SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH W GMINIE OSJAKÓW
W 2009 ROKU
I. ZAŁOŻENIA

OGÓLNE

Priorytety w działalności statutowej bibliotek, organizacji sieci bibliotecznej, finansów, spraw
kadrowych, pracy merytorycznej, w tym komputeryzacji bibliotek, działalności kulturalnooświatowej, wydawniczej i działalności na rzecz powiatu, miasta, gminy.
II. BUDŻET

I JEGO REALIZACJA

Przychody (dotacje urzędu – jednostki organizacyjnej, inne dotacje np. z MKiDN, inne przychody
np. sponsoring, dochody własne).
Wydatki, w tym na:

zbiory (książki, zbiory specjalne, prenumerata czasopism)

remonty

komputeryzację

realizację zadań biblioteki powiatowej.
Uwaga: Budżet związany z realizacją zadań powiatowych dotyczy wyłącznie bibliotek
powiatowych, w tym organizacja szkoleń, pomoce metodyczne i inne materiały dla bibliotek
w terenie, delegacje, zakupy książek, prenumerata czasopism itp.
Realizacja budżetu w 2008 r. ogółem - patrz tabela nr 1.
III. SIEĆ

BIBLIOTEK.

LOKALE. WYPOSAŻENIE

Przekształcenia bibliotek w instytucje kultury.
Zmiany zapisów w tekstach statutów, wpisy do rejestru gminnych instytucji kultury (miasta, gminy),
zmiany w porozumieniach dotyczących funkcjonowania bibliotek i realizacji zadań powiatowych.
Prosimy o informacje dotyczące gmin, w których w 2008 r. zostały biblioteki przekształcone w
instytucje kultury oraz informacje, w których gminach podjęto temat i sprawa przekształcenia jest w
trakcie realizacji.
Zmiany w regulaminach organizacyjnych bibliotek, w regulaminach wypożyczeń, korzystania
z internetu i innych dokumentach - nie dokonano żadnych zmian.
Zmiany organizacyjne i kadrowe w 2009 r.
w roku 2009 w bibliotece gminnej był zatrudniony 1 pracownik, ponieważ trwa gruntowny remont
pomieszczeń bibliotecznych i środki finansowe zostały przeznaczone na ten cel. w roku 2009 przez
pół roku pracowała Pani z Biura Pracy i Pani na stażu.
Biblioteki wchodzące w skład MOK, GOK, GOKSiR, szkół i innych instytucji (np. urzędów,
szkół) – prosimy wymienić te biblioteki, uwzględnić zmiany dotyczące podległości organizacyjnej.
Zmiany ilościowe w sieci bibliotek (likwidacje filii bibliotecznych, oddziałów, punktów
bibliotecznych). Nowo powstałe biblioteki/filie/oddziały. Biblioteki zawieszone - na terenie
Gminy Osjaków nie nastąpiły zmiany ilościowe w sieci bibliotek.
Zamknięcia bibliotek i filii (przyczyny, patrz załącznik nr 2).
Remonty (nazwa placówki, zakres prac remontowych i adaptacyjnych). Przeniesienia bibliotek do
nowych pomieszczeń. Biblioteki i filie mające najlepsze i najgorsze warunki lokalowe (krótki opis).
Zabezpieczenia przed włamaniami i kradzieżami.
W 2009 roku rozpoczęto modernizację budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Osjakowie.
Biblioteka gminna otrzymała dofinansowanie w wysokości 250.000,- zł. Z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z programu Rozwój Infrastruktury Kultury na zadanie pod nazwą

„Modernizacja polegająca na przebudowie i rozbudowie Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osjakowie”. Zadanie to zostało współfinansowane przez Urząd Gminy w Osjakowie. Wartość
całego zadania to 447.000,- złotych. W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace:
 modernizacja pomieszczeń istniejących (przesunięcie ścianek, wylanie posadzek, nowe
tynki),
 dobudowanie do biblioteki nowego skrzydła, które zostanie przeznaczone na wystawy,
prelekcje, spotkania autorskie, szkolenia itp.,
 budowie podjazdu i sanitariatów dla osób niepełnosprawnych,
 wymiana instalacji c.o i wod. - kan.,
 wymiana stropu trzcinowego na żelbetonowy,
 wymiana dachu,
 instalacja alarmu, zabezpieczenie przed włamaniami.
Modernizacja całego budynku w istotny sposób poprawi jakość i efektywność działalności
biblioteki w naszym środowisku lokalnym i poza nim. Przyczyni się do rozszerzenia działalności
kulturalnej, edukacyjnej, artystycznej, bibliotecznej i usług z nimi związanych.
Najważniejsze zmiany w wyposażeniu bibliotek (sprzęt komputerowy i oprogramowanie
związane z komputeryzacją bibliotek należy ująć w rozdz. XIII).
IV. ZBIORY BIBLIOTECZNE . GROMADZENIE. OPRACOWANIE. KONSERWACJA
Struktura zbiorów bibliotecznych w jednostkach inwentarzowych
wg stanu na 31.12.2009.
Nazwa biblioteki, filii

GBP w Osjakowie
GBP – Filia
w Czernicach
Razem gmina
Osjaków

Książki

Czasopisma
oprawne

Zbiory
specjalne

Razem zbiory

15.347

-

-

15.347

6.865

-

-

6.865

22.212

-

-

22.212

Struktura księgozbioru (książki)

