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ANALIZA  OPISOWA  DZIAŁALNOŚCI  

GMINNEJ  BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ  W  SPYTKOWICACH 

 w 2021 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 2021 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). 

 

W związku z pandemią koronawirusa w 2021 r. sytuacja w bibliotekach oraz stan 

czytelnictwa uległ diametralnej zmianie. Decyzje Rady Ministrów o ograniczeniach dostępu do 

usług bibliotek w związku z COVID-19 (zmniejszanie limitu osób przebywających w lokalach 

i w trakcie imprez), spowodowały utrudnienia dla czytelników. Wprowadzonymi nakazami 

ograniczono również możliwość organizacji imprez w instytucjach kultury, dlatego w GBP w 

2021 r. zorganizowano: wystawy, finisaż oraz Narodowe Czytanie i Noc Bibliotek. Rozwijano 

dwie indywidulane akcje czytelnicze: Mała Książka – Wielki Człowiek i Super Czytelnik.  

 

II. STATYSTYKA  I  STAN CZYTELNICTWA GBP W SPYTKOWICACH w 2021 r. 

 

Czytelnicy zarejestrowani                     1.853      

Odwiedziny                     74.856      

w wypożyczalni         15.128     

w czytelni               238      

w czytelni Internetowej                      182  

imprezy kulturalne              821      

wejścia na stronę Internetową GBP         54.076 

Facebook, sesje IbukLibra, Legimi                             1.106 

Logowania do katalogu SOWA                 3.305 

Wypożyczenia zbiorów ogółem       46.933    

udostępnianie na miejscu             682     

udostępnianie na zewnątrz          44.911     

otwarcia IbukLibra + Legimi          1.340 

Ilość udzielonych informacji                9.708 

Informacje biblioteczne i telefoniczne      6.403 

Wejścia do katalogu elektronicznego        3.305 

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

w Spytkowicach 

34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 8 

pow. Wadowice, woj. Małopolskie 



Tab.1 – Czytelnicy w 2021 r. 
 

Placówka Czytelnicy ogółem w tym do 15 lat 

GBP Spytkowice + 

Oddział dla Dzieci 

 

957 

 

310 

Filia Bachowice 455 244 

Filia Ryczów 441 193 

Ogółem 1853 747 

 

Tab. 2 - Ruch czytelniczy w 2021 r. 

 

Tab. 3 - Wykorzystanie zbiorów w 2021 r. 

 

 

Placówka 

Wypożyczalnia + 

sesje IbukLibra 

+ aktywn. Legimi 

 

Czytelnia 

Imprezy 

kulturalno-

oświatowe 

Razem 

odwiedzin 

Strona 

Internetowa 

GBP  

+ Facebook           

 

Liczba odwiedzin 

Liczba 

odwiedzin 

korzystających          

z Internetu 

Liczba 

uczestniczących             

w imprezach 

Liczba wejść + 

publicznych 

rekomendacji 

GBP 

Spytkowice 

+ ODiMG 

6596 

+883 

+83 

92 166 577 8397 

 

54076 

+140 

Filia w 

Bachowicach 
3855 56 16 221 4148 - 

Filia w 

Ryczowie 
4677 90 0 23 4790 - 

Razem  

w bibliotekach 

16094 238 182 821 17335 54216 

Logowania 

SOWA 
3305 - - - 3305 - 

Ogółem 19399 238 182 821 20640 74.856 

 

 

Placówka 

Wypożyczalnia Czytelnia  

 

Razem 

 

Liczba  

udzielonych 
informacji, 

 +liczba wejść 

do katalogu 
online 

Liczba  

wypożyczeń 

książek    

+ otwarć 

Ibuk Libra 

  + Legimi                  

Liczba 

wypożyczeń 

czasopism 

bieżących 

 

Liczba 

wypożyczeń, 

zbiorów 

elektron.            

i audiowiz. 

 

Liczba  

udostępn. 

książek   

  i roczn. 

czasopism            

Liczba 

udostępn. 

czasopism 

bieżących  

Liczba 

udostępn. 

zbiorów 

audiowiz.                    

i elektron. 

