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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI                               BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY                               W OŻAROWIE  ZA ROK 2007






I. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ożarowie jest samorządową instytucją kultury, która realizuje swe statutowe założenia tzn. gromadzi, opracowuje, udostępnia zbiory, udziela informacji oraz popularyzuje książkę i czytelnictwo.
Biblioteka działa na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 1991r, ustawy o bibliotekach z 1997r oraz Statutu nadanego Uchwałą Rady Miejskiej z 2000 r.
Swoją działalność na terenie miasta i gminy  placówka wypełnia  poprzez siec bibliotek: główną w Ożarowie i 3 Filie biblioteczne – w Glinianach, Lasocinie    i Jakubowicach. 
Zadania statutowe biblioteki realizuje 11 pracowników zatrudnionych na 9 i ¼  etatu, z czego na Filiach po 1 osobie , z wyjątkiem Jakubowic, gdzie pracuje  2 bibliotekarzy ze względu na prowadzoną działalność edukacyjno-kulturalną.                                                                                                                       W Ożarowie Biblioteka funkcjonowała podobnie jak w latach poprzednich,               w systemie dwuzmianowym w godzinach 7.00-17.00, oraz w wybrane soboty   w godzinach 7.00-15.00 ,natomiast Filie w jednozmianowym.
Biblioteka w Jakubowicach kontynuowała  zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym w cyklu Maluch w bibliotece.
Rok 2007 był rokiem jubileuszowym dla biblioteki w Ożarowie. Minęło 60 lat nieprzerwanej działalności naszej instytucji. Z tej okazji odbyła się uroczysta sesja, podczas, której wysłuchaliśmy okolicznościowych referatów: prof. Stanisława Żaka z AŚ, Barbary Budyńskiej z BN i Jerzego Krzemińskiego z Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.
Nasz wkład w rozwój i promocję czytelnictwa oraz szeroka oferta kulturalna zostały zauważone i otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie BIBLIOTEKA ROKU 2006 województwa świętokrzyskiego .

II. BAZA LOKALOWA

Baza lokalowa bibliotek uległa dużej poprawie. Dzięki dodatkowym środkom otrzymanym z budżetu gminy przeprowadzono remont w  lokalu Filii bibliotecznej w Lasocinie. Pozyskano dodatkowe pomieszczenie, dzięki czemu zwiększyła się powierzchnia użytkowa placówki. W Bibliotece   wykonano kompleksowy remont obejmujący: malowanie, wymianę opraw oświetleniowych,  położenie nowej wykładziny podłogowej , doprowadzenie wody i kanalizacji, wydzielenie i  stworzenie łazienki.
Finałem prac modernizacyjnych było zakupienie mebli bibliotecznych tj. regałów na książki i czasopisma, biurka i krzeseł.
Przy Filii bibliotecznej w Jakubowicach wykonano plac zabaw, który służy czytelnikom oraz wszystkim dzieciom zamieszkującym na tym terenie.


III. SIEĆ I BAZA KOMPUTEROWA

W ramach posiadanych środków budżetowych zakupiono do Filii bibliotecznej w Lasocinie sprzęt komputerowy wraz z  drukarką. Natomiast do biblioteki      w Jakubowicach nabyto czytnik i kody kreskowe celem zabezpieczenia zbiorów     i usprawnienia obsługi czytelników. Utworzono także stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu.
Kontynuowane były prace nad budową katalogu komputerowego w Filii            w Jakubowicach. Do końca roku wprowadzono około 30% księgozbioru.
Do Ożarowa zakupiono laptop i czytnik niezbędne do kodowania książek           i przeprowadzenia scontrum zbiorów.
Od kwietnia 2007 r. działa w pełni nasza strona internetowa, na której zawarte są bieżące informacje dotyczące działalności oraz katalog książek on-line.


