
SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH NA TERENIE

GMINY OSJAKÓW w 2010 ROKU

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Priorytety  w  działalności  statutowej  bibliotek,  organizacji  sieci  bibliotecznej,  finansów,
spraw  kadrowych,  pracy  merytorycznej,  w  tym  komputeryzacji  bibliotek,  działalności
kulturalno-oświatowej,  wydawniczej i działalności na rzecz powiatu, miasta, gminy, a także
udział bibliotek w Programie Rozwoju Bibliotek.

Sprawą priorytetową w działalności GBP w Osjakowie było zakończenie modernizacji
biblioteki.  W dniu 7 czerwca po 10 miesiącach prac remontowo - budowlanych oddano do
użytku bibliotekę gminą dostosowaną do korzystania osób niepełnosprawnych. W 2010 roku
w grudniu uruchomiono  stronę internetową biblioteki – www.biblioteka.osjakow.pl 

II. 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 2010 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 2010 r.

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.

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.

Najważniejsze zmiany w wyposażeniu bibliotek (sprzęt  komputerowy i oprogramowanie
związane z komputeryzacją bibliotek należy ująć w rozdz. XIII).



III. ZBIORY BIBLIOTECZNE. GROMADZENIE. OPRACOWANIE. KONSERWACJA

Struktura zbiorów bibliotecznych w jednostkach inwentarzowych 
wg stanu na 31.12.2010.

Nazwa biblioteki, filii Książki Czasopisma
oprawne

Zbiory
specjalne Razem zbiory

GBP w Osjakowie 15.348 - - 15.348
GBP - Filia w
Czernicach 7.029 - - 7.029
Razem Gmina
Osjaków 22.377 - - 22.377

Struktura księgozbioru (książki)

Nazwa biblioteki, filii

Literatura
piękna dla

dzieci i
młodzieży

Literatura
piękna dla
dorosłych

Literatura z
innych działów Ogółem książki

GBP w Osjakowie 3.644 5.921 5.783 15.348

GBP – Filia w
Czernicach 2.123 3.091 1.815 7.029
Razem Gmina
Osjaków 5.767 9.012 7.598 22.377

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

Rodzaj wpływu Woluminy 2009 Woluminy
2010

Wartość inw. w zł
2010

Zakup z dotacji organizatora 365 422 7.991,-
Zakup z dotacji Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 123 132 2.500,-
Zakup z innych źródeł, z innych dotacji,
grantów itp. - - -
Zakup z wypracowanych środków własnych

- - -
Zakup książek ogółem

488 554 10.491,-
Dary instytucji, urzędów

7 87 2.015,-



Dary czytelników
287 69 1.492,-

Dary innych bibliotek np. WiMBP
- 6 85,-

Dary ogółem
294 162 3.592,-

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

W zamian „za zagubione” - - -

Inne wpływy - - -
WPŁYW OGÓŁEM  Gmina Osjaków 782 716 14.083,-

Dotacja MKiDN na zakup nowości wydawniczych w 2010 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 2010 r.

Nazwa biblioteki/filii
Ilość

zakupio-
nych wol.

Wydatkowana
kwota 

w zł

Struktura zakupionych zbiorów
Literatura
piękna dla
dorosłych

Literatura
piękna dla dzieci

i młodzieży

Literatura
popularno-
naukowa

GBP 
w Osjakowie 73 1.628,- 43 10 20
GBP – Filia 
w Czernicach 59 872,- 20 37 2
Ogółem Gmina
Osjaków 132 2.500,- 63 47 22
Przykłady znaczących darczyńców (nazwa instytucji, ilość wol.).