GBP 

Spytkowice 

i ODiMG     

18334 

+ 811 

+529 

255 79 

 

113 0 161 20282 

 

3038 

  +3.305 

Filia                         

w 

Bachowicach 

10784 

 

338 32 68 26 3 11251 988 

Filia                          

w Ryczowie 
14927 162 0 146 148 17 15400 2377 

Ogółem: 45385 755 111 327 174 181 46933 9708 



 

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; 

 

2. wypożyczaniu i udostępnianiu zbiorów bibliotecznych oraz udzielaniu informacji; 

Najaktywniejszy czytelnik dziecięcy w 2021 r. przeczytał 639, dorosły - 370, a 32. rekordzistów 

– ponad 160 książek w ciągu roku. Najczęściej wypożyczanymi pozycjami w ciągi roku były: 

wśród dzieci „Morska przygoda” – 30 razy i „Kicia Kocia na lotnisku” – 24 razy, a wśród 

dorosłych – „Zaczekaj na mnie” Moniki Michalik – 24 razy i „Luna” Gabrieli Gargaś – 21 razy, 

pozostałe książki mieszczące się w rankingu 20-18 wypożyczeń w ciągu roku to powieści: 

Joanny Jax, Kristin Hannah, Ałbeny Grabowskiej, Agnieszki Lingas-Łoniewskiej, Klaudii 

Bianek, Agaty Przybyłek, Izabeli M. Krasińskiej. Ogromną popularnością cieszą się również 

książeczki z serii: „Kicia Kocia”, „Psi Patrol”, „Świnka Peppa”, które w rankingu 20. 

najpoczytniejszych lektur 2021 r. zajmują aż 8 wysokich miejsc. 

Stan czytelnictwa w GBP w Spytkowicach na dzień 31.12.2021 r. 

 Liczba czytelników: 1.853  

 Liczba wypożyczeń zbiorów: 46.933 

 Liczba odwiedzin: 20.640 

 Liczba wejść na stronę Internetową GBP i publicznych rekomendacji w usłudze Facebook 

– 54.216 

 Liczba udzielonych informacji: 9.708 

 

3. organizowaniu imprez cyklicznych i akcji propagujących czytelnictwo i zachęcających 

do korzystania z bibliotek, m. in. wystawy, finisaż, lekcje biblioteczne, kursy grafiki 

komputerowej, konkursy, głośne czytanie, Narodowe Czytanie i Noc Bibliotek. W 2021 roku 

zorganizowano w placówkach łącznie 46 imprez, w których uczestniczyło 788 osób; 

4. aktywnym uczestnictwie w ogólnopolskiej akcji Instytutu Książki „Mała Książka – Wielki 

Człowiek”. W akcji uczestniczyło 142 dzieci z roczników 2014-2017.   Uczestnikom wydano 

49 wyprawek czytelniczych, 288 kart Małego Czytelnika oraz 201 dyplomów i znaczków 

zakończenia akcji. 

5. prowadzeniu akcji dla dzieci i młodzieży Super Czytelnik, w której uczestniczyły 94 osoby. 

Wydano im 156 kart Super Czytelnika i 73 dyplomy. 

6. organizacji wystaw, wystawek rocznicowych i tematycznych - w 2021 roku zorganizowano 

w placówkach łącznie 199 wystaw, wystawek i gazetek promujących naukę, literaturę  i sztukę; 

7. prowadzeniu nowych form działalności wynikających z rozwoju elektroniki i potrzeby 

dostępu społeczeństwa do wiedzy i informacji. GBP w Spytkowicach wraz z Filiami posiada 

35 komputerów i 2 tablety, w tym: 

8. prowadzeniu elektronicznego systemu obsługi bibliotecznej w GBP i Filiach – 

4 stanowiska: 

 w placówkach bibliotecznych korzystanie z zasobów odbywa się 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 firmy 

SOKRATES; 

 czytelnikom udostępniono centralny katalog zbiorów GBP i Filii na stronie 

internetowej biblioteki oraz portal w.bibliotece.pl, do przeglądania i wyszukiwania 

przez przeglądarki WWW. Poniżej przedstawione dane nie odzwierciedlają wszystkich 

aktywności w katalogu, lecz tylko dane dotyczące tylko czytelników posiadających ważną 

kartę biblioteczną. 

O pozytywnym znaczeniu katalogu elektronicznego świadczy statystyka jego wykorzystania 

online przez czytelników w 2021 r.: 

 liczba operacji logowania – 3.305 (21% - dzieci do lat 15, 14% - młodzież 16-24 lat oraz 

dorośli od 25 lat – 65%) 

 liczba samoobsługowego rezerwowania materiałów – 1.484 (44% rezerwacji dokonały 

osoby w wieku 25-44 lat), 

 liczba kasowania rezerwacji – 56 

 liczba operacji zamawiania materiałów – 491 

 liczba kasowania zamówień – 60 

 liczba samoobsługowego prolongowania wypożyczeń – 908 (w tym: 657 – literatury 

pięknej dla dorosłych, 86 – dla dzieci i młodzieży, 154 – lit. popularnonaukowej 

i naukowej, 11– audiobooków). Najwięcej prolongat dokonały osoby w wieku 25-44 lat 

– 41%, 45-60 lat – 32% i 20-24 lat 16%. 

 

9. prowadzeniu działalności informacyjnej bibliotek w oparciu o warsztat informacyjno-

bibliograficzny; 

10. promocji kultury i gminy poprzez działalność wydawniczą i wystawienniczą w bibliotece, 

promującą walory turystyczne i zabytki Gminy Spytkowice oraz prace lokalnych artystów. 

 

IV. ZBIORY BIBLIOTECZNE – STAN I UZUPEŁNIANIE 

 

Stan zbiorów bibliotek w dn. 31.XII.2021 r. łącznie – 74.014 o wartości: 856.219,45 zł. 

 
Tab. 4 - Stan zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach  

oraz Filii w Bachowicach   i w Ryczowie w dn. 31.12.2021 r. 

Lp. Nazwa przedmiotu J.m. Ilość Wartość 

1. Księgozbiory łącznie :  wolumin 73.420 829.296,75 

2. Roczniki czasopism łącznie: wolumin 147 11.106,76 

3. Dokumenty audiowizualne łącznie: szt. 397 10.080,36 

4. Dokumenty elektroniczne łącznie: szt. 50 5.735,58 

                                                                    Razem pozycje 1-4:        74.014 856.219,45 

 

Zakup nowości wydawniczych w 2021 r. 

GBP w Spytkowicach, Filia w Bachowicach i Filia w Ryczowie pozyskały łącznie:  

 2.856 zbiorów bibliotecznych o wartości 53.613,36 zł, w tym: 
1. zakupiono 2.632 zbiorów za kwotę 49.909,00 zł. 

 ze środków własnych Biblioteki – 32.000,00 zł. – 1.666 egz. (1.629 książek o wart. 31.266,45 zł. 

i 37 zbiorów audiowizualnych o wartości 733,55 zł), 

 ze środków Biblioteki Narodowej – 17.909,00 zł – 966 wol. książek, 

2. pozyskano zbiory ze środków pozabudżetowych: 

 dary od czytelników, instytucji i wydawnictw własnych oraz ekwiwalenty – 224 egz. o wartości 

3.704,36zł. 

 



Tab. 5 – Wpływy zbiorów w 2021 r. 
 

Placówk

a 

 

Rodzaj 
Zakup  budżet Zakup MKiDN Dary 

/Pzeniesienie 
Ekwiwalenty Razem 

Ilość Wartość Ilość Wartość Ilość Wartość Ilość Wartość Ilość Wartość 
G

B
P

 w
 

S
p

y
tk

o
w

ic
ac

h
 Książki 812 17.178,58 501 9.487,91 72 1.426,85 

 

3 36,99 1388 28130,33 

Audiow. 22 491,24 0 0 14 362,67 0 0 36 853,91 

Razem 834 17.669,82 501 9.487,91 86 1.789,52 3 36,99 1424 28.984,24 

F
il

ia
 w

 

B
ac

h
o

w
ic

ac
h
 Książki 372 

 

6.573,87 

 

233 4.484,64 119 1.558,00 

 