IV. GROMADZENIE I SELEKCJA ZBIORÓW

Jednym z głównych zadań Biblioteki jest gromadzenie materiałów bibliotecznych. W roku 2007 włączono do zbiorów 1854 jednostki inwentarzowe na kwotę 32869,59zł ( są to wpływy z różnych źródeł: zakupy, dary, książki otrzymane w zamian za zagubione). Zakupiono 1747 vol.                o wartości 31446,50 zł , z czego 16000 zł stanowiła dotacja celowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego Promocja czytelnictwa, a pozostałe środki  w kwocie ponad 15000 zł pochodziły z budżetu. Do zbiorów specjalnych zakupiono 25 tytułów książki mówionej na wartość 287 zł wydanych na płytach CD- przeznaczone głównie dla czytelników niedowidzących .
W ramach darów od osób prywatnych i instytucji otrzymano 23 książki na kwotę 661zł. Czytelnicy w zamian za zagubione egzemplarze oddali 59 vol. na wartość 475,09 zł.
Wskaźnik zakupu na 100 mieszkańców miasta i gminy wyniósł 15,6 vol.  i był niższy w porównaniu z rokiem poprzednim o 0,9.
Nabytki systematycznie opracowywano pod względem formalnym i rzeczowym. Na bieżąco prowadzone były katalogi: tradycyjny – kartkowy ( na Filiach)          i komputerowy w Ożarowie i w Jakubowicach. Do obydwu wprowadzone zostały wszystkie przybytki.                                                                                            Od 2007 roku w bibliotece głównej w Ożarowie opracowanie zbiorów i katalog książek prowadzone jest wyłącznie w wersji elektronicznej. Katalogi kartkowe wykorzystywane są podczas lekcji bibliotecznych.
Książki do zbiorów  nabywano tak jak w latach ubiegłych :  w wydawnictwach, hurtowniach gdzie otrzymywaliśmy bogatą ofertę, wysokie rabaty i szybką dostawę zamówionych materiałów.
Przy gromadzeniu księgozbioru wykorzystujemy listy bestsellerów oraz  sugestie i zapotrzebowania czytelników, które na przestrzeni lat ulegają nieustannym przemianom. Od pewnego czasu kierują się coraz bardziej w stronę książki naukowej, popularnonaukowej oraz podręczników akademickich. Ten stan rzeczy łączy się ze stale rosnącą liczbą osób uczących się, studiujących, wysokimi cenami książek oraz ograniczoną dostępnością w bibliotekach uczelnianych.
Dlatego w naszych zakupach zauważamy zwiększający się udział tego typu literatury – obecnie stanowi  już 28% ogółu. Jednak  najwięcej gromadzimy książek dla najmłodszych czytelników – 39%, bowiem oni stanowią najliczniejsza grupę naszych odbiorców.
Z ogółu przybytków do Biblioteki w Ożarowie włączono 1064 vol., do Filii       w Glinianach 215, Jakubowicach 289 i do Lasocina 261.
W minionych roku w Ożarowie wymieniono większość foliowych okładek - ok.  80 %książek otrzymało nowe, czyste oprawy.                                                                                                                       Na bieżąco prowadzone były prace konserwacyjne udostępnianych zbiorów. 
Mimo to, przy tak dużym księgozbiorze i wieloletnim użytkowaniu niezbędna była okresowa selekcja i wycofanie książek zniszczonych, zaczytanych, zdezaktualizowanych czy dekompletów. W roku 2007 ubytkowano 667 vol.          
Stan zbiorów na koniec roku  wyniósł 78199 vol. i 38 zbiorów specjalnych – multimediów , w tym w Ożarowie 42139 vol., w Glinianach 11551 , w Jakubowicach 12645 i w Lasocinie 11864.
Biblioteka prenumeruje także prasę: wydawnictwa regionalne- Wiadomości Świętokrzyskie, Echo Dnia, ogólnokrajowe dzienniki, tygodniki i miesięczniki edukacyjne, techniczne, społeczno-polityczne, dziecięce i kobiece. W sumie    48 tytułów, z czego po 6-7 na filiach.


V. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

1.W roku 2007 zarejestrowano w naszych bibliotekach 2332 czytelników, którzy odwiedzili nas 20116 razy. Są to dobre wyniki, w skali województwa , kraju ale niestety i u nas obserwujemy spadek czytelnictwa. Nawet bogate i stale uaktualniane księgozbiory nie są w stanie zatrzymać tego niepokojącego zjawiska. Coraz częściej obserwujemy pojawianie się użytkowników przypadkowych, trafiających do biblioteki tylko raz, w poszukiwaniu jednej książki. Niestety słowo drukowane przegrywa ze słowem mówionym                  ( telewizorem, radiem ) czy   internetem, który stanowi coraz częściej źródło informacji, rozrywki i nauki dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Ale jest grono wiernych ,długoletnich sympatyków książki i biblioteki, którzy odwiedzają nas kilka razy w miesiącu, a  swoje zainteresowania przenoszą na innych członków swoich rodzin.
Przechodząc do statystyk, w minionym roku czytelnicy wypożyczyli 53502 vol., 3253 egzemplarzy gazet i czasopism oraz 21 multimediów. Mimo niewielkiego spadku zarejestrowanych czytelników odnotowaliśmy wzrost liczby wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
Wskaźnik wypożyczeń na 100 mieszkańców naszej gminy wzrósł o ok.25 vol. i wyniósł prawie 500 vol., a zasięg czytelniczy 20,5% czyli co 5 mieszkaniec naszej gminy jest czytelnikiem Biblioteki w Ożarowie lub jej Filii.
2.Od wielu lat dzieci i młodzież ucząca się  i studiująca stanowi najliczniejszą grupę czytelników. Procentowy ich udział w stosunku do roku ubiegłego zmalał i wyniósł 66,5%.Nasuwa się wniosek, że ta grupa użytkowników także coraz częściej sięga po książkę tylko i wyłącznie w celach edukacyjnych, a jej obecność w bibliotece nie jest wynikiem rozwiniętych  zainteresowań czytelniczych.. 
Drugą pod względem liczebności grupę stanowią osoby niezatrudnione tj. bezrobotni, emeryci, których procentowy udział w populacji czytelników wyniósł 16%.                                                                                                                     3.Od kilku lat obserwujemy wzrost wypożyczeń literatury popularnonaukowej   i naukowej, głównie wydawnictw z zakresu pedagogiki, socjologii, psychologii, historii, geografii,  nauk ekonomicznych, prawniczych.
W celach rozrywkowych czytelnicy najchętniej sięgają po literaturę społeczno-obyczajową, sensacyjną, horrory i kryminały, a dopiero potem po literaturę piękną polską, obcą, poezję i dramat Z tych trzech kategorii najczęściej udostępniane są lektury.                                                                                             Dużą popularnością cieszą się książki- hity pojawiające się na listach bestsellerów.
4.Biblioteka prowadzi także wypożyczenia międzybiblioteczne, na życzenie czytelników sprowadzamy z innych bibliotek zamówione książki. W roku 2007 zrealizowano 24 rewersy od użytkowników indywidualnych.

VI. CZYTELNIA

Potrzeby informacyjne zaspokaja w dużym stopniu bogaty księgozbiór podręczny, którego uzupełnieniem jest czytelnia internetowa wyposażona         w   3 komputery otrzymane w ramach programu IKONKA. W ciągu roku          z Internetu skorzystało prawie 3900 użytkowników, którym udostępniono komputerowe bazy danych oraz możliwość wydruków z baz własnych i obcych. Czytelnicy coraz częściej wybierali komputer i Internet jako podstawowe źródła informacji.
W ciągu roku bibliotekarze udostępnili na miejscu w czytelni i kącikach czytelniczych około 6200 tytułów książek i czasopism, w celu udzielenia ponad 5700 informacji dla 7600 użytkowników.