Nazwa biblioteki, filii

Literatura
piękna dla
dzieci i
młodzieży

Literatura
piękna dla
dorosłych

Literatura z
innych działów

Ogółem książki

3546

6104

5697

15.347

2.027

3.040

1.798

6.865

5 573

9 144

7.495

22.212

25,09

41,17

33,74

100%

GBP w Osjakowie
GBP – Filia
w Czernicach
Razem gmina
Osjaków
Ogółem - struktura
procentowa

Rodzaje wpływu książek
(tabela dotyczy ogółem bibliotek powiatu/dzielnicy)

Rodzaj wpływu

Woluminy 2008

Woluminy
2009

Wartość inw. w zł
2009

378

365

6500

582

123

2 700,-

50

-

-

Zakup książek ogółem

1010

488

9200

Dary instytucji, urzędów

2

7

7

Dary czytelników

61

287

287

-

-

-

63

294

294

Przejęto z bibliotek (przesunięcia między
sieciami bibl. gminy, miasta, dzielnicy)

-

-

-

W zamian „za zagubione”

-

-

-

Inne wpływy

-

-

-

1073

782

9494

Zakup z dotacji organizatora
Zakup z dotacji Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Zakup z innych źródeł, z innych dotacji,
grantów itp.
Zakup z wypracowanych środków własnych

Dary innych bibliotek np. WiMBP
Dary ogółem

WPŁYW OGÓŁEM GMINA

Dotacja MKiDN na zakup nowości wydawniczych w 2009 r. – prosimy podać (w podziale na
poszczególne biblioteki) ilość zakupionych woluminów, wydatkowaną kwotę, rodzaj zakupionych
zbiorów (literatura piękna, literatura popularnonaukowa, literatura dla dzieci i młodzieży).
Zakup nowości wydawniczych z dotacji MKiDN w 2009 r.
Nazwa biblioteki/filii

Rodzaj zakupionych zbiorów
Literatura
Literatura
Literatura
piękna dla
piękna dla dzieci
popularnodorosłych
i młodzieży
naukowa

Ilość
zakupionych wol.

Wydatkowana
kwota
w zł

111

2554

49

39

23

12

146

3

8

1

123

2700

52

47

24

GBP w Osjakowie
GBP – Filia
w Czernicach
Razem gmina
Osjaków

Przykłady znaczących darczyńców (nazwa instytucji, ilość wol.).

Zakup książek i zbiorów specjalnych w 2009r. (ogółem)
Nazwa biblioteki, filii
GBP w Osjakowie
GBP – Filia w Czernicach
Razem gmina Osjaków

Zakup książek
w wol.

Zakup książek
w zł

Zakup zbiorów
specjalnych w
jedn. inw.

Zakup zbiorów
specjalnych
w zł

421
67
488

8208,94
991,06
9200

-

-

Struktura zakupów książek w 2009 r.
Nazwa biblioteki, filii
GBP w Osjakowie
GBP – Filia w Czernicach

Literatura
Literatura piękna
piękna dla dzieci
dla dorosłych
158
139

Literatura z
innych działów
124

Razem
421
67

Razem gmina Osjaków
Ogółem struktura
procentowa

488

Ubytki książek w 2009 r.
(tabela dotyczy ogółem bibliotek powiatu/dzielnicy)

Rodzaje ubytków

Ilość wol.

Książki zagubione i zapłacone
Książki zagubione i zastąpione
Selekcja – nieaktualne, nieprzydatne
Selekcja – zaczytane
Selekcja dzieł wieloegzemplarzowych (dublety)
Selekcja – dekomplety
Selekcja – zniszczone (po włamaniu, po zalaniu wodą itp.)
Braki bezwzględne po skontrum
Inne ubytki (jakie?)
OGÓŁEM POWIAT/DZIELNICA ŁODZI

Prosimy o informacje, w których bibliotekach i w jakiej ilości w 2009 r. przeprowadzono selekcje
książek nieaktualnych.
W bibliotekach na terenie Gminy Osjaków w 2009r. Nie przeprowadzono selekcji książek
nieaktualnych.
Przeznaczenie ubytków (w wol.):
 Makulatura
 Kiermasz
 Przekazanie do innych bibliotek, instytucji.
Struktura zbiorów specjalnych stan na dzień 30.12.2009 r. nie dotyczy
(dane ogółem dla całego powiatu/dzielnicy)
Rodzaj zbiorów

Wpływy 2009
w jedn. inw.

Elektroniczne*
Audiowizualne ogółem
w tym: DVD
Dźwiękowe płyty
kompaktowe (CD)

_____
_____
Kasety – tzw. książka
mówiona
Kasety wideo
Przeźrocza
Inne zbiory specjalne
W tym: mapy
nuty
normy
grafika
Fotosy, plansze
Dokumenty życia
społecznego
ZBIORY SPECJALNE OGÓŁEM

Płyty
gramofonowe
Taśmy i kasety
magnetofonowe

Zakup
2009 w jedn.
inw.

Zakup
2009 w zł

Ubytki w
jedn. inw.

Stan wg
31.12.2009 w jedn.
inw.

