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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI 
PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W OŻAROWIE                           

W ROKU 2005 
 
 
 
I. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI 
 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ożarowie jest samorządową instytucją 
kultury i realizuje swe statutowe założenia tzn. gromadzi, opracowuje, 
udostępnia zbiory, udziela informacji oraz popularyzuje książkę i czytelnictwo. 
Stan zatrudnienia w naszym zakładzie pracy nie uległ zmianie i wynosił 11 
zatrudnionych pracowników na 9 i ¼ etatu. W Ożarowie Biblioteka pracowała 
w systemie dwuzmianowym w godzinach 7.00-17.00, natomiast na Filiach        
w jednozmianowym. 
W bibliotece w Jakubowicach pod kierunkiem bibliotekarza odbywały się  
zajęcia z dziećmi w cyklu Maluch w bibliotece. 
 
 
II. BAZA LOKALOWA 
 
Budżet roku 2005 nie pozwolił na przeprowadzenie wielu prac remontowych. 
Jedynie w lokalu Filii bibliotecznej w Lasocinie wymieniono drzwi wejściowe 
do budynku oraz wykonano niezbędne prace kominiarskie. Zakres inwestycji nie 
wpłynął jednak na poprawę warunków lokalowych w tej Filii. Wskazany byłby 
kompleksowy remont. 
Dzięki dodatkowym środkom pozyskanym z budżetu gminy uporządkowano        
i ogrodzono teren wokół Filii w Jakubowicach, wykonano parking i podjazd. Na 
placu przed budynkiem umieszczono obelisk z tablicą upamiętniającą pobyt 
marszałka J.Piłsudskiego w tej miejscowości. 
 
III. GROMADZENIE I SELEKCJA ZBIORÓW 
 
Jednym z głównych zadań Biblioteki jest gromadzenie materiałów 
bibliotecznych. W roku 2005 do zbiorów włączono 1730 wol. na kwotę 
28111,68 zł ( są to wpływy z różnych źródeł: zakupy, dary, książki otrzymane   
w zamian za zagubione). Na zakup 1596 książek wydanych tradycyjnie i w 
wersji elektronicznej wydano 26468,32 zł , z czego 15000 zł stanowiła dotacja 
Ministerstwa Kultury przeznaczona na zakup nowości wydawniczych w ramach 
programu operacyjnego Promocja czytelnictwa. 
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Z darów pochodzących od osób prywatnych i instytucji otrzymano 81 książek 
na kwotę 805,50 zł. Czytelnicy w zamian za zagubione książki zwrócili 53 vol. 
na wartość 254,40 zł. 
Wskaźnik zakupu na 100 mieszkańców miasta i gminy wyniósł 13,4 vol. i  
wzrósł w porównaniu z rokiem poprzednim , co jest wynikiem zwiększonej 
dotacji z MK. 
Książki do zbiorów Biblioteki nabywano w wydawnictwach, hurtowniach gdzie 
mamy bogatą ofertę książek oraz otrzymujemy wysokie rabaty i szybką dostawę 
zamówionych materiałów. 
Podczas zakupów kierowano się listami bestsellerów oraz brano pod uwagę 
sugestie i zapotrzebowania czytelników. Z biegiem lat zmieniają się one i coraz 
częściej idą w kierunku książki naukowej, popularnonaukowej a często są to po 
prostu podręczniki akademickie. 
Dlatego też stale rośnie udział tego typu literatury w zakupywanych materiałach 
bibliotecznych – obecnie stanowi  33% ogółu. Nadal najwięcej nabywamy 
książek dla najmłodszych czytelników – 36%, bowiem oni stanowią 
najliczniejsza grupę naszych odbiorców. 
Z ogółu przybytków do Biblioteki w Ożarowie zarejestrowano 987 vol., do Filii 
w Glinianach 206, w Jakubowicach 287 i do Lasocina 249. 
Przy tak dużych zbiorach i ich wieloletnim użytkowaniu niezbędna jest 
okresowa selekcja i ubytkowanie książek zniszczonych, zaczytanych czy 
nieaktualnych treściowo. W 2005 roku ubytkowano 866 vol, z czego prawie 300 
vol. (z tytułów wieloegzemplarzowych posiadanych w naszych zbiorach ) 
przekazano do szkoły na Ukrainie. 
Stan zbiorów na koniec roku 2005 wyniósł 76900 vol. i 12 zbiorów specjalnych 
z czego w Ożarowie 41341 vol., w Glinianach 11613 , w Jakubowicach 12087    
i w Lasocinie 11859. 
Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom i zapotrzebowaniom czytelników 
Biblioteka prenumeruje czasopisma o różnej tematyce: edukacyjne, techniczne, 
informatyczne, społeczno-polityczne, dziecięce i kobiece. W sumie 53 tytuły, po 
6-7 na filiach. 
 