VII. DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA

Biblioteka Publiczna w Ożarowie podejmuje szereg działań przybliżających lokalnemu społeczeństwu naszą działalność, promujących książkę                        i czytelnictwo. Ofertę swoją kierujemy do wszystkich grup społecznych.            W proponowanych przez nas imprezach w roku 2007 wzięło udział około 2350 uczestników.
Na co dzień współpracujemy z Przedszkolem Publicznym, szkołami z Ożarowa i terenu gminy, MGOK oraz innymi bibliotekami, instytucjami.
Zajęcia edukacyjno-biblioteczne wpisały się już na stałe w program działalności  Filii bibliotecznej w Jakubowicach. Od pierwszego spotkania w 2003 roku minęło już kilka lat, a ta forma zajęć cieszy się stale zainteresowaniem dzieci     i rodziców. Gromadzi maluchy w wieku 2-5 lat. Podczas spotkań bibliotekarze czytają bajki, uczą dzieci opowiadać, rysować, malować, opracowują wspólnie inscenizacje bajek. Przygotowują do życia i pracy w grupie. Przeprowadzono  64 zajęcia, na których średnia frekwencja wyniosła 5 dzieci.
Biblioteka organizowała także konkursy: czytelnicze na najaktywniejszego czytelnika , plastyczne , wystawy.
Po raz kolejny nasza instytucja uczestniczyła w akcji Cała Polska czyta dzieciom. W Ożarowie podczas cotygodniowych  spotkań z przedszkolakami bibliotekarze oraz zaproszeni goście czytali bajki wesołe, smutne, edukacyjne, do których dzieci wykonywały prace plastyczne. 
Jak co roku Biblioteka włączyła się w obchody Dni Ożarowa organizując Ożarowskie Spotkania z Ortografią dla dwóch grup wiekowych..                                                                W minionym roku kontynuowane były spotkania z pisarzami W kręgu literatury dziecięcej. Na nasze zaproszenie odpowiedzieli autorzy: Izabella Klebańska, Kalina Jerzykowska i Barbara Gawryluk.
W ramach Dyskusyjnego Klubu Książki odbyły się 4 spotkania, podczas których uczestnicy dyskutowali nad wybranymi książkami. We współpracy  z WBP      w Kielcach zorganizowano spotkanie dla młodzieży z Tomkiem Tryzną.
W lokalu biblioteki w Ożarowie prezentowaliśmy także wystawy : Ilustracje do książek wydawnictwa Literatura oraz Dwa oblicza wiary przedstawiającą religijny i literacki wymiar twórczości  ks.J.Twardowskiego oraz ks. J.Tischnera. Tę ostatnią tematykę przybliżył na spotkaniach z młodzieżą oraz dorosłymi czytelnikami kustosz wystawy Paweł Różyło. 
Do corocznej tradycji przeszło już pasowanie dzieci na czytelników, organizowane w Ożarowie ,Glinianach i Jakubowicach. 
Poza tym prowadzone były lekcje biblioteczne dla młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich. Podczas ferii zimowych zorganizowano zajęcia pod hasłem Wodny świat, w trakcie których czytano książki, wykonywano prace plastyczne różnymi technikami, m.in. metodą orgiami. Natomiast w okresie letnim odbyło się 30 spotkań pod hasłem Wakacje               w bibliotece .Uczestnicy wędrowali po różnych krainach:, zwierząt ,baśni, komiksów, misiów i zabaw. Poznając literaturę dobrze się bawili i wypoczywali.
Wymieniłam tylko ważniejsze formy pracy Biblioteki w minionym roku, które prezentują wycinek naszej działalności. Jest ona różnorodna i uwzględnia zapotrzebowanie lokalnego środowiska.

VIII. SPRAWY ORGANIZACYJNE

Rok bieżący to kontynuacja spotkań z pisarzami, akcje letnie i zimowe, konkursy literackie, plastyczne, popularyzacja książki i czytelnictwa.
Planowane jest dalsze wzbogacanie zbiorów o wydawnictwa multimedialne oraz poszerzenie działalności o książkę na telefon. Usługa skierowana do starszych  czytelników z problemami ruchowymi. 