Zakup książek w 2010r. 
Uwaga: w tabeli prosimy nie uwzględniać zakupów z MKiDN

Nazwa biblioteki, filii
Zakup książek 
w wol. z dotacji

organizatora

Zakup książek
z innych źródeł,

dotacji i
grantów

(bez MKiDN)

Zakup książek  z
wypracowanych

środków własnych
Ogółem 

GBP
 w Osjakowie 323 - - 323
GBP – Filia
 w Czernicach 99 - - 99
Ogółem Gmina Osjaków 422 - - 422



Struktura zakupów książek w 2010 r.
Uwaga: w tabeli prosimy nie uwzględniać zakupów z MKiDN

Nazwa biblioteki, filii Literatura piękna
dla dzieci

Literatura piękna
dla dorosłych

Literatura z
innych działów Razem

GBP 
w Osjakowie 111 130 82 323
GBP – Filia 
w Czernicach 59 31 9 99
Razem Gmina Osjaków 170 161 91 422
Ogółem struktura
procentowa 40,3 38,2 21,5 100%

Ubytki książek w 2010 r. 
(tabela dotyczy ogółem bibliotek powiatu/dzielnicy)

Rodzaje ubytków Ilość wol.
Książki zagubione -
Selekcja – nieaktualne, nieprzydatne 551
Selekcja dzieł wieloegzemplarzowych (dublety) -
Selekcja – dekomplety -
Selekcja –zaczytane,  zniszczone (po włamaniu, po zalaniu wodą
itp.) -
Selekcja – czasopisma oprawne -
Braki  bezwzględne po skontrum -
Inne ubytki (jakie?) -
OGÓŁEM POWIAT/DZIELNICA ŁODZI -
Prosimy o informacje, w których bibliotekach i w jakiej  ilości  w 2010 r.  przeprowadzono selekcje książek
nieaktualnych.

Przeznaczenie ubytków (w wol.):
 Makulatura
 Kiermasz
 Przekazanie do innych bibliotek, instytucji.
 Kiermasz książek – 551 wol

Prenumerata czasopism

Nazwa biblioteki/filii Ilość prenumerowanych
czasopism

Wydatkowana kwota na
prenumerat w zł

GBP w Osjakowie
9 1.092,-

GBP – Filia w Czernicach 1 33,-
Ogółem Gmina 10 1.125,-

Uwaga: Proszę informacje o prenumeracie czasopism uzupełnić podaniem najczęściej kupowanych tytułów w
bibliotekach (od 5 do 10 tytułów).



Skontra i inne prace merytoryczne (opracowanie zbiorów, konserwacja itp.)

Skontra księgozbioru (nazwa biblioteki,  czas trwania). Tryb przeprowadzenia skontrum (na
arkuszach skontralnych, program komputerowy – jaki?). W bibliotekach na terenie Gminy
Osjaków nie przeprowadzono skontrum w 2010 roku.

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). W bibliotekach naprawa zbiorów odbywa
się we własnym zakresie poprzez owijanie w folię.

IV. CZYTELNICY. WYPOŻYCZANIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW (łącznie z punktami
bibliotecznymi)

Czytelnicy ogółem

Nazwa biblioteki, filii Czytelnicy ogółem
2009 2010 Różnica

GBP w Osjakowie 894 1.371 + 477
GBP – Filia w Czernicach 91 92 + 1
Razem Gmina Osjaków 985 1.463 + 478

Struktura czytelników wg wieku 
(dane dotyczące całej gminy)

Liczba czytelników Struktura procentowa
2009 2010 Różnica 2009 2010 Różnica

Do lat 15 341 414 + 73 34,62 28,3 6,32
16-19 lat 180 226 + 46 18,27 15,45 2,82
20-24 lata 130 285 + 155 13,20 19,48 6,28
25-44 lata 218 356 + 138 22,13 24,33 2,2
45-60 lat 91 131 + 40 9,24 8,95 0,29
Powyżej 60 lat 25 51 + 26 2,54 3,49 0,95
OGÓŁEM GMINA OSJAKÓW

985 1.463 + 478 100 % 100 % x

Struktura czytelników wg zajęcia 
(dane dotyczące całej gminy)

Liczba czytelników Struktura procentowa
2009 2010 Różnica 2009 2010 Różnica

Uczniowie 592 842 250 60,10 57,55 2,55
Studenci 70 137 67 7,11 9,37 2,26
Pracownicy umysłowi 107 151 44 10,86 10,32 0,54
Robotnicy 37 55 18 3,76 3,76 0
Rolnicy 29 48 19 2,94 3,28 0,34
Inni zatrudnieni 44 65 21 4,47 4,44 0,03
Pozostali 106 165 59 10,76 11,28 0,52
OGÓŁEM GMINA OSJAKÓW

985 1.463 478 100 % 100 % x



Struktura czytelników wg wieku w 2010 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
GBP 
w Osjakowie 1.371 372 208 281 332 128 50
GBP – Filia
w Czernicach 92 42 18 4 24 3 1
Razem Gmina
Osjaków 1.463 414 226 285 356 131 51

Struktura czytelników wg zajęcia w 2010 r.
(w podziale na poszczególne biblioteki)

Nazwa biblioteki, filii Ucznio-
wie Studenci Pracownicy

umysłowi
Robotni-

cy Rolnicy Inni
zatrudnieni

Pozosta-
li

GBP 
w Osjakowie 785 136 148 48 40 64 150
GBP – Filia
w Czernicach 57 1 3 7 8 1 15
Razem Gmina
Osjaków 842 137 151 55 48 65 165

Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz w 2010 r.
1 – książki ; 2 – czasopisma oprawne ; 3 – czasopisma nieoprawne 4 – zbiory specjalne ; 
5 – wypożyczenia ogółem.

Nazwa biblioteki, filii Wypożyczenia na zewnątrz
1 2 3 4 5

GBP w Osjakowie 10.468 - 211 - 10.679
GBP – Filia w Czernicach 1.487 - - - 1.487
Razem Gmina Osjaków 11.955 - 211 - 12.166

Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz w 2010 r.
(dane w podziale na poszczególne biblioteki)

Nazwa biblioteki, filii

Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz:
Literatura

piękna dla dzieci
i młodzieży

Literatura
piękna dla
dorosłych

Literatura z
innych działów Ogółem 

GBP w Osjakowie 3.953 4.303 2.212 10.468
GBP – Filia w Czernicach 711 601 175   1.487
Razem Gmina Osjaków 4.664 4.904 2.387 11.955
Ogółem – struktura
procentowa 39,01 41,02 19,97 100%



Udostępnienia zbiorów na miejscu w 2010 r.
1 – książki ; 2 – czasopisma oprawne ; 3 – czasopisma nieoprawne ; 4 - zbiory specjalne; 5 – udostępnienia
ogółem.

Nazwa biblioteki, filii Udostępnienia na miejscu
1 2 3 4 5

GBP w Osjakowie 522 - 262 - 784
GBP – Filia w Czernicach 115 - 257 - 372
Razem Gmina Osjaków 637 - 519 - 1.156

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

Nazwa  biblioteki,
filii

Wypożyczenia książek na zewnątrz Udostępnienia książek na miejscu
2009 2010 Różnica 2009 2010 Różnica

GBP 
w Osjakowie 9.399 10.468 +1.069 257 522 +265
GBP – Filia
w Czernicach 1.097 1.487 +390 99 115 +16
Razem Gmina
Osjaków 10.496 11.955 +1.459 356 637 +281

Odwiedziny w bibliotece

Nazwa biblioteki, filii Odwiedziny
ogółem Wypożyczalnia Czytelnia Imprezy w

bibliotece*
GBP w Osjakowie 9.390 8.198 1.192 -
GBP – Filia w Czernicach 1.457 1.085 372 -
Razem Gmina Osjaków 10.847 9.283 1.564 -

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  przypomina  również  telefonicznie  o  zwrocie  wypożyczonych  książek.  GBP
w Osjakowie w roku 2010 wysłała 109 monitów, Filia Biblioteczna – 34 monity.

V. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

Wielkość księgozbiorów podręcznych (w wol.), stan na 31.XII.2010 r.
Nowości  kupione  do  księgozbiorów  podręcznych  (ilość  w  wol.,  tematyka).  Przeprowadzone  selekcje  w
księgozbiorze podręcznym.