2 38,90 726 12.655,41 

Audiow. 15 242,31 0 0 0 0 0 0 15 242,31 

Razem 387 6.816,18 233 4.484,64 119 1.558,00 2 38,90 741 12.897,72 

F
il

ia
 w

 

R
y

cz
o

w
ie

 Książki 445 

 

7514,00 

 

232 3936,45 14 280,95 0 0 691 11.731,40 

Audiow. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Razem 445 7.514,00 232 3.936,45 14 280,95 0 0 691 11.731,40 

Razem książki: 

 

1629 31.266,45 966 17.909,00 205 3.265,80 5 75,89 2805 52.517,14 

Razem 

audiowizualne: 

37 733,55 0 0 14 362,67 0 0 51 1.096,22 

Ogółem: 1666 32.000,00 966 17.909,00 219 3.628,47 5 75,89 2856 53.613,36 

AUDIOWIZUALNE, PRZENIESIENIE 

 

W 2021 r. zaprenumerowano dla bibliotek łącznie 9 tytułów czasopism (17 egz.)                      

o wartości 1.171,33 zł. 
 

Biblioteki posiadają również zbiory dla użytkowników z niepełnosprawnością wzroku – 

stan na dzień 31.12.2021 r. wynosi: 1280 wol. książek oraz 287 audiobooków. Czytelnicy mają 

również możliwość bezpłatnego korzystania z kilku tysięcy e-booków. 

Zakup dostępu do zasobów e-book. 

Wykupiono dla czytelników dostęp do zasobu e-booków oferowanych przez: 

 PWN SA - platforma IBUK LIBRA w ramach Konsorcjum Małopolskich Bibliotek 

Publicznych: w 2021 r. zakupiono 1182 tytuły, dostępnych dla czytelników było 3256 

tytułów. GBP otrzymała 300 kodów dostępu o wartości 1200,00 zł. 

 LEGIMI - wypożyczalnia książek elektronicznych udostępniona dzięki współpracy 

małopolskich bibliotek publicznych z firmą Legimi, oferującą dostęp na zasadzie 

abonamentu do ponad 70.000 tytułów najlepszych autorów - polskich i zagranicznych- 

zakup 7 kodów dostępu o wartości 1260,00 zł.  

 Dostęp do zasobu Wolne Lektury: 

W ramach systemu bibliotecznego Sowa czytelnicy otrzymali bezpośredni dostęp z katalogu 

biblioteki do bezpłatnego zasobu Wolnych Lektur – ponad 2,5 tys. tytułów. 

 

V. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA W 2021 R. 

  

W bibliotekach, z uwagi na ograniczenia działalności instytucji kultury spowodowane 

pandemią koronawirusa, prowadzono w ograniczonym zakresie stałe formy działalności 

kulturalnej związane z popularyzacją czytelnictwa oraz wystawy, wystawki rocznicowe 

i zalecające (199), kontynuowano akcje czytelnicze: Ferie z Książką, Narodowe Czytanie 

i Noc Bibliotek. Ogółem w 46 formach uczestniczyło 788 osób. 

W GBP w Spytkowicach zorganizowano: 

 „Projektowanie graficzne z wykorzystanie aplikacji cyfrowych w ramach projektu „Sieć 

na kulturę w regionie oświęcimskim” – cykl szkoleń komputerowych dla młodzieży – 



styczeń; 

 „Narodowe Czytanie – „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej” 10. jubileuszowa 

ogólnopolska akcja wspólnego narodowego czytania największych dzieł literatury polskiej, 

ogłoszona przez prezydenta Andrzeja Dudę. W trakcie wspólnego czytania tekstu 

z podziałem na role zaprezentowano plakaty i zdjęcia adaptacji filmowych i teatralnych 

„Moralności pani Dulskiej”. Dla uczczenia poległych w walce o wolność Ojczyzny, nie 

tylko w czasie kampanii wrześniowej, zaśpiewano trzy pieśni żołnierskie: „Serce 

w plecaku”, „Piechota” i „Wojenko, wojenko”. Akcji towarzyszyła wystawa „…Jak pies 

z kotem” prezentująca grafiki wrocławskiego artysty Wiktora Skóry – wrzesień; 

 „Noc Bibliotek” - Trochę historycznie, trochę śmiesznie, a trochę strasznie, czyli 