W POWIECIE/DZIELNICY

ŁODZI
* dokumenty elektroniczne to dokumenty w postaci czytelnej tylko dla komputera (CD-ROM, DVD, programy na
dyskietkach)

Zakup zbiorów specjalnych w 2009 r.
Nazwa biblioteki, filii
GBP w Osjakowie
GBP – Filia w Czernicach
Razem gmina

Zakup z dotacji organizatora
w jedn. inw.
w zł

-

-

Zakup z dotacji MKiDN
w jedn. inw.
w zł

-

-

Prenumerata czasopism
Prosimy zamieścić informacje o prenumeracie tytułów dotyczących okresu nie krótszego niż
półrocze; czcionką pogrubioną prosimy zaznaczyć tytuły czasopism i biblioteki, w których są one
przechowywane przynajmniej przez 3 lata (lata 2007-2009).
Nazwa biblioteki/filii
GBP w Osjakowie
GBP w Osjakowie

GBP – Filia w Czernicach
Razem gmina

Tytuły prenumerowanych
czasopism
Claudia, Kulisy Powiatu, Nad
Wartą
Cogito, Poradnik
Bibliotekarza, Victor
Gimnazjalista, Rada
Rada

Wydatkowana kwota na
prenumeratę w zł

W osobnej tabeli tytuły czasopism otrzymywanych w darze w ciągu roku. Należy wymienić tylko te
tytuły, które stanowią kompletne roczniki i są przechowywane w bibliotece przynajmniej 3 lata.
Nazwa biblioteki/filii

Tytuł czasopisma

Uwagi

-

-

GBP w Osjakowie
GBP – Filia w Czernicach
Razem gmina

Skontra i inne prace
Skontra księgozbioru (nazwa biblioteki, czas trwania). Tryb przeprowadzenia skontrum (na
arkuszach skontralnych, program komputerowy – jaki?).
W roku 2009 w bibliotekach na terenie Gminy Osjaków nie przeprowadzono skontrum
księgozbioru.
Krótki opis pracy merytorycznej związanej z opracowaniem zbiorów (opracowanie formalne,
stosowanie UKD, reklasyfikacja, stosowanie języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej).
Krótki opis prac wykonanych przy konserwacji zbiorów (ilość oprawionych wol., naprawa
u introligatora, naprawa we własnym zakresie).
Zbiory w bibliotekach są na bieżąco oprawiane (owijane) w folię we własnym zakresie.
V. CZYTELNICY. WYPOŻYCZANIE
bibliotecznymi)

I

UDOSTĘPNIANIE

ZBIORÓW

(łącznie z punktami

Czytelnicy ogółem
Nazwa biblioteki, filii

Czytelnicy ogółem
2009

2008

GBP w Osjakowie
GBP – Filia w Czernicach
Razem gmina Osjaków

881
102
983

Różnica

894
91
985

13
-11
-2

Struktura czytelników wg wieku
(dane dotyczące całego powiatu/dzielnicy)

2008
358
179
138
200
87
21

Do lat 15
16-19 lat
20-24 lata
25-44 lata
45-60 lat
Powyżej 60 lat
OGÓŁEM GMINA OSJAKÓW

Liczba czytelników
2009
Różnica
341
-17
180
1
130
-8
218
18
91
4
25
4

983

985

Struktura procentowa
2008
2009
Różnica
36,42
34,62
-1,8
18,21
18,27
0,06
14,04
13,2
-0,84
20,34
22,13
1,79
8,85
9,24
0,39
2,14
2,54
0,4

2

100 %

100 %

x

Struktura czytelników wg zajęcia
(dane dotyczące całego powiatu/dzielnicy)

Liczba czytelników
2008
2009
Różnica
576
592
16
79
70
-9
107
107
0
39
37
-2
30
29
-1
36
44
8
116
106
-10

Uczniowie
Studenci
Pracownicy umysłowi
Robotnicy
Rolnicy
Inni zatrudnieni
Pozostali
OGÓŁEM GMINA OSJAKÓW

983

985

Struktura procentowa
2008
2009
Różnica
58,59
60,1
1,51
8,04
7,11
-0,93
10,89
10,86
-0,03
3,97
3,76
-0,21
3,05
2,94
-0,11
3,66
4,47
0,81
11,8
10,76
-1,04

2

100 %

100 %

x

Struktura czytelników wg wieku w 2009 r.
(w podziale na poszczególne biblioteki)
Nazwa biblioteki, filii

Czytelnicy
ogółem

Do lat 15

16-19 lat

20-24 lata

25-44 lata

45-60 lat

Powyżej 60
lat

894

299

166

125

194

88

22

91

42

14

5

24

3

3

985

341

180

130

218

91

25

GBP w Osjakowie
GBP – Filia
w Czernicach
Razem gmina
Osjaków

Struktura czytelników wg zajęcia w 2009 r.
(w podziale na poszczególne biblioteki)
Nazwa biblioteki, filii
GBP w Osjakowie
GBP. Filia w Czernicach
Razem gmina Osjaków

UcznioStudenci
wie

536
56
592

69
1
70

Pracownicy Robotniumysłowi
cy

105
2
107

31
6
37

Rolnicy

Inni
zatrudnieni

Pozostali

23
6
29

42
2
44

88
18
106

Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz w 2009 r.
1 – książki ; 2 – czasopisma oprawne ; 3 – czasopisma nieoprawne 4 – zbiory specjalne ;

5 – wypożyczenia ogółem.
Nazwa biblioteki, filii
GBP w Osjakowie
GBP – Filia w Czernicach
Razem gmina Osjaków

1

2

9399
1097
10496

-

Wypożyczenia na zewnątrz
3
4

163
163

5

-

9562
1097
10659

Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz w 2009 r.
(dane w podziale na poszczególne biblioteki)

Nazwa biblioteki, filii
GBP w Osjakowie
GBP – Filia w Czernicach
Razem gmina Osjaków
Ogółem - struktura
procentowa

Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz:
Literatura piękna
Literatura
Literatura z
dla dzieci i
piękna dla
innych działów
młodzieży
dorosłych

Ogółem

4096
459
4555

3811
474
4285

1492
164
1656

9399
1097
10496

43,39

40,83

15,78

100

Udostępnienia zbiorów na miejscu w 2009 r.
1 – książki ; 2 – czasopisma oprawne ; 3 – czasopisma nieoprawne ; 4 - zbiory specjalne; 5 – udostępnienia ogółem.
Nazwa biblioteki, filii
GBP w Osjakowie
GBP – Filia w Czernicach
Razem gmina Osjaków

1

2

257
99
356

-

Udostępnienia na miejscu
3
4

194
153
347

5

-

451
252
703

Wypożyczenia książek na zewnątrz i udostępnienia na miejscu
(porównanie w stosunku do r. 2008)
Wypożyczenia książek na zewnątrz
2008
2009
Różnica

Udostępnienia książek na miejscu
2008
2009
Różnica

Nazwa biblioteki,
filii
GBP w Osjakowie
GBP – Filia
w Czernicach

8445

9399

954

341

257

-84

1.348

1.097

-251

101

99

-2

Razem gmina
Osjaków

9.793

10.496

+703

442

356

-86

Systemy rejestracji czytelników (w jakich bibliotekach)
Krzyżowy:
Kopertkowy:
Komputerowy:

Odwiedziny w bibliotece
Nazwa biblioteki, filii
GBP w Osjakowie

Odwiedziny
ogółem

Wypożyczalnia

Czytelnia

Imprezy w
bibliotece*

7204

6107

1097

-

GBP – Filia w Czernicach
Razem gmina Osjaków

1266
8470

925
7032

341
1438

-

* liczbę uczestników na wszystkich imprezach kulturalno-oświatowych, których organizatorem lub współorganizatorem jest
biblioteka odbywających się w bibliotece i poza jej terenem prosimy wykazać w załączniku nr 5.

Monity
Odzyskiwanie przetrzymywanych przez czytelników książek – monity.
Ilość monitów ogółem, (monity wysłane, monity telefoniczne, inne formy odzyskiwania książek od czytelników.).

Gminna Biblioteka Publiczna w Osjakowie i Filia Biblioteczna w Czernicach wysyła do
czytelników monity w celu odzyskania wypożyczonych książek, biblioteka gminna również
telefonicznie przypomina o zwrocie wypożyczonych książek. Gminna Biblioteka Publiczna
w Osjakowie w roku 2009 wysłała 57 monitów.
VI. DZIAŁALNOŚĆ

INFORMACYJNA

Wielkość księgozbiorów podręcznych (w wol.), stan na 31.XII.2009 r.
Nowości kupione do księgozbiorów podręcznych (ilość w wol., tematyka). Przeprowadzone selekcje w księgozbiorze
podręcznym.

Nowości zakupione do księgozbioru podręcznego w 2009r. to:
Katalogi kartkowe i komputerowe.
Prosimy umieścić znak + jeżeli biblioteka prowadzi i na bieżąco aktualizuje dany katalog kartkowy i/lub komputerowy
W przypadku zaprzestania drukowania lub wypisywania kart do katalogu kartkowego – w związku z tworzeniem
katalogu komputerowego prosimy o zapis: „prowadzony do roku ...” .
Nazwa biblioteki,
filii
GBP w Osjakowie

Katalog
alfabet.

Katalog
tytułowy

Katalog
poziomowodziałowy

Katalog
wg UKD

Katalog
przedm.

Katalog
księg.
podr.

Katalog
komputerowy

-

-

+

-

-

-

Prowadzo
ny do
roku 1997

-

-

Prowadzon
y do roku
1997

+

-

-

-

GBP – Filia
w Czernicach

Kartoteki kartkowe
(wyłącznie te aktualizowane na bieżąco)
Nazwa biblioteki/filii
GBP w Osjakowie
GBP – Filia w Czernicach
Razem gmina Osjaków

Rodzaje kartotek
Kartoteka wycinków prasowych Gminy Osjaków

-

Tworzone w bibliotece bazy komputerowe (katalog, bazy bibliograficzne).
Nazwa biblioteki, filii
GBP w Osjakowie
GBP – Filia w Czernicach
Razem gmina Osjaków

Nazwa bazy

Przyrost bazy w 2009 r.

Stan bazy na koniec
2009 r.

„Sowa”
„Sowa”

711
711

15347
15347

Realizacja bibliografii regionalnej:
-

ile osób wprowadza dane do SOWY TCP (prosimy o podanie nazwisk aby uaktualnić listę współpracowników)
czy osoby te mają także inne zadania czy tylko zajmują się bibliografią regionalną
jakie są zawodowe kwalifikacje osób związanych z SBR
z jakimi problemami spotykali się bibliotekarze pracujący przy realizacji SBR
czy biblioteki w powiecie prowadzą kartoteki regionalne, czy są one wykorzystywane przez biblioteki
powiatowe przy tworzeniu SBR.
Czy biblioteka wykorzystuje jakiś inny niż SOWA TCP system bibliograficzny do opracowania bibliografii
regionalnej, czy SOWA TCP jest jedynym docelowym programem komputerowym.

Gminna Biblioteka Publiczna w Osjakowie i Filia Biblioteczna w Czernicach nie opracowuje
bibliografii regionalnej.
Liczba udzielonych informacji
Nazwa biblioteki, filii
GBP w Osjakowie
GBP – Filia w Czernicach
Razem gmina Osjaków

Ogółem

Biblioteczne

Rzeczowe

Bibliograficzne

251
99
350

93
32
125

117
57
174

41
10
51

Przykłady kwerend: temat kwerendy (nazwa biblioteki). Czy dane bibliograficzne dotyczące tematyki
kwerend są rejestrowane w zeszytach kwerend, w kartotekach tematycznych, w bazie komputerowej?
Tematyka kwerend jest rejestrowana w zeszycie kwerend.
Przykładowe kwerendy w GBP Osjaków:
 wielka rafa koralowa
 tolerancja
 oparzenia termiczne
 przestępczość nieletnich

VII. DZIAŁALNOŚĆ

KULTURALNO -OŚWIATOWA

Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dorosłego czytelnika według
układu tabeli poniżej.
Prosimy uwzględnić udział w konkursach ogólnopolskich; konkursy powiatowe, międzygminne, gminne oraz
wszystkie te imprezy, które były ważnymi wydarzeniami w skali powiatu, miasta, gminy.
Nazwa biblioteki, filii
GBP w Osjakowie
GBP – Filia w Czernicach
Razem gmina Osjakowie

Data (miesiąc),
inne uwagi

Nazwa imprezy

Loteria Fantowa z okazji Dni Osjakowa

Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dzieci i młodzieży
według układu tabeli poniżej:
Nazwa biblioteki, filii, oddziału
dla dzieci i młodzieży
GBP w Osjakowie
GBP – Filia w Czernicach
Razem gmina Osjaków

Nazwa imprezy

Data (miesiąc),
inne uwagi

Przegląd kolęd i pastorałek

Udział w konkursach ogólnopolskich. Konkursy powiatowe, międzygminne, gminne. Udział
bibliotek w realizacji ogólnopolskiego programu Dyskusyjne Kluby Książkowe.
VIII. WSPÓŁPRACA

ZE ŚRODOWISKIEM

Instytucje, z którymi nawiązano współpracę w roku 2009 (poza szkołami i przedszkolami).
Nazwa biblioteki, filii
GBP w Osjakowie
GBP – Filia w Czernicach
Razem gmina Osjaków

Nazwa instytucji współpracującej
(zakres współpracy)

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Osjakowskiej –
pomoc przy tworzeniu statutu Towarzystwa
-

IX. DZIAŁALNOŚĆ

NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Biblioteki szpitalne (dane wg tabeli) – nie dotyczy
Książki w
woluminach

Książki w
wol. ogółem
Stan na
31.12.2009 r.

Nazwa
biblioteki, filii

Zakupy.

Czytelnicy

Dary

Wypożyczenia

Odwiedziny

Czasopis
Zb. specjalne
-ma

Książki

GBP
w
Osjakowie
GBP – Filia w
Czernicach
OGÓŁEM GMINA
OSJAKÓW

Punkty biblioteczne (czytelnicy i wypożyczenia) – nie posiadamy punktów bibliotecznych.
Książka mówiona (ogółem w jedn. inw. i tytułach, wpływy w roku 2009, w tym zakupy, wypożyczenia
książki mówionej – biblioteki na terenie Gminy Osjaków nie posiadają w swoich zbiorach książki mówionej.
Przystosowanie bibliotek do obsługi osób niepełnosprawnych (podjazdy). - nie posiadamy podjazdów.
Dostarczanie książek dla osób chorych i niepełnosprawnych do miejsca ich zamieszkania (ilość osób
i wypożyczenia zbiorów) – osobom chorym i niepełnosprawnym książki do domu dostarczają domownicy.
Współpraca z instytucjami pracującymi na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.
Formy pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym jak w rozdz. VII.
Nazwa biblioteki, filii

Data(miesiąc),
inne uwagi

Nazwa imprezy

GBP w Osjakowie
GBP – Filia w Czernicach
Razem gmina Osjaków

X. KADRA

BIBLIOTECZNA

Pracownicy merytoryczni (na stanowiskach bibliotekarskich)
Nazwa biblioteki,
filii

Ogółem

GBP w Osjakowie
1
GBP
–
Filia
w Czernicach
1
Razem
gmina
Osjaków
2
* W ułamkach dziesiętnych

Pracownicy
Pełnozatrudnieni
1

Niepełnozatrudnieni
-

Wymiar etatu dla osób
w niepełnym wymiarze
czasu pracy*
-

-

1

0,25

1

1

0,25

Wykształcenie pracowników merytorycznych
Nazwa
biblioteki,
filii

GBP w
Osjakowie
GBP – Filia
w
Czernicach
Razem
gmina
Osjaków

Wykształcenie pracowników pełnozatrudnionych
Wyższ
e bibl.
magist
erskie

Wyższe
bibl.
licencjat

Wyższe
inne

Średnie
bibl.

Średnie
inne

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

Wykształcenie pracowników niepełnozatrudnionych

Podstaw
owe

Wyższe
bibl.
magiste
rskie

Wyższe
bibl.
licencjat

Wyższe
inne

Średnie
bibl.

Średnie
inne

Podstawo
we

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Wyjaśnienie: Do wykształcenia wyższego bibliotekarskiego zalicza się również ukończony licencjat. Do wykształcenia
średniego bibliotekarskiego zalicza się wykształcenie określane jako studium bibliotekarskie.

Pracownicy administracji i obsługi
Nazwa biblioteki, filie

Osoby
Pełnozatrudnieni

Niepełnozatrudnieni

-

2
2

GBP w Osjakowie
GBP – Filia w Czernicach
OGÓŁEM GMINA OSJAKÓW
* W ułamkach dziesiętnych

Wymiar etatu dla osób w
niepełnym wymiarze czasu
pracy*

0,5 i 0,25
0,5 i 0,25

Liczba pracowników merytorycznych - podział wg stażu pracy
(dane dotyczące całego powiatu/dzielnicy Łodzi)

Pełnozatrudnieni
1
1

Do 5 lat
6-10 lat
11 – 20 lat
21 – 30 lat
Powyżej 3o lat
OGÓŁEM GMINA OSJAKÓW

Niepełnozatrudnieni
1
1

Liczba pracowników merytorycznych – podział wg stanowisk służby bibliotecznej
(oraz innych stanowisk zastosowanych przez organizatora)
(dane dotyczące całego powiatu/dzielnicy Łodzi)

Starszy kustosz
Kustosz
Starszy bibliotekarz
Bibliotekarz
Młodszy bibliotekarz
Starszy magazynier biblioteczny
Magazynier biblioteczny
Inne bibliotekarskie (jakie?)
OGÓŁEM GMINA OSJAKÓW

Pełnozatrudnieni
1
-

Niepełnozatrudnieni
1
-

1

1

Zmiany w kadrze bibliotecznej w stosunku do 2008 roku, przyczyny tych zmian.
Odejścia na emeryturę dyrektorów i kierowników bibliotek w roku 2009 - nie było.
Prosimy podać płacę brutto pracowników na stanowiskach bibliotekarskich w poszczególnych bibliotekach.

XI. SZKOLENIE

I DOSKONALENIE KADRY

Osoby, które w roku 2009 podnosiły swoje kwalifikacje zawodowe:
Nazwisko i imię
Barbara Domagała

-

Nazwa
biblioteki / filii
GBP w Osjakowie

GBP – Filia w Czernicach

Nazwa szkoły wyższej,
średniej, innej - kierunek
Uniwersytet w Poznaniu –
Wydział Pedagogiczno
-Artystyczny w Kaliszu,
Pedagogika w specjalności
bibliotekarstwo
i informacja naukowa
-

Rok kształcenia
II

-

Prosimy wymienić także osoby, które ukończyły w 2009 r. kursy i inne szkolenia związane z podnoszeniem
kwalifikacji zawodowych.

XII. KOMPUTERYZACJA

BIBLIOTEKI

Zakres

komputeryzacji bibliotek (zakup sprzętu komputerowego, zakup oprogramowania
bibliotecznego, położenie sieci, instalacja internetu, utworzenie Czytelni Multimedialnej, przekazanie dla
użytkowników sprzętu do przeglądania baz i korzystania z Internetu itp.);
W roku 2009 w zakresie komputeryzacji w Gminnej Biblioteki Publicznej w Osjakowie:
 Udostępniono czytelnikom bazy książek do przeglądania na 3 stanowiskach komputerowych
 Zakupiono moduł zdalnego zamawiania i rezerwowania SOWA1
 Poszerzono licencję SOWA 1 na 3 stanowiska komputerowe (2 stanowiska dla biblioteki
gminnej i jedno dla Filii Bibliotecznej w Czernicach),
 Zakupiono drukarkę TOSHIBA B-SV4T do kodów kreskowych,
 Zakupiono program antywirusowy ESET NOD32 BE CLIENT dla 5 stanowisk.
Udział w programie „Ikonka CD” przygotowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji (czy sprzęt komputerowy został zainstalowany, czy było przeszkolenie, czy czytelnie
internetowe działają dla czytelników, jeśli jeszcze nie to z jakich powodów, czy są pobierane opłaty, czy jest
regulamin korzystania z internetu) - otrzymaliśmy pismo odmowne.
Udział w realizacji innych programów i akcji dotyczących komputeryzacji bibliotek.

Poniższą tabelę wypełnia każda komputeryzująca się placówka biblioteczna.
Nazwa biblioteki, filii, oddziału
Ilość komputerów
Rok (miesiąc) instalacji komputerów
Ilość komputerów pracujących w sieci lokalnej
Nazwa programu bibliotecznego
Czynności podlegające komputeryzacji:
- gromadzenie zbiorów (akcesja)
- opracowanie zbiorów (prowadzenie baz
katalogowych)
- inwentaryzacja zbiorów, łącznie z
wydrukiem ksiąg inwentarzowych
- prowadzenie baz bibliograficznych
- opracowywanie bibliografii regionalnej
- komputerowe udostępnianie zbiorów
- sporządzanie statystyki bibliotecznej
- okresowe kontrole zbiorów bibliotecznych
(skontrum)
- wydruk kart katalogowych
- działalność informacyjna (w oparciu o
internet, własne bądź obce bazy danych)
- inne (jakie?)
Jaki format zapisu danych stosowany jest w
bazach bibliotecznych (MARC BN, MARC21 lub
bez formatu, np. w programie SOWA pod DOS)
Nazwy baz pozyskanych lub zakupionych (np. z
Biblioteki Narodowej lub z innego źródła)
Ilość komputerów z dostępem do internetu
ogółem

Gminna Biblioteka Publiczna w Osjakowie

5
III.2004r.; XII.2008r.
3
„Sowa 1 Klient Serwer”
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
_
Sowa pod DOS
Nie posiadamy
5

Ilość komputerów z dostępem do internetu dla
czytelników
Czy istnieje regulamin korzystania z internetu
Jakie opłaty obowiązują czytelników za usługi
internetowe
Adres strony WWW biblioteki