IV. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW 
 
1.W roku 2005 zarejestrowano w naszych bibliotekach 2645 czytelników, 
którzy odwiedzili nas 23021 razy. Są to dobre wyniki ,ale niestety i u nas 
obserwujemy malejące zainteresowanie książką. Mimo szerokiej i stale 
wzbogacanej oferty czytelniczej liczba aktywnych czytelników maleje, a poza 
tym coraz więcej jest czytelników przypadkowych ,jednej książki. Myślę, że 
dostępność łatwej rozrywki w postaci wielotematycznej telewizji  i szerokiego 
dostępu do komputerów, internetu, gier komputerowych skutecznie odsuwa 
książkę na boczny tor. 
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Czytelnicy zarejestrowani w naszej Bibliotece wypożyczyli 57869 vol. i 2898 
tytułów gazet i czasopism.  
Wskaźnik wypożyczeń na 100 mieszkańców naszej gminy wyniósł 509 vol,       
a zasięg czytelniczy prawie 22,5%, czyli blisko ¼ ogółu mieszkańców naszej 
gminy jest czytelnikami Biblioteki w Ożarowie i na Filiach. 
2.Od lat najliczniejszą grupę czytelników stanowią dzieci i młodzież ucząca się  
i studiująca.  Procentowy udział tych czytelników w stosunku do roku ubiegłego 
nie uległ zmianie i wyniósł 69%.  
Podobnie wyglądała sytuacja z osobami niezatrudnionymi, którzy stanowią 
drugą najliczniejsza grupę czytelników po dzieciach i młodzieży. Ich liczba 
wyniosła 398. 
3.Od kilku lat obserwujemy wzrost wypożyczeń literatury popularnonaukowej   
i naukowej a spadek wypożyczeń literatury pięknej czytanej dla przyjemności, 
rozrywki.  
4.Biblioteka prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne, na życzenie 
czytelników sprowadzamy z innych bibliotek potrzebne książki. W roku 2005 
zrealizowano 29 zamówień. 
 
V. CZYTELNIA 
 
Utworzona Czytelnia internetowa wyposażona w 3 komputery otrzymane           
z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w ramach programu IKONKA, cieszyła 
się dużym zainteresowaniem wśród czytelników. Wyszukiwali oni materiały 
edukacyjne, informacyjne, pisali prace, drukowali .  Liczba  odwiedzin w 
czytelni internetowej wyniosła ponad 4700 osób.                                                  
Ta forma pozyskiwania informacji wpłynęła na ogólną ilość odwiedzin w 
czytelni, która niestety uległa niewielkiemu spadkowi i wyniosła około 8500 . 
Udzielono ponad 6500 informacji. Nasi czytelnicy skorzystali z prawie 7700 
tytułów książek i czasopism. 
 
VI. DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA 
 
Biblioteka Publiczna w Ożarowie podejmuje szereg działań przybliżających 
społeczeństwu naszą działalność, promujących książkę i czytelnictwo. Ofertę 
swą kierujemy do różnych grup społecznych. W proponowanych przez nas 
imprezach w roku 2005 wzięło udział ponad 2500 uczestników. 
Zajęcia edukacyjno-biblioteczne prowadzone już od kilku lat w Filii 
bibliotecznej w Jakubowicach cieszyły się niezmiennym zainteresowaniem 
dzieci i rodziców.   Podczas cotygodniowych spotkań maluchy słuchały bajek, 
opowiadały, wykonywały prace plastyczne, bawiły się, przygotowywały 
inscenizacje bajek,  a przede wszystkim uczyły się życia w grupie ,co ułatwia im 
start w późniejszym życiu przedszkolnym i szkolnym. 
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Odbyły się 72 spotkania w których uczestniczyło średnio 7 dzieci. 
W ramach obchodów Roku Andersena Biblioteka zorganizowała konkurs 
literacki na napisanie własnej książki o dalszych przygodach bohaterów baśni 
bajkopisarza. Powstało wiele ciekawych tematycznie i  pięknie zilustrowanych 
prac. 
W turnieju Czy znasz baśnie H.CH.Andersena zorganizowanym przez Filię       
w  Lasocinie wzięli udział uczniowie z miejscowej szkoły, którzy wykazali się 
wieloma talentami począwszy od plastycznych przez literackie po aktorskie. 
Biblioteka organizowała także konkursy: czytelnicze na najaktywniejszego 
czytelnika , plastyczne , wystawy np. Fiknijmy Koziołka ,Książki z autografem, 

Moja pierwsza książka. 

Po raz kolejny Biblioteka uczestniczyła w akcji Cała Polska czyta dzieciom. 
Podczas środowych spotkań z przedszkolakami czytaliśmy bajki stare i nowe, 
wesołe i smutne ale przede wszystkim mądre, do których dzieci wykonywały 
prace plastyczne. 
Jak co roku Biblioteka włączyła się w obchody Dni Ożarowa organizując 
kiermasz książki oraz III Ożarowskie Spotkania z Ortografią oraz promocję 
najnowszej książki Tomasza Raczka. W tym czasie w Bibliotece eksponowana 
była wystawa Fiknijmy Koziołka, której uroczystego otwarcia dokonała pani 
Małgorzata Waśniowska. 
W minionym roku kontynuowane były spotkania z pisarzami i ilustratorami     
W kręgu literatury dziecięcej . W ramach tego cyklu gościliśmy Grzegorza 
Kasdepke, Łukasza Zabdyra, oraz naszą rodaczkę panią Leokadię Warda, która 
napisała dla swoich wnuków bajkę . 
Do corocznej tradycji przeszło już pasowanie dzieci na czytelników, 
organizowane w Ożarowie , Glinianach i Jakubowicach.  
Poza tym prowadzone były lekcje biblioteczne dla młodzieży szkolnej, a 
podczas ferii zimowych zajęcia pod hasłem Ferie z książką.  
Wymieniłam tylko ważniejsze formy pracy Biblioteki w minionym roku, które 
w pewnym stopniu przedstawiają zakres naszej działalności. Jest ona 
różnorodna i uwarunkowana zapotrzebowaniem środowiska. 
 
VII. SPRAWY ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNE 
 
Odrestaurowano Grób rodziny Gombrowiczów oraz wykonano tablicę 
upamiętniającą pobyt  marszałka J.Piłsudskiego na Ziemi Ożarowskiej              
w Jakubowicach. 
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Informacja o dochodach i wydatkach 
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie 

za 2005 rok. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

Ożarów, 23.02.2006 r. 

 
 
 
 

 

DOCHODY 426964,91 
 

1.B.O. 28,16 
 

2.Dotacje 421000,00 
 

3.Wpływy za ksero 5917,70 
 

4.Odsetki od środków 
 

19,05 
 

WYDATKI 426906,19 
 

1.Wynagrodzenia osobowe 
 

263828,12 

2.Umowy-zlecenia 11628,00 
 

3.Ubezpieczenie społeczne 45984,23 
 

4.Fundusz Pracy i FGŚP 6743,31 
 

5.Materiały:węgiel,wyposażenie,środki czystości, folia, 
toner, prenumerata prasy, materiały biurowe 

17298,06 
 

6.Zakup książek 26468,32 
 

7.Energia,woda,gaz 3441,31 
 

8.Remonty:ogrodzenie w Jakubowicach, obelisk, kostka 29667,00 
 

9.Usługi:obsługa r-ku, telekomunikacyjne, pocztowe, 
szkolenia, naprawy, konserwacje, 

13186,66 
 

10.Podróże służbowe-delegacje 1033,40 
 

11.Opłaty i składki :ubezpieczenie mienia, abonament 845,20 
 

12.Świadczenia urlopowe 6782,58 
 

Kaucja 10,00 
Stan środków na koniec roku 48,72 


