Analiza opisowa z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbie
za rok 2017
1. Sieć biblioteczna w 2017r.
a) w skład sieci bibliotecznych z terenu Gminy Dąbie wchodzi:
- Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu,
- filia biblioteczna w Kosierzu,
- filia biblioteczna w Połupinie.
b) dane bibliotek i godziny otwarcia:
Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu
ul. Strażacka 4
66- 6125 Dąbie
Tel. 69 383 21 10

godziny otwarcia:
Pn.-Śr.-Pt.
7,30 – 15,30
Wt.- Czw.
7,30 – 17,00

Email: biblioteka.dabie2@neostrada.pl
Email: gbp@dabie.pl
www.biblioteka.dabie.pl
Filia biblioteczna w Kosierzu
Kosierz 39
66-627 Bobrowice
Tel. 68 383 43 75

godziny otwarcia:
Pn. -Wt.-Śr.
8,00 – 16,00
Czw. – Pt.
9,00 – 17,00

Filia biblioteczna w Połupinie
Połupin
Ul. Kolejowa 4 a
Tel. 68 383 42 83

godziny otwarcia:
Pn. – Śr.- Pt.
8,00 -16,00
Wt. – Czw.
Nieczynna

2. Zadania wykonane w okresie sprawozdawczym.
a) Księgozbiór:
W roku sprawozdawczym 2017 zakupiono 576 nowości wydawniczych w tym- z budżety
biblioteki zakupiono 345 woluminów, na kwotę 8 132,41 zł
- z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono 231
woluminów, na kwotę 5 397,00 zł
b) Razem zakupiono:
- literatury pięknej dla dorosłych 324 książki,
- literatury pięknej dla dzieci
180 „
- literatury inna
72 „
Zakupu dokonano na kwotę 13 529,41 zł
W roku 2017 biblioteki otrzymały, w darze od czytelników 56 książek.
c) Selekcja i skontrum:
W roku sprawozdawczym przeprowadzono skontrum i selekcję księgozbioru, w filii

Bibliotecznej, w Połupinie wycofano 230 książek na kwotę 452,63 zł
Selekcje księgozbioru przeprowadzono również w Gminnej Bibliotece Publicznej, w
Dąbiu. Wycofano ze zbiorów biblioteki 114 książek na kwotę 750,95 zł
Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2017r. wynosi 22 809 woluminów w tym:
- literatura piękna dla dorosłych
9 098
- literatura piękna dla dzieci
8 537
- literatura inna
5 226
3. Odwiedziny i wypożyczenia.
W roku sprawozdawczym 2017, w bibliotekach odnotowano, 7 325 odwiedzin w
wypożyczalni oraz 6 534 odwiedziny w czytelni.
a)Wypożyczono na zewnątrz:
- literatury pięknej dla dorosłych
- literatury pięknej dla dzieci
- literatury innej
- czasopisma

11 999 woluminów w tym:
5 273 woluminy,
4 286
„
618
„
1 822

b) udostępniono książek i czasopism na miejscu: 3 091 w tym:
- książki
882
- czasopisma
1 845
c) wypożyczenia międzybiblioteczne:
141
4. Czytelnicy:
W 2017 roku zarejestrowano 669 czytelników w tym :
a) Czytelnicy według grupy wiekowej:
- do 5 lat
27
- od 6 -12 lat
204
- od 13 -15 lat
110
- od 16 - 19 lat
56
- od 20 - 24 lat
36
- od 25 – 44 lat
83
- od 45 – 60 lat
101
- powyżej 60 lat
52
b) czytelnicy według grupy zawodowej:
- dzieci i młodzież
- studenci
- pracownicy umysłowi
- pracownicy fizyczni
- rolnicy
- inni
- niezatrudnieni