Ilość  księgozbiorów  podręcznych  w  bibliotekach,  na  dzień  31.XII.2010  roku
wynosi 752 woluminy. Nowości zakupione di księgozbioru podręcznego w 2010 roku, to:
Psychologia – 2
Nauki społeczne . Administracja. Pedagogika – 16



Fizyka. Chemia. Nauki biologiczne – 3
Medycyna - 5
Leśnictwo – 5
Gastronomia. Hotelarstwo – 4
Sztuka. Sport – 3
Nauka o literaturze – 4
Geografia – 5 
Historia Polski – 1
Historia świata – 2
Ogółem 50 woluminów

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

Katalog
alfabet.

Katalog
tytułowy

Katalog
poziomowo-

działowy

Katalog
wg UKD

Katalog
przedm.

Katalo
g księg.
podr.

Katalog
kompute-

rowy
GBP w Osjakowie Prowadz

ony  do
roku
1997

- -
Prowadzo

ny do
roku
1997

- - +

GBP – Filia 
w Czernicach

Prowadz
ony  do
2010

- -
Prowadzo

ny do
roku
2010

- - Zaczniemy
prowadzić
od 2011

roku
Razem Gmina - - - - - - -

Kartoteki kartkowe
(wyłącznie te aktualizowane na bieżąco)

Nazwa biblioteki/filii Rodzaje kartotek
Gminna Biblioteka Publiczna w Osjakowie Kartoteka wycinków prasowych Gminy Osjaków
GBP – Filia w Czernicach -

Tworzone w bibliotece bazy komputerowe (katalog, bazy bibliograficzne).

Nazwa biblioteki, filii Nazwa bazy Przyrost bazy w 2010
r.

Stan bazy na
koniec 2010 r.

GBP w Osjakowie „Sowa” 552 15.899
GBP – Filia w Czernicach - - -
Razem Gmina “Sowa” 552 15.899

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 Ogółem Biblioteczne Rzeczowe Bibliograficzne
GBP w Osjakowie 406 112 237 57
GBP – Filia
w Czernicach 115 19 59 37
Razem Gmina Osjaków 521 131 296 94

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 w Osjakowie:

 temperatury na kuli ziemskiej
 życie i twórczość pisarzy
 przemoc w szkole i rodzinie
 agresja
 historia ziemi osjakowskiej
 single
 modele rodziny
 Wieluń w okresie okupacji
 Św. Andrzej Bobola 
 Analiza SWOT
 Obrzędy i tradycje na dawnej wsi

VI. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dorosłego czytelnika
(według układu tabeli poniżej)

Nazwa biblioteki, filii Nazwa imprezy Data (miesiąc), 
inne uwagi 

GBP 
w Osjakowie

Uroczyste otwarcie GBP w Osjakowie
po modernizacji.

Loteria  Fantowa  zorganizowana  na
Festynie „Dni Osjakowa”

Kiermasz  Książek  Wycofanych
z biblioteki zorganizowany na Festynie
„Osjaków  -  krainą  na  bursztynowym

7 czerwiec 2010

8 sierpień 2010

5 wrzesień 2010



szlaku”
Spotkanie  z  cyklu  „Ludzie  z  pasją”.
Gościem  był  Pan  Andrzej  Banaś
mieszkaniec Osjakowa – zaprezentował
kościoły  i szopki.  W tym samym dniu
odbyły  się  warsztaty
bożonarodzeniowe.

16 grudzień 2010

GBP – Filia 
w Czernicach

Spotkanie  Opłatkowe  dla  czytelników
Fili Bibliotecznej

22 grudzień 2010

Razem Gmina Osjaków - -

Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dzieci i młodzieży
(według układu tabeli poniżej)

Udział w konkursach ogólnopolskich. Konkursy powiatowe, międzygminne, gminne. Udział bibliotek
w realizacji ogólnopolskiego programu Dyskusyjne Kluby Książkowe. Realizacja projektów, na które
biblioteki otrzymały specjalne granty, dotacje.

