SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I
GMINY W OŻAROWIE ZA ROK 2011

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.
Swoją działalność na terenie miasta i gminy placówka realizuje poprzez sieć 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, w tym
na stanowiskach bibliotekarskich 8 i ¼ , z czego na Filiach po 1 osobie , z wyjątkiem
Lasocina, gdzie pracuje 2 bibliotekarzy.
II. BAZA LOKALOWA
W roku 2011 przeprowadzono remont biblioteki w Lasocinie w ramach projektu Odnowa
rynku w miejscowości Lasocin poprzez renowację Domu Ludowego i odnowę rynku.
Placówka biblioteczna otrzymała nową, większą przestrzeń o powierzchni około 150 m2.
Wydzielono Kącik Malucha, który wyposażono w kolorową wykładzinę, niskie regały,
zabawki, pufy i odpowiednie meble biblioteczne. Zakupiono również biurka do czytelni
internetowej, stoliki, ladę biblioteczną, krzesła oraz meble do pokoju opracowań. Placówka
przystosowana jest do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo.

III. SIEĆ I BAZA KOMPUTEROWA
W Bibliotece Publicznej w Ożarowie i jej Filiach użytkowanych jest 21 komputerów, z czego
11 w placówce głównej. Czytelnikom udostępniono w bibliotece w Ożarowie 5 komputerów
z dostępem do Internetu a na Filiach po 2.
Pozostałe komputery wykorzystywane są do wewnętrznych prac bibliotecznych tj.
gromadzenia, opracowania biblioteczno-bibliograficznego, ewidencji czytelników i
udostępnień, kontroli zbiorów i wypożyczeń.
Posiadany sprzęt komputerowy jest w większości stary, pochodzący
z lat
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku i początku bieżącego,
w związku z tym
wskazana byłaby wymiana części komputerów.
W placówkach w Ożarowie i Jakubowicach prowadzona jest obsługa czytelników w oparciu o
komputerowy katalog książek i program MAK. Wszystkie zbiory tych placówek są
skatalogowane elektroniczne
i udostępniane do przeglądania na stronie internetowej
biblioteki. W roku 2011 ożarowska placówka wprowadziła karty czytelników
z
kodami kreskowymi. Obecnie trwają prace nad budową katalogu komputerowego w
bibliotece w Glinianach (gdzie wprowadzono 13% zbiorów) i Lasocinie ( 37% zbiorów).
Celem naszych działań jest zbudowanie centralnego katalogu komputerowego zawierającego
dane o zbiorach wszystkich naszych placówek.
IV. GROMADZENIE I SELEKCJA ZBIORÓW
Do głównych zadