.: „Nie do wiary!
W bibliotece kryją się czary” – maj; „Każda mądra głowa zna magiczne słowa”listopad;
3/ w Filii w Bachowicach przeprowadzono łącznie 26 form dla 271 uczestników.
Formy pracy
Konkursy i turnieje wiedzy
Zajęcia i konkursy plastyczne oraz prace manualne
Spektakle teatralne
Spotkania z książką i filmem (dla dzieci)
Gry i zabawy (w tym słowem, ruchowe i na
wolnym powietrzu)
Szkolenia komputerowe
Wizyty w Klubie Seniora
Gazetki i wystawki książek
Ogółem:
26 imprez + 45 wystawek

Ilość
5
5
1
2
10

Frekwencja
49
35
71
24
69

2
1
45
71

2
21
271

W Filii w Bachowicach zorganizowano m.in.:
 Konkursy czytelnicze i plastyczne – dla dzieci i młodzieży – styczeń/grudzień;
 Spektakl profilaktyczno-edukacyjny - Teatr MASKA z Krakowa pt.: „Nie do wiary!
W bibliotece kryją się czary” – maj;
 „Z książką u seniorów” - spotkanie w Klubie Seniora w Bachowicach - lipiec;
 „Dobra i zła dziewczyna” Dzień Głośnego Czytania – zajęcia dla dzieci kl. 0 ZSP
w Bachowicach - marzec.
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VI. INWESTYCJE I MODERNIZACJE
W 2017 r. na bieżąco uzupełniano wyposażenie placówek bibliotecznych w niezbędne
do codziennej działalności oprogramowania i sprzęty.
 Z uwagi na remont budynku ZSP w Bachowicach, zbiory Filii w Bachowicach od lipca
2017 r. zostały częściowo udostępnione czytelnikom w lokalu Koła Gospodyń Wiejskich
w budynku OSP w Bachowicach. Filię wyposażono w 18 nowych regałów bibliotecznych.
 Zakupiono nowy sprzęt komputerowy: do księgowości GBP, Oddziału dla Dzieci i
Wypożyczalni Głównej w Spytkowicach. Zakupiono nowe drukarki dla czytelników GBP i
Filii w Ryczowie oraz czytnik kodów kreskowych do Oddziału GBP. Doposażono GBP w
2 nowe regały. Zakupiono wózek do przewozu zbiorów bibliotecznych. Zakupiono rolety
do okien w Filii w Ryczowie.
 Zakupiono: program antywirusowy na serwer i 19 stanowisk komputerowych oraz nowy
program biblioteczny SOWA firmy Sokrates–Software z Poznania, umożliwiający
korzystanie: z jednego katalogu centralnego wszystkich zbiorów GBP i Filii, ze wspólnej
bazy czytelników oraz uczestnictwo w portalu w.bibliotece.pl.
VII. WYKONANIE WYDATKÓW I POZYSKANE ŚRODKI.
1. Informacja z wykonania wydatków w 2017 r.
W 2017 roku budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach wynosił: 368.236,25 zł.
w tym:
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 350.000 zł.
Dotacja ze środków finansowych Biblioteki Narodowej przeznaczona w całości na zakup
wydawnictw – 9.480 zł.
Dochody własne GBP i pozostałe – 8756,25 zł
2. Pozyskane środki:
W 2017 r. GBP w Spytkowicach pozyskała środki pozabudżetowe w kwocie 18.236,25 zł.
w tym:
1. Dochody własne: przychody z wpłat za drukowanie, kserokopie, upomnienia –
w wysokości 2.593,20 zł.
2. Dotacja celowa w wysokości 9.480 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 2017 r. Dzięki tej dotacji nasze
Biblioteki wzbogaciły dodatkowo swoje zbiory o 476 woluminów.
3. Odszkodowanie za zalanie w wyniku awarii części mienia Filii w Bachowicach, ul.
Księdza Gołby 1B/1, przyznane na podstawie umowy ubezpieczenia mienia od wszystkich
ryzyk potwierdzonej polisą i § 20 Ogólnych warunków ubezpieczenia zatwierdzonych
przez Zarząd InterRisk TU SA VIG - uchwała nr 01/08/12/2015 z 08 grudnia 2015 roku
oraz oferty z 27 kwietnia 2017 roku, w oparciu o przedłożoną przez Poszkodowanego
dokumentację, zweryfikowaną przez InterRisk TU S.A. VIG. w wysokości - 6 163,05 zł.
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