Nazwa biblioteki, filii, oddziału
dla dzieci i młodzieży Nazwa imprezy Data (miesiąc), 

inne uwagi
GBP 
w Osjakowie Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek –

„Moja ulubiona kolęda” 27 styczeń 2010

GBP – Filia 
w Czernicach

- -

Razem Gmina Osjaków -
-

Punkty biblioteczne (dane wg tabeli) – NIE DOTYCZY

Nazwa biblioteki
prowadzącej punkt

biblioteczny

Lokalizacja –
nazwa punktu

Ilość
czytelników

Liczba
wypożyczeń

Liczba
odwiedzin

Wypożyczeni
a zbiorów

specjalnych
GBP w Osjakowie
GBP – Filia 
w Czernicach
OGÓŁEM GMINA
OSJAKÓW

Przystosowanie  bibliotek  do  obsługi  osób  niepełnosprawnych (podjazdy  do  budynków,  do
biblioteki, toalety itp.). 

Od  czerwca  2010  roku  budynek  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  Osjakowie  jest
przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych – jest podjazd do budynku oraz jedna toaleta
dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.



VIII. KADRA BIBLIOTECZNA

Pracownicy merytoryczni (na stanowiskach bibliotekarskich)

Nazwa biblioteki,
filii

Pracownicy Wymiar etatu dla
osób w niepełnym
wymiarze czasu

pracy*
Ogółem Pełnozatrud-

nieni
Niepełnozatrud-

nieni

GBP 
w Osjakowie 3 2 1 0,50
GBP – Filia
w Czernicach 1 - 1 0,25
Razem Gmina 4 2 2 0,75

* W ułamkach dziesiętnych

Wykształcenie pracowników merytorycznych

Nazwa
biblioteki,

filii

Wykształcenie pracowników pełnozatrudnionych Wykształcenie pracowników
niepełnozatrudnionych

Wyższe
bibl.

magiste
rskie

Wyższe
bibl.
licen-
cjat

Wyższe
inne

Średnie
bibl.

Średnie
inne

Podstaw
owe

Wyższe
bibl.

magiste
rskie

Wyższe
bibl.
licen-
cjat

Wyższe
inne

Średnie
bibl.

Średnie
inne

Podstaw
owe

GBP w
Osjakowi
e

1 - - - 1 - - - - - 1 -

GBP  –
Filia  w
Czernicac
h

- - - - - - - - - - 1 -

Razem
Gmina 1 - - - 1 - - - - - 2 -

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 Wymiar etatu dla osób w
niepełnym wymiarze

czasu pracy*Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni

GBP w Osjakowie - 2 0,75
GBP – Filia
w Czernicach - - -
OGÓŁEM GMINA
OSJAKÓW - 2 0,75
* W ułamkach dziesiętnych



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

Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni
Do 5 lat 1 1
6-10 lat - -
11 – 20 lat - 1
21 – 30 lat 1 -
Powyżej 3o lat - -
OGÓŁEM GMINA OSJAKÓW 2 2

Liczba pracowników merytorycznych – podział wg stanowisk służby bibliotecznej 
(oraz innych stanowisk zastosowanych przez organizatora)

(dane dotyczące całego powiatu/dzielnicy Łodzi)

Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni
Starszy kustosz - -
Kustosz - -
Starszy bibliotekarz 1 -
Bibliotekarz - -
Młodszy bibliotekarz 1 2
Starszy magazynier biblioteczny - -
Magazynier biblioteczny - -
Inne bibliotekarskie (jakie?) - -
OGÓŁEM GMINA OSJAKÓW 2 2

XIII. 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.);

Udział  w  realizacji  programów i  akcji  dotyczących  komputeryzacji  bibliotek,  np.  PRB,  darmowy
internet dla bibliotek. 

Poniższą tabelę wypełnia każda komputeryzująca się placówka biblioteczna.