VII edycja ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek pod hasłem „Czytanie wzmacnia”, 

w programie: warsztaty czerpania papieru prowadzone przez firmę „Kalander” z Gliwic 

oraz liczne gry i konkurencje drużynowe pod hasłem „W świecie baśni”, rozdanie 

uczestnikom dyplomów i znaczków Nocy Bibliotek oraz projekcja filmu "Operacja 

Człowiek w czerni" w reż. Grethe Bøe-Waal (norweska ekranizacja powieści Jørna Liera 

Horsta, jednej z 17 tomów cyklu przygód młodocianych detektywów) - październik; 

Nasza Biblioteka otrzymała nagrodę w postaci książek i dyplomu z wyrazami uznania 

za zdobycie wyróżnienia w konkursie Nocy Bibliotek’2021 i Platona za zorganizowanie 

wyjątkowego wydarzenia w czasie akcji. 
 Finisaż wystawy grafik Wiktora Skóry z Wrocławia „Jak pies z kotem..” – spotkanie 

artystów z całej Polski zrzeszonych w RSTK w Oświęcimiu – wrzesień; 

 Wystawy (4 ekspozycje) zewnętrzne oraz ze zbiorów własnych, m.in.: „”Dolina Karpia 

w obiektywie” – styczeń/lipiec, „Jak pies z kotem…” – sierpień/wrzesień, „Malarstwo Lidii 

Kubisztal” - prezentacja obrazów olejnych – wrzesień/ listopad, „Obraz niejedno ma imię” 

– prezentacja malarstwa artystów zrzeszonych w Regionalnym Stowarzyszeniu Twórców 

Kultury „Grupa na Zamku” w Oświęcimiu  – grudzień. 

 

1/ w GBP w Spytkowicach zorganizowano łącznie 24 form dla 544 uczestników: 

 

2/ w Filii w Ryczowie zorganizowano 1 formę dla 23 uczestników: 

Forma pracy Ilość Frekwencja 

Lekcja biblioteczna 1 23 

Wystawki, gazetki 30 - 
Ogółem: 

1 impreza + 30 wystawek 
31 23 

 

3/ w Filii w Bachowicach przeprowadzono łącznie 21 form dla 221 uczestników.  

Formy pracy Ilość Frekwencja 

Szkolenia grafiki komputerowej 16 / 24 godz. 160 

Lekcje biblioteczne 1 14 

Spotkania z książką i biblioteką 4 47 

Forma pracy Ilość Frekwencja 

Kursy grafiki komputerowej 16 / 24 godz. 160 

Spotkania z książką / Narodowe Czytanie 1 28 

Finisaże 1 25 

Zwiedzanie wystaw 4 277 

Spotkania edukacyjne / Noc Bibliotek 2 54 

Szkolenia bibliotekarzy  18 / 60 godz. 33 

Gazetki(46) i wystawki (43), wystawy (14) 103 0 

Ogółem:  
24 imprezy (544 osoby) + 18 szkoleń + 103 wystawien.  

145 577 

 



Gazetki i wystawki książek 66 - 

Ogółem: 

21 imprez + 66 wystawek 

88 221 

W Filii w Bachowicach zorganizowano m.in.: 

 Szkolenia z grafiki komputerowej dla młodzieży – styczeń. 

 Dni Głośnego Czytania dla dzieci – wrzesień. 

 

VI. MODERNIZACJE I AUTOMATYZACJA. 

 

W 2021 r. w GBP w Spytkowicach dokonano pomalowania klatki schodowej, korytarzy, sali 

wystawowej i Oddziału dla Dzieci i Młodzieży. Koszt wykonanych prac remontowych 

wynosił 2500,67 zł. W styczniu dzięki udziałowi w projekcie „Sieć na Kulturę” GBP 

otrzymała sprzęt komputerowy o wartości 10.974 zł. (4 laptopy i 2 tablety). W listopadzie w 

ramach Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek” zakupiono sprzęt 

komputerowy wraz z oprogramowaniem (m.in. 4 komputery All in One) o wartości 22.785 zł.. 