374
12
87
43
6
22
125

5. Udzielone informacje.
W roku sprawozdawczym udzielono 1 845 informacji.
6. E-usługi.
Gminna Biblioteka wraz z filiami prowadzi prace w zakresie gromadzenia i opracowywania
biblioteczno-bibliograficznego księgozbioru biblioteki. Do katalogu, wprowadzono 38 % zbiorów

bibliotecznych. Biblioteki do katalogowania księgozbioru, używają bezpłatnego programu
bibliotecznego „Bibliotekarz NET”. Witrynę biblioteki w roku 2017 odwiedziło 19 698
internautów.
Z Internetu skorzystano 814 razy.
7. Różnorodność form i częstotliwość imprez upowszechniających książki i czytelnictwo.
- Spotkanie z nagrodzonymi uczestnikami konkursu pt. „Kartka Świąteczna”,
- Odwiedziny biblioteki przez pensjonariuszy DPS Szczawno, (czytanie książek, korzystanie z
Internetu, przeglądanie prasy).
- spotkanie z bajką- to pomysł, na promocje czytelnictwa, skierowany do najmłodszych
czytelników od 3 do 8 lat
- poniedziałkowe spotkanie z przedszkolakami – cykliczne zajęcia z najmłodszymi: głośne czytanie
bajek i baśni mających na celu wzbogacenie wiedzy i wyobraźni słuchaczy w formie zabawy,
kolorowania, rysowania, dyskusji, zagadek.
- Spotkanie z bajką: bibliotekę, odwiedziły dzieci z przedszkola w Połupinie i Gronowie, dzieci,
wysłuchały bajki pt. „ Nie zawsze dostajemy to, czego chcemy”, czytanej przez skarbnika Urzędu
Gminy Panią Beatę Jankowiecką. Po wysłuchaniu lektury, dzieci pokolorowały ilustracje czytanej
bajki.
- W tygodniu Bibliotek: placówkę odwiedziły dzieci z klasy „0”, z Gronowa i Szczawna, główna
atrakcja, było wysłuchanie bajki Wandy Chotomskiej pt. „O Tadku Niejadku, Babci i Dziadku”,
czytanej przez Dyrektora Gimnazjum Panią Dorotę Glaz i Polonistę-Bibliotekarza Panią Ewę
Bondarowicz- Mejzę.
- „Wieczór poezji” – zorganizowany przy współpracy Biblioteki Gminnej w Dąbiu z Biblioteką
Szkolną w Gronowie. Uczestnicy spotkania, mieli okazje wysłuchać poezji lokalnych twórców.
- konkurs czytelniczy: dla uczniów Gimnazjum, ze znajomości lektury Henryka Sienkiewicza
„Ogniem i Mieczem”, przy współpracy z Gimnazjum w Dąbiu.
- konkurs czytelniczy: dla uczniów szkół podstawowych, ze znajomości lektury Henryka
Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy” przy współpracy z Gimnazjum.
- Narodowe Czytanie: „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Fragmenty lektury czytali,
zaproszeni goście:
Wójt Gminy, Skarbnik Gminy, Przewodniczący Rady Gminy, Dyrektor szkoły, poloniści,
pracownicy Urzędu, czytelnicy, uczniowie gimnazjum.
-„ Wesoła Kraina Juliana Tuwima”: konkurs czytelniczy dla dzieci w klasach I-III Szkoły
Podstawowej. Konkurs przeprowadzony w dwóch etapach.
Pierwszy etap konkursu przeprowadzono w szkołach, wyłoniono przedstawicieli szkół do
drugiego etapu. Etap drugi odbył się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dąbiu. Organizator
„Tuwimowych potyczek”, przygotował różne łamigłówki i zadania związane z wesołą twórczością
lubianego i chętnie czytanego pisarza.
-„ Wieczór poezji śpiewanej”- zorganizowany przy współpracy Gminnej Biblioteki w Dąbiu z
Biblioteką Szkolną w Gronowie. Uczestnicy spotkania mieli przyjemność, wysłuchać piosenek,
śpiewanych przez lokalnych artystów.
W czasie spotkania pt. „Jesienna Zaduma” mogliśmy wysłuchać takich piosenek, jak:
„W naszym magicznym domu”, „Na błękicie jest polana”, „Kwiaty Polskie”, „Puchowa kołysanka”,
„Jesień już”, i wiele innych.
Konkursu.
-„ Baranek Wielkanocny” – konkurs plastyczny dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców
gminy.
-„Najlepszy Czytelnik Roku”- konkurs dla dzieci i młodzieży, ze szkół z terenu gminy (cały rok
szkolny).

- Wielka liga czytelników – konkurs przeznaczony dla klas I-III. Celem konkursu jest promowanie
czytelnictwa, kształtowanie nawyku czytania, zdobywania wiedzy, promowanie wartości
rodzinnych ( w tym wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi), rozwijanie umiejętności
uczniów w zakresie czytania ze zrozumienie, wyszukiwania informacji, kojarzenia faktów, i
zdolności językowych.
-„ Spotkałem Niepodległa”- konkurs literacki w formie wywiadu dla uczniów klas VII i uczniów
gimnazjum z okazji obchodów 100 rocznicy niepodległości.
- „Skarpeta Świąteczna”- konkurs plastyczny związany z obchodami Świąt Bożego Narodzenia.
Wystawy i wystawki.
- Wystawka „Walentynkowa”
- Wystawa prac pokonkursowych :„ Baranek Wielkanocny”,
- Wystawa prac plastycznych, wykonanych w czasie spotkania z przedszkolakami,
- „Twórczość Henryka Sienkiewicza”.
- „Moja mała ojczyzna”
- Wystawa fotograficzna „Krajobraz dziedzictwa-Dziedzictwo krajobrazu”. Fotografie
wykonane przez Panią Ewę Otolińską i Panią Stanisławę Markiewicz.
- Wystawa „Nowości wydawniczych”.
- „Dzień Pluszowego Misia”.
- Portret Misia ( różna technika wykonania prac)
- Wystawa prac pokonkursowych: „Skarpeta Świąteczna”.
Inne formy.
Cykliczne zajęcia z dziećmi- prowadzone przez cały rok,( wykonanie grzybów).
„Dzień Matki” -wieczorek z okazji święta Mamy i Taty: zaproszeni goście wysłuchali utworów
muzycznych, w wykonaniu uczniów gimnazjum w Dąbiu pod przewodnictwem nauczyciela
muzyki Pana Daniela Czepiżaka oraz wysłuchali poezji własnej, twórców lokalnych Pani Marii
Zatońskiej i Pani Heleny Potrząsaj.
Uczestnicy spotkania otrzymali kwiaty-słonecznika, wykonane przez seniorów na warsztatach
rękodzieła artystycznego oraz przez bibliotekarzy.
„Warsztaty rękodzieła artystycznego „ -dla seniorów: wykonanie kwiatów słonecznika.
Wystawa prac wykonanych na zajęciach rękodzielniczych w czasie Dożynek Gminnych.
Udział w kiermasz świątecznym z okazji Bożego Narodzenia w Dąbiu.
Lekcje biblioteczne.
- zapoznanie z Regulaminem biblioteki,
- zasady zachowania się i korzystania z biblioteką,
- korzystanie ze słowników synonimów klasa III,
- korzystanie ze słownika ortograficznego klasa II,
- historia i budowa książki.
- Dzień Książki,
- Szewczyk Dratewka,
- zasady korzystania z księgozbioru podręcznego,
- koty,
- wiersze Juliana Tuwima,
- komputer nie służy tylko do gry.
Biblioteki, czynnie uczestniczą w akcji, zbierania nakrętek plastikowych. Środki otrzymane ze
sprzedaży, trafią na konto dzieci chorych, potrzebujących wsparcia finansowego.