Nazwa biblioteki, filii, oddziału Gminna Biblioteka Publiczna w Osjakowie

Ilość komputerów 5

Zakup sprzętu komputerowego w 2010 r. -

Ilość komputerów pracujących w sieci lokalnej 3

Nazwa programu bibliotecznego „Sowa”

Czynności podlegające komputeryzacji:
- gromadzenie zbiorów (akcesja)
- opracowanie zbiorów (prowadzenie baz

katalogowych)

Nie
Tak



- 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?)

Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak

Nie

Tak

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)

Nie posiadamy

Ilość komputerów z dostępem do internetu
ogółem 5
Ilość komputerów z dostępem do internetu dla
czytelników 3
Czy istnieje regulamin korzystania z internetu

Tak
Jakie opłaty obowiązują czytelników za usługi
internetowe

Nie pobieramy opłat za korzystanie z Internetu

Adres strony WWW biblioteki www.biblioteka.osjakow.pl

Adres poczty elektronicznej biblioteki gbposjakow@op.pl 

Adresy poczty elektronicznej kadry bibliotecznej
(udostępniane do użytku służbowego)

gbposjakow@op.pl 

Proszę podać inne dane - stosownie 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  2010  z  Internetu
skorzystało 961 osób. 
Poniższą tabelę wypełnia każda komputeryzująca się placówka biblioteczna.

Nazwa biblioteki, filii, oddziału Filia Biblioteczna w Czernicach

Ilość komputerów 1

Zakup sprzętu komputerowego w 2010 r. -

Ilość komputerów pracujących w sieci lokalnej -

Nazwa programu bibliotecznego -

Czynności podlegające komputeryzacji:
- gromadzenie zbiorów (akcesja)
- opracowanie zbiorów (prowadzenie baz

Nie
Nie 



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?)

Nie
 Nie 

 Nie 
Nie 
Nie
Nie

Nie 
Tak

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)

Nie posiadamy

Ilość komputerów z dostępem do internetu
ogółem
Ilość komputerów z dostępem do internetu dla
czytelników

1

Czy istnieje regulamin korzystania z internetu Tak 

Jakie opłaty obowiązują czytelników za usługi
internetowe

Nie pobieramy opłat za korzystanie z Internetu

Adres strony WWW biblioteki Nie posiada

Adres poczty elektronicznej biblioteki -

Adresy poczty elektronicznej kadry bibliotecznej
(udostępniane do użytku służbowego)

-

Proszę podać inne dane - stosownie do prowadzonej dokumentacji korzystania z internetu (np. ilość
godzin korzystania z internetu ogółem, wysokość opłat ogółem uzyskanych za korzystanie z internetu



Załączniki

Załącznik nr 1:
Wykaz bibliotek, filii i oddziałów bibliotecznych (nazwa, adres, tel., e-mail, imię i nazwisko
dyrektora/kierownika  biblioteki,  kierownika  filii/oddziału,  godziny  otwarcia  biblioteki/filii/oddziału
dla czytelników, metraż). 

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
strona internetowa biblioteki: www.biblioteka.osjakow.pl 

Barbara Domagała – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Osjakowie

Godziny otwarcia:
Poniedziałek, środa, czwartek – 8.00 – 17.00
Wtorek i piątek – 8.00 – 16.00
Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Osjakowie  obecnie  po  modernizacji  zajmuje  budynek
o powierzchni 261 m2.

Filia Biblioteczna w Czernicach
Czernice
98-320 Osjaków
Powiat Wieluński
Woj. Łódzkie
 Joanna Szymańska – Pracownik Filii Bibliotecznej w Czernicach

Godziny otwarcia:
Wtorek, środa – 17.00 – 19.00
Czwartek, piątek – 17.00 – 20.00
Filia Biblioteczna w Czernicach znajduje się obecnie w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Czernicach i zajmuje powierzchnie 65 m2.