3
Tak
Nie pobieramy opłat za korzystanie z Internetu
Nie posiadamy

Adres poczty elektronicznej biblioteki

gbposjakow@op.pl

Adresy poczty elektronicznej kadry bibliotecznej
(udostępniane do użytku służbowego)

gbposjakow@op.pl

Nazwa biblioteki, filii, oddziału
Ilość komputerów
Rok (miesiąc) instalacji komputerów
Ilość komputerów pracujących w sieci lokalnej
Nazwa programu bibliotecznego
Czynności podlegające komputeryzacji:
- gromadzenie zbiorów (akcesja)
- opracowanie zbiorów (prowadzenie baz
katalogowych)
- inwentaryzacja zbiorów, łącznie z
wydrukiem ksiąg inwentarzowych
- prowadzenie baz bibliograficznych
- opracowywanie bibliografii regionalnej
- komputerowe udostępnianie zbiorów
- sporządzanie statystyki bibliotecznej
- okresowe kontrole zbiorów bibliotecznych
(skontrum)
- wydruk kart katalogowych
- działalność informacyjna (w oparciu o
internet, własne bądź obce bazy danych)
- inne (jakie?)
Jaki format zapisu danych stosowany jest w
bazach bibliotecznych (MARC BN, MARC21 lub
bez formatu, np. w programie SOWA pod DOS)
Nazwy baz pozyskanych lub zakupionych (np. z
Biblioteki Narodowej lub z innego źródła)

Filia Biblioteczna w Czernicach
1
X. 2006r.
„Sowa 1 Klient Serwer”
Nie
Rozpoczniemy w 2010 roku
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
_
Sowa pod DOS
Nie posiadamy

Ilość komputerów z dostępem do internetu
ogółem

1

Ilość komputerów z dostępem do internetu dla
czytelników
Czy istnieje regulamin korzystania z internetu

1
Tak

Jakie opłaty obowiązują czytelników za usługi
internetowe
Adres strony WWW biblioteki

Nie pobieramy opłat za korzystanie z Internetu
Nie posiadamy

Adres poczty elektronicznej biblioteki

Adresy poczty elektronicznej kadry bibliotecznej
(udostępniane do użytku służbowego)
Proszę podać inne dane - stosowanie do prowadzonej dokumentacji korzystania z internetu (np. ilość godzin
korzystania z internetu ogółem, wysokość opłat ogółem uzyskanych za korzystanie z internetu).

Ogółem w Gminnej Bibliotece Publicznej w Osjakowie w roku 2009 z Internetu skorzystało
1.325osób. W Filii Bibliotecznej w Czernicach skorzystało z Internetu 110 osób.
XIII. NADZÓR MERYTORYCZNY – OPIEKA MERYTORYCZNA (wypełniają biblioteki
powiatowe i biblioteki miejskie prowadzące tę działalność)
Realizacja zadań określonych w statucie lub porozumieniu dotyczących funkcji biblioteki
powiatowej; w tym:
- tworzenie bibliografii regionalnej (jeśli należy to do zadań instruktora);
- organizacja szkoleń merytorycznych, warsztatów, spotkań z pracownikami bibliotek w
terenie (daty, tematyka);
- wizyty instruktażowe (lustracje, hospitacje, inne; ilość (daty) ich tematyka, w których
bibliotekach), instruktaż telefoniczny, mailowy;
- pomoce metodyczne opracowane przez bibliotekę powiatową i miejską dla bibliotek
w terenie i inne materiały przekazane dla bibliotek w terenie;
- przeprowadzone konkursy powiatowe, międzygminne, inne formy pracy k.o. (np. wycieczki
organizowane dla bibliotekarzy).
Zmiany na stanowisku instruktora miejskiego/powiatowego.
Miejsce instruktora w strukturze organizacyjnej biblioteki (samodzielne stanowisko, powierzone zadania
pracownikowi, utworzony Dział Instrukcyjno-Metodyczny; wymiar czasu pracy instruktora).
Przygotowanie merytoryczne instruktora do pełnienia funkcji (wykształcenie, staż pracy w bibliotece, w tym
na stanowisku instruktorskim, zajmowane wcześniej stanowiska, ukończone ważniejsze kursy zawodowe).

Załączniki
Załącznik nr 1:
Wykaz bibliotek i filii bibliotecznych (nazwa, adres, tel., e-mail, imię i nazwisko dyrektora /
kierownika biblioteki, kierownika filii bibliotecznej, godz. otwarcia biblioteki/filii dla czytelników, metraż).
Prosimy uwzględnić wszystkie zmiany, które nastąpiły w 2009 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Osjakowie
ul. Częstochowska 22
98 – 320 Osjaków
powiat Wieluński
woj. Łódzkie
tel. ( 0-43 ) 842 33 58
k. 691 568 691
e-mail gbposjakow@op.pl
Barbara Domagała – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Osjakowie
Godziny otwarcia biblioteki
Poniedziałek – Piątek
8.00 – 16.30
Gminna Biblioteka Publiczna w Osjakowie zajmuje budynek o powierzchni 122 m2.
Na czas remontu biblioteka gminna od dnia 1 lipca 2009 roku została przeniesiona do
remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osjakowie przy ulicy Targowej 23. Jednakże z powodu
braku ogrzewania bibliotekę musieliśmy przenieść gdzie indziej. Obecnie znajduje się w budynku
Publicznego Gimnazjum w Osjakowie przy ul. Wieluńskiej 14. Obecne lokum będziemy zajmowali
najprawdopodobniej do końca maja 2010 roku.
Filia Biblioteczna w Czernicach
Czernice
98 – 320 Osjaków
powiat Wieluński
woj. Łódzkie