Koszty automatyzacji w 2021 r. wyniosły – 40.417,34 zł. – opłaty za: sprzęt komputerowy, 

licencje Microsoft Office i program antywirusowy, domenę, aktualizacje programów 

komputerowych, opłatę abonamentową i hostingową programu bibliotecznego Sowa,  usługi 

informatyczne. 

 

VII. WYKONANIE WYDATKÓW I POZYSKANE ŚRODKI. 

 

1. Informacja z wykonania wydatków w 2021  r. 

W 2021 roku budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach wynosił: 487.935,80 zł.  

w tym: 

 Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 450.000 zł. 

 Dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

przeznaczona w całości na zakup wydawnictw i ebooków – 17.909 zł. 

 Dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

przeznaczona w sprzętu komputerowego – 19.180 zł. 

 Dochody własne GBP –  846,80 zł  

 

2. Pozyskane środki: 

W 2021 r. GBP w Spytkowicach pozyskała środki pozabudżetowe w kwocie 37.935,80 zł. 

w tym: 

1. Dochody własne: przychody z wpłat za drukowanie, kserokopie, upomnienia –  846,80 zł. 

2. Dotacja celowa w wysokości 17.909 zł. dotycząca dofinansowania zadania w ramach 

Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 

Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do 

nowości wydawniczych, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Zakupu dokonano na podstawie Umowy nr 

Z-I.07210.0967/2021 z dnia 14.10.2021 r. zawartej z Biblioteką Narodową w Warszawie. 

Dzięki tej dotacji nasze Biblioteki w 2021 r. wzbogaciły dodatkowo swoje zbiory o 966 

woluminów. 

2. Dotacja celowa w wysokości 19.180 zł. ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu. Zakupu dokonano na podstawie Umowy nr 334/KDB8/IK/2021 

z dnia 05.10.2021 r. zawartej z Instytutem Książki z siedzibą w Krakowie dotyczącej 

dofinansowania zadania: zakup komputerów, oprogramowania i komputerowych 

urządzeń peryferyjnych w jednostkowej cenie nabycia do 10 000,00 zł., w ramach 

Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Celem programu 

jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie 



szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na 

jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt 

komputerowy. W ramach zadania zakupiono: 4 komputery All-in-One, 4 słuchawki 

z mikrofonem, 4 kamery internetowe, 4 jednostki zasilające UPS, 1 projektor, 

4 oprogramowania biurowe MS Office 2019 PL, program antywirusowy Bitdefender 

GravityZone Business Security dla 15 stanowisk. Koszt ogółem zadania wynosił: 22 785 zł., 

z tego 19 180 zł. dofinansowania z Instytutu Książki. 

3. Aktywny udział GBP na przełomie 2020/2021 r. w projekcie „Sieć na Kulturę 

w podregionie oświęcimskim” Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz 

aktywizacji cyfrowej”. 

Celem projektu było podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników 

gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez dostęp do materiałów 

edukacyjnych i udział w szkoleniach (2 osoby po 40 godzin zajęć – grudzień 2020), 

rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenie 

bezpłatnych dwutygodniowych szkoleń online z tematu „Projektowanie graficzne 

z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych” (2 grupy 10-osobowe po 31 godzin zajęć – 

styczeń 2021) oraz wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć 

i warsztatów. Biblioteka otrzymała 4 laptopy i 2 tablety o wartości 10.974. zł. – luty 2021.  

4. Zatrudnienie 1 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, w okresie 10.03-09.10.2021 r. 

w ramach Programu Regionalnego „Konserwator”, na podstawie umowy z Powiatowym 

Urzędem Pracy w Wadowicach. 

5. Zatrudnienie 1 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, w okresie 19.07-18.10.2021 r. 

w ramach projektu „Z POWER-em na START”, realizowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego UE i Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja 

Rozwój, na podstawie umowy ze Społeczną Szkołą Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu. 

6. Zorganizowanie i prowadzenie studenckich praktyk zawodowych dla 1 studenta 

w okresie 7-11.06.2021 r., na mocy porozumienia z Małopolską Uczelnią Państwową im. 

Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. 

 

 
 

DYREKTOR 

Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Spytkowicach 
 

       mgr Alicja Kolasa 


