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Spytkowice, dn. 10.01.2013 r.

ANALIZA OPISOWA DZIAŁALNOŚCI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SPYTKOWICACH
w 2012 roku
Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach jest instytucją kultury, której celem jest
rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, 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 2012 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 2012 r.
STATYSTYKA GBP W SPYTKOWICACH - 2012 R.
Czytelnicy zarejestrowani
1.873
Odwiedziny
44.718
w wypożyczalni
11.606
w czytelni
1.427
w czytelni Internetowej
6.059
imprezy kulturalne
2.187
wejścia na stronę Internetową GBP 23.304
Facebook, Google+
135
Wypożyczenia zbiorów ogółem
34.128
udostępnianie na miejscu
2.617
30.196
udostępnianie na zewnątrz
udost. zbiorów audio wiz. i elektron. 1.315
Ilość udzielonych informacji
1.198

Tab.1 – Czytelnicy
Placówka
GBP Spytkowice i
Oddział dla Dzieci
Filia Bachowice
Filia Ryczów
Ogółem

Czytelnicy ogółem
1056
415
402
1.873

w tym do 15 lat
387
213
170
770

Tab. 2 - Ruch czytelniczy w 2012 r.

Wypożyczalnia

Imprezy
kulturalnooświatowe

Czytelnia

Strona
Internetowa
GBP oraz
Facebook
i Google+

Placówka
Liczba
odwiedzin

Liczba odwiedzin

Liczba odwiedzin
korzystających
z Internetu

Liczba
uczestniczących
w imprezach

Razem
odwiedzin

Liczba wejść +
publicznych
rekomendacji

GBP
Spytkowice
Oddział dla
DiMG

6177

852

4785

1254

23.439

36507

Filia w
Bachowicach

2764

397

452

423

-

4.036

Filia w
Ryczowie

2665

178

822

510

-

4.175

11.606

1.427

6.059

2.187

23.439

44.718

Ogółem

Tab. 3 - Wykorzystanie zbiorów w 2012 r.
Wypożyczalnia
wypożyczeń
czasopism

Liczba
wypożyczeń,
zbiorów
elektron.
i audiowiz.

Liczba
udostępn.
książek
i roczn.
czasopism

Liczba
udostępn.
czasopism

15213

1251

534

580

498

544

18620

957

Filia
w Bachowicach

5664

667

125

276

394

33

7159

183

Filia
w Ryczowie

6004

1397

38

371

498

41

8349

58

26881

3315

697

1227

1390

618

Placówka

GBP
Spytkowice

Liczba
wypożyczeń
książek
i roczn.
czasopism

Czytelnia

Liczba

Liczba
udostępn.
zbiorów
audiowiz.
i elektron.

Razem

Liczba
udzielonych
informacji

Oddział DiMG

Ogółem:

34.128

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 31.12.2012 r.
Liczba czytelników: 1.873
Liczba wypożyczeń zbiorów: 34.128 (w tym: książek i czasopism na zewnątrz – 30.196,
na miejscu – 2.617, zbiorów elektron. i audiowiz. - 1.315)
Liczba odwiedzin: 21.279 (w tym w wypożyczalni – 11.606, w czytelni 1.427,
korzystający z Internetu – 5.747 i uczestniczący w imprezach kulturalnych – 2.499.
Liczba wejść na stronę Internetową GBP (w tym korzystanie z katalogu elektron.) i
publicznych rekomendacji w usłudze Facebook i Google+ – 23.439.
Liczba udzielonych informacji: 1.198.
3. organizowaniu imprez cyklicznych i akcji propagujących czytelnictwo i zachęcających do
korzystania z bibliotek, m. in. spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, konkursy, zajęcia
plastyczno-literackie, akcje „Ferie z książką” i „Wakacje w Bibliotece”, wystawy. W 2011
roku zorganizowano w placówkach łącznie 128 imprez, w których uczestniczyło 2.499 osób.
4. prowadzeniu nowych form działalności wynikających z rozwoju elektroniki i potrzeby
dostępu społeczeństwa do wiedzy i informacji:
14 stanowisk internetowych dla mieszkańców gminy w GBP w Spytkowicach
3 stanowiska internetowe w Filii w Bachowicach dla mieszkańców wsi Bachowice
2 stanowiska internetowe w Filii w Ryczowie dla mieszkańców wsi Ryczów i Półwieś
9 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu dla pracowników w GBP i Filiach
GBP w Spytkowicach i Filie posiadają 26 komputerów.
W 2012 r. zakupiono dla GBP w Spytkowicach: 2 drukarki, 3 monitory i 1 komputer dla
czytelników (wymiana zużytego sprzętu z programu Ikonka) oraz 1 bezprzewodowy punkt
dostępu sieciowego, dla Filii w Ryczowie: 1 komputer, 1 monitor, 1 drukarkę, dla Filii
w Bachowicach: 1 komputer, 1 monitor, 1 drukarkę.
5. wdrażaniu 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 2009.
W Filii w Bachowicach i Filii w Ryczowie trwają prace nad tworzeniem elektronicznych
katalogów filii. Do 31.12.2012 r. wprowadzono: w Filii w Bachowicach - 54 % zbiorów,
w Filii w Ryczowie – 88% zbiorów, m. in. na podstawie eksportowanej bazy danych
bibliograficznych GBP w Spytkowicach.
W Filii w Ryczowie od 2.01.2013 r. rozpoczęto komputerowe udostępnianie zbiorów
czytelnikom.
6. prowadzeniu działalności informacyjnej bibliotek w oparciu o warsztat informacyjnobibliograficzny.
7. realizacji projektu o wartości 44.324,00 zł. pn. „Promocja skarbów sakralnych Gminy
Spytkowice i Doliny Karpia poprzez wydanie 6 tys. egz. albumu, mapy i widokówek
prezentujących ich walory”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4
Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Dolina Karpia. Instytucja Zarządzająca
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013: Minister Rolnictwa

i Rozwoju Wsi.
IV. ZBIORY BIBLIOTECZNE – STAN I UZUPEŁNIANIE
Stan zbiorów bibliotek w dn. 31.XII.2012 r. łącznie – 70.195 o wartości: 477.373,75 zł.
w tym: Księgozbiory – 67.820 woluminów o wartości 443.078,44 zł.
Roczniki czasopism – 1.076 wol. - 22.897,22 zł.
Zbiory specjalne (w tym elektroniczne) – 1.299 o wartości 11.398,09 zł.
Zakup nowości wydawniczych w 2012 r.
GBP w Spytkowicach, Filia w Bachowicach i Filia w Ryczowie pozyskały łącznie
2.236 zbiorów bibliotecznych o wartości 37.264,46 zł.,
w tym:
1. zakupiono 2146 zbiorów za kwotę 35.347,16 zł.:
• ze środków własnych Biblioteki – 28.587,16 zł. - 1630 egz. (1625 książek o wart.
28.486,15 zł. oraz 5 dokum. elektr. o wart. 101,01 zł)
• ze środków Biblioteki Narodowej - 516 wol. książek – 6.760 zł.
2. pozyskano z darów i ekwiwalentów:
• dary od czytelników i instytucji oraz ekwiwalenty – 90 egz. o wartości 1.917,30 zł. –
(w tym: 6 płyt CD o wartości 48,00 zł.)
W 2012 r. zaprenumerowano dla bibliotek łącznie 18 tytułów czasopism - 36 egz.
o wartości 5.541,88 zł
Tab. 4 - Stan zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach oraz Filii
w Bachowicach i w Ryczowie w dn. 31.12.2011 r.
Lp. Nazwa przedmiotu
J.m.
1. Księgozbiory łącznie :
wolumin
w tym:
Księgozbiór GBP w Spytkowicach
wolumin
Księgozbiór Filia w Bachowicach
wolumin
Księgozbiór Filia w Ryczowie
wolumin
2. Roczniki czasopism łącznie:
wolumin
3. Zbiory specjalne GBP w Spytkowicach
szt.
4. Dokumenty elektroniczne łącznie:
szt.
Razem zbiory bibliotek:

Ilość
67.820

Wartość
443.078,44

33.639
18.287
15.894
1.076
1.134
165
70.195

224.287,84
112.600,49
106.190,11
22.897,22
2.341,05
9.057,04
477.373,75

V. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA W 2012 R.
W bibliotekach prowadzono stałe formy działalności kulturalnej, związane
z popularyzacją czytelnictwa: konkursy recytatorskie, wiedzy i rysunkowe, zajęcia plastyczno
– techniczne, lekcje biblioteczne, wystawki rocznicowe i zalecające, kontynuowano akcje
czytelnicze, zawierające bogatą ofertę imprez kulturalno-rozrywkowych: w lipcu i sierpniu
„Lato, czyli wakacje w bibliotece”, styczeń/luty „Ferie zimowe z książką”. W 120
imprezach uczestniczyło 2.187 osób.
W GBP w Spytkowicach zorganizowano m.in.:
W maju 2012 r. z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w Oddziale dla Dzieci
i Młodzieży Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach odbył się cykl konkursów
czytelniczych i plastycznych pod hasłem: "Zatrzymaj się, zaczytaj się - z bajką

od najmłodszych lat" - 146 uczniów klas O-III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Spytkowicach.
Wydanie albumu, mapy i widokówek: "Skarby sakralne Gminy Spytkowice",
grudzień 2012 r. – 6 tys. egz.
Profilaktyczno-edukacyjne spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży „Święta wojna”
i „Smoczy festyn” prezentowane przez Teatr „Moralitet” z Krakowa – 11 wrzesień 2012 r.
– 135 uczestników.
Warsztaty edukacyjne dla dzieci „Bezpieczny Internet” – 30 kwiecień 2012 r.
Spotkanie autorskie dla młodzieży gimnazjalnej z Adamem Ryszardem Fajferem –
regionalnym poetą, prozaikiem, publicystą i bibliofilem - 7 listopad 2012 r. –
55 uczestników.
Dwa spotkania autorskie dla dzieci z Wiesławem Drabikiem, autorem 170 rymowanych
książeczek dla dzieci - 8 październik 2012 r. – 90 uczestników
Dwa spotkania autorskie dla dzieci z Łukaszem Zabdyrem - krakowskim grafikiem,
ilustratorem i twórcą komiksów -15 czerwca 2012 r. – 75 uczestników.
Dwa spotkania autorskie z Renatą Piątkowską – autorką uworów dla dzieci - 20 marca
2012 r. – 135 uczestników.
Wystawy (6 ekspozycji) opracowane przez Instytut Pamięci Narodowej, Oddziałowe
Biuro Edukacji Publicznej w Krakowie: "Zniewolony umysł. Intelektualiści w służbie
tyranii", "Budapeszt 56", "Minęło ponad pół wieku, lecz pamięć pozostaje. Życie
w krakowskim Getcie”, "Inwazja 1968", "Kardynał Adam Stefan Sapieha: człowiek,
duszpasterz, mąż stanu", "Polacy na Syberii". Wystawa udostępniona przez
Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej (1 ekspozycja): „Wystawa poplenerowa
malarstwa - Brzeźnica’2012” oraz 2 wystawy ze zbiorów własnych: „Grafiki Łukasza
Zabdyra” i „Nagrodzone konkursowe prace plastyczne dzieci z lat 2009-2012” –
styczeń/grudzień 2012 r.
FORMY PRACY KULTURALNO-OŚWIATOWEJ W 2012 ROKU
1/ w GBP w Spytkowicach zorganizowano łącznie 62 imprezy dla 1254 uczestników:
Forma pracy

Ilość
3
8
7
3
18
23
73
135

Konkursy wiedzy
Lekcje biblioteczne i wycieczki
Spotkania autorskie i teatralne
Filmy i zajęcia komputerowe
Konkursy i zajęcia plastyczne
Zabawy słowem i rozrywki umysłowe
Gazetki, wystawki, wystawy
Ogółem:

Frekwencja
63
117
490
47
254
283
1254

2/ w Filii w Ryczowie zorganizowano 32 imprezy dla 510 uczestników:
Forma pracy
Konkursy plastyczne
Konkursy czytelnicze
Gry i zabawy
Spotkanie autorskie
Projekcje filmowe
Wystawki, gazetki