Załącznik nr 2:
Zamknięcia i otwarcia bibliotek

Nazwa
biblioteki/

filii

Dni ogółem W tym

Otwarci
a

Dnia
zamknię

-cia

Skon-
trum

Remonty
przepro
wadzki,
awarie

Zwolnienia
lekarskie i

inne

Oddelegowa
-nia do

innych prac

Urlopy Szkolenia,
urlopy
szkolne

GBP w
Osjakowie 254 10 - 10 - - - -

GBP – 
Filia w
Czernicach

200 28 - - - 2 26 -



Załącznik nr 3:
Działalność punktów bibliotecznych w 2010 r. – Nie dotyczy

Nazwa biblioteki
prowadzącej

punkt
biblioteczny

Lokalizacja – nazwa
punktu Czytelnicy

Wypożyczenia
książek na
zewnątrz

Wypożyczenia
zbiorów

specjalnych

GBP
w Osjakowie
GBP – Filia
w Czernicach

Charakterystyka działalności punktów bibliotecznych, z wyjątkiem lokalizacji uwzględnionych w rozdz. X.

Załącznik nr 4:
Zestawienie form działalności kulturalno-oświatowej

L.p. Nazwa imprezy Ilość Frekwencja
Wystawy

- książek – duże (ze scenariuszem)
- książek – małe, nowości wydawnicze
- plastyczne (w tym galerie: „jednego

obrazu”, „nad regałem”, „w witrynie” itp.) 
- inne (np. kolekcjonerskie)

2

1

..........................
X

Spotkania autorskie 2 123
Spotkania inne:
- z ciekawymi ludźmi
- okolicznościowe, podać jakie (np. Dzień
Dziecka, Andrzejki, Mikołajki, Gwiazdka,
Pasowanie na czytelnika) 1 18
Prelekcje, odczyty - -
Pogadanki - -
Lekcje biblioteczne

- z przysposobienia bibliotecznego
- tematyczne

2 43

Zajęcia komputerowe - -
Warsztaty:
- plastyczne (np. ilustratorskie, decoupage,
papieru czerpanego, fotograficzne, filmowe)
- literackie (np. dziennikarskie)
- różnotematyczne (np. pedagogiczne,
psychologiczne, ekologiczne, zdrowy styl życia)

1 46

Przeglądy nowości - -
Dyskusje - -
Konkursy 1 38
Zgaduj- zgadule - -
Głośne czytanie 
- w tym z wykorzystaniem książki-zabawki

1
-

36
-

Głośne czytanie – książka mówiona - -
Spotkania z baśnią - -



Imprezy artystyczno-literackie: 
- koncerty, wieczory słowno-muzyczne, wieczory
poezji

- -

Imprezy czytelniczo-medialne (np. cykliczny
przegląd nowości wydawniczych z udziałem
mediów, czat z pisarzem)

-
X

Projekcje filmowe, festiwale filmowe (wideo,
DVD) - -
Przedstawienia teatralne, kukiełkowe - -
Gry i zabawy - -
Kiermasze książek, sprzedaż wyrobów
rękodzielniczych, loteria fantowa 3

X

Wycieczki:
- do innych bibliotek
- inne (do muzeum, teatru itp.)

- -

Przyjęcia wycieczek w bibliotece 2 57
Imprezy poza biblioteką
- plenerowe (np. festyn, jarmark, piknik, dożynki)
- na terenie innych instytucji (szkoły, domy
kultury, kina, urzędy)

- X

Zebrania członków Kół Przyjaciół Biblioteki / Kół
Miłośników Książki

- -

Zebrania członków kół zainteresowań (np. Koła
Haftu Krzyżykowego, Klubu Literackiego, Klubu
Historycznego, próby Kółka Teatralnego)

- -

Zajęcia rekreacyjne (np. rajd rowerowy, fitness,
gry zespołowe na wolnym powietrzu) - -
Udział w akcjach ogólnopolskich (np. Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy, Gorączka Złota
PCK) – proszę podać jakich?

- X

Inne wydarzenia – jakie? - -
RAZEM POWIAT/DZIELNICA ŁODZI 16 361
Znak „X” przy frekwencji oznacza, że przy danej formie nie podajemy frekwencji.

O zaklasyfikowaniu wydarzenia kulturalno-oświatowego do danej kategorii decyduje jego forma a nie
treść. Np. formą działania nie będzie „UTW” czy „biblioterapia”, lecz wykład, pogadanka, głośne
czytanie itd. Według form należy również rozpisać zajęcia zorganizowane podczas wakacji i ferii.