Joanna Szymańska – Pracownik Filii Bibliotecznej w Czernicach
Godziny otwarcia Filii Bibliotecznej
Wtorek, Środa 17.00 – 19.00
Czwartek, Piątek 17.00 – 20.00
Filia Biblioteczna w Czernicach mieści się w salce przy Kościele Parafialnym
w Czernicach, zajmuje 2 pomieszczenia o powierzchni 36 m2.
W dniu 20 grudnia 2009 roku Filia Biblioteczna w Czernicach została przeniesiona do remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernicach. Godziny pracy filii bibliotecznej nie uległy zmianie,
poprawiły się warunki pracy, zwiększyła się powierzchnia i estetyka pomieszczeń.

Załącznik nr 2:
Zamknięcia i otwarcia bibliotek
Dni ogółem
Nazwa
biblioteki/
filii
GBP
wOsjakowie
GBP – Filia
w
Czernicach
Razem
gmina
Osjaków

W tym

Otwarcia

Dnia
zamknię
-cia

Skontrum

Remonty
przepro
wadzki,
awarie

250

15

-

15

-

-

-

-

170

33

-

8

-

-

25

-

420

48

-

23

-

-

25

-

Zwolnienia Oddelegowa
lekarskie i
-nia do
inne
innych prac

Urlopy

Szkolenia,
urlopy
szkolne

Załącznik nr 3:
Działalność punktów bibliotecznych w 2009 r. - na terenie Gminy Osjaków nie ma punktów
bibliotecznych.
Nazwa biblioteki
prowadzącej
punkt
biblioteczny
GBP w Osjakowie
GBP – Filia
w Czernicach
Razem gmina
Osjaków

Lokalizacja – nazwa
punktu

Czytelnicy

Wypożyczenia
książek na
zewnątrz

Wypożyczenia
zbiorów
specjalnych

Charakterystyka działalności punktów bibliotecznych.

Załącznik nr 4:
Zestawienie form działalności kulturalno-oświatowej
L.p.

Nazwa imprezy
Wystawy
- książek – duże (ze scenariuszem)
- książek – małe, nowości wydawnicze
- plastyczne
- inne
Spotkania autorskie
Spotkania inne (z przedszkolakami)
Prelekcje, odczyty
Pogadanki
Lekcje biblioteczne
- z przysposobienia bibliotecznego
- tematyczne
Zajęcia komputerowe
Zajęcia plastyczne
Przeglądy nowości
Dyskusje
Konkursy
Zgaduj- zgadule
Głośne czytanie
Głośne czytanie – książka mówiona

Ilość

Frekwencja

2
2
2
1
-

17
128
37
18
-

1

26

2
-

67
-

Spotkania z baśnią
Imprezy artystyczno literackie:
Koncerty, wieczory słowno-muzyczne, wieczory
poezji itp.)
Projekcje filmowe (wideo, DVD)
Przedstawienia kukiełkowe
Loteria Fantowa
Kiermasze książek
Wycieczki do innych bibliotek
Przyjęcia wycieczek w bibliotece
Zebrania członków Kół Przyjaciół Biblioteki
Spotkania Członków Kół Miłośników Książki
RAZEM POWIAT/DZIELNICA ŁODZI

-

-

-

-

1
1
2
14

X
X
48
341

Załącznik nr 5:
Najchętniej wypożyczane książki w roku 2009 r. (nazwisko i imię, tytuł), z podziałem:
–

Literatura piękna dla dorosłych

1. Kalecińska Małgorzata – Dom nad rozlewiskiem, Powroty nad rozlewiskiem, Miłość nad
rozlewiskiem,
2.
–
Literatura piękna dla dzieci i młodzieży
–
Literatura z innych działów
(przy poszczególnych tytułach proszę podać ilość bibliotek, które wskazały dany tytuł).

Najchętniej czytane nowości wydawnicze, które znalazły się na rynku wydawniczym w ciągu
ostatnich 2-3 lat
Prosimy podać 5 pozycji w każdej kategorii.

Najchętniej czytane nowości wydawnicze z ostatnich 2-3 lat:
Literatura piękna dla dorosłych
- Brown Dan – Kod Leonarda da Vinci
- Steel Daniele - „Obietnica”, „Kalejdoskop”, „Koniec lata”
- Nora Roberts – „Podniebny taniec”, „Urzeczona”,
- Cook Robin – „Oślepienie”, „Epidemia”, „Zabawa w Boga”
- Coelho Paulo – „Alchemik”, „Weronika postanawia umrzeć”, „Pielgrzym”
Literatura piękna dla dzieci i młodzieży
- Fox Marta – „Coraz mniej milczenia”
- Rosiek Barbara – „Pamiętnik narkomanki”
- Bourgeois Paulette – Seria książeczek o Franklinie
- Rowling Joanne K. – „ Harry Potter i kamień filozoficzny”
„ Harry Potter i komnata tajemnic”
„ Harry Potter i więzień Azkabanu”
„ Harry Potter i czara ognia”
„ Harry Potter i zakon Feniksa”
Literatura z innych działów
- Zimbardo Philips – Psychologia i życie
- Encyklopedyczny atlas zwierząt
- Różewicz Tadeusz – „Matka odchodzi”
- Łakomy Stefan – „Z dziejów Osjakowa”
- Alderton D. – „Małe zwierzęta domowe – praktyczny poradnik właściciela …”