Ilość
13
1
14
1
2
23

Frekwencja
160
9
150
150
19
-

Lekcje biblioteczne i wycieczki

1
22
Ogółem:
55
510
3/ w Filii w Bachowicach przeprowadzono łącznie 26 imprez dla 423 uczestników.
Forma pracy
Lekcje biblioteczne i wycieczki
Konkursy wiedzy, quizy
indywidualne i grupowe
Zajęcia i konkursy plastyczne oraz
prace manualne
Głośne czytanie
Spektakle teatralne
Gry i zabawy (w tym: słowem,
ruchowe i na wolnym powietrzu)
Rebusy, zagadki, krzyżówki,
kolorowanki
Razem imprez:
Gazetek i wystawek książek:

Ilość
4
3

Frekwencja
63
26

4

43

3
1
8

15
160
85

3

31

26
36

423
x

VI. INWESTYCJE I MODERNIZACJE
W 2012 r. na bieżąco wyposażano biblioteki w nowy sprzęt, np.: zakupiono komputery,
monitory i drukarki do GBP w Spytkowicach i Filii, zakupiono 2 lady biblioteczne i regały do
Oddziału dla Dzieci i Młodzieży i Filii w Bachowicach, regałów na książki do GBP i 9 szt.
regałów do Filii w Ryczowie, zakupiono 1 licencję programu LIBRA do GBP. Dokonano
remontu łazienki wraz z wymianą części instalacji wodno-kanalizacyjnej. za w budynku GBP
w Spytkowicach w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży.
VII. WYKONANIE WYDATKÓW I POZYSKANE ŚRODKI.
1/ Informacja z wykonania wydatków w 2012 r.
W 2012 roku budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach wynosił: 456.823 zł.
w tym:
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 385.000 zł.
Dotacja ze środków finansowych Biblioteki Narodowej przeznaczona w całości na zakup
wydawnictw – 6.760 zł.
Dotacja finansowa Fundacji Orange – 1.492 zł.
Dochody własne GBP (wykonywanie kserokopii, drukowanie, upomnienia) – 3.066 zł
Przychody operacyjne –darowizna Microsoft – 60.505 zł.
2. Pozyskane środki:
W 2012 r. GBP w Spytkowicach pozyskała środki pozabudżetowe i darowizny w kwocie
71.822,97 zł. W tym:
1. Dochody własne: przychody z wpłat za drukowanie, kserokopie, upomnienia –
w wysokości 3.065,90 zł.
2. Dotacja celowa w wysokości 6.760,00 zł. ze środków Biblioteki Narodowej w ramach
Programu BN "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek", w celu wzbogacenia

i odnowienia księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. Dzięki tej dotacji nasze
Biblioteki wzbogaciły dodatkowo swoje zbiory o 516 woluminów.
3. Dotacja finansowa Fundacji Orange w ramach Programu "Akademia Orange dla
bibliotek" w wysokości 1.492,07 zł z przeznaczeniem na zapewnienie dostępu do
szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach w okresie styczeńczerwiec 2012 roku. Program prowadzony jest na mocy porozumienia w sprawie
internetyzacji polskich bibliotek publicznych z dn. 6 sierpnia 2009 r. zawartego pomiędzy
TP, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministrem Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
4. Firma Microsoft przekazała dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach
nowoczesne oprogramowanie oferowane przez nią w ramach "Programu Donacji
Oprogramowania Microsoft". Łączna wartość rynkowa (Total Estimated Fair Market
Value) przekazanego w formie darowizny oprogramowania z zestawieniem licencyjnym,
stanowiącym niniejszą darowiznę wynosi USD $17,526.00, natomiast przeliczona według
kursu średniego NBP wynosi 60.505,00 zł.
5. Promocja "Gwarancja Stałej Ceny" - GBP w Spytkowicach została zakwalifikowana do
promocji i do 30 września 2014 roku ma zagwarantowaną niezmienną cenę energii
elektrycznej.