Lekcje biblioteczne tematyczne i z przysposobienia bibliotecznego należy podawać oddzielnie.

Sam  udział  w  działaniach  obywatelskich  (np.  partnerstwach,  koalicjach  na  rzecz  lokalnych
społeczności)  nie  zaliczamy do form działalności  kulturalno-oświatowej.  Dopiero  kiedy w  wyniku
współpracy zostanie zrealizowane konkretne wydarzenie, należy określić jego formę według podanych
w tabeli pozycji.

Prezentację  multimedialną  nie  traktujemy  jako  formy  wydarzenia,  lecz  jako  narzędzie  przekazu
informacji podczas np. prelekcji, warsztatu lub innego spotkania.
Wolontariat nie jest formą działalności k-o.
Wspólne odrabianie lekcji należy zaliczyć do działalności informacyjnej a nie kulturalno-oświatowej.
Sesje  naukowe  liczymy  jako  jedną  imprezę/wydarzenie,  nawet  jeśli  obejmowały  kilka  wykładów,
projekcje filmu, czy występ artystyczny.
Gry i zabawy – jeśli w grę planszową gra 4 dzieci to zapisujemy to jako 1 grę, przy frekwencji 4 osób. 

Uwaga:  W pkt.  VII  ,  w  tabeli  pt.  „Najważniejsze  imprezy  kulturalno-oświatowe  adresowane  do
dorosłego  czytelnika”  należy  pominąć  działania  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych  i  seniorów



(informacje te należy zamieścić  w pkt.  X). Jeśli  spotkanie z pisarzem odbyło się  w ramach DKK,
proszę to zaznaczyć.

Załącznik nr 5:
Najchętniej wypożyczane książki w roku 2010 r. (nazwisko i imię, tytuł), z podziałem:

– Literatura piękna dla dorosłych
1. Simons Paulina – Jeździec miedziany. Tatiana i Aleksander. Ogród Letni
2. Welsh Natalie – Skazana na piekło
3. Kingsbury – Ocalić życie
4. Coben Harlan – W głębi lasu. Obiecja mi
5. Sparks Nicholas – Wybór. List w butelce. I wciąż ją kocham.

– Literatura piękna dla dzieci i młodzieży

1. P.C. Cast. Cast Cristin – Naznaczona.  Zdradzona. Wybrana
2. Marchetta Melina – Alibrandi szuka siebie
3. Fitzpatrick Becca – Szeptem
4. Seria książek „nie dla mamy nie dla taty”
5. Seria o Franklinie

– Literatura z innych działów
1. Seria „Nasi ulubieńcy” – ( żółwie, kundelki, chomiki, kanarki)
2. Szkolna encyklopedia przyrody
3. Seria „Bądź aktywny” – ( Sporty ekstremalne, Gramy w piłkę).
4. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku
5. Skarby przyrody i krajobrazy Polski

Najchętniej czytane nowości wydawnicze, które znalazły się na rynku wydawniczym w
ciągu ostatnich 2-3 lat
Prosimy podać max.5 pozycji w każdej kategorii.
Literatura piękna dla dorosłych:
- Brown Dan – Kod Leonarda da Vinci
- Steel Daniele – Podarunek, Obietnica, Długa droga do domu, Kalejdoskop
- Coelho Paulo – Alchemik, Jedenaście minut, Weronika postanawia umrzeć

Literatura piękna dla dzieci i młodzieży:
- Fox Marta – Coraz mniej milczenia
- Rowling Joanne K. – Seria o Harrym Potterze
- Seria książeczek o Franklinie
- Seria książeczek o Martynce
- Baśnie Andersena, Braci Grimm

Literatura z innych działów:
- Łakomy Stefan – Z dziejów Osjakowa
- Zimbardo Philips – Psychologia i życie
- Książki z serii „Życie po życiu
- Książki z pedagogiki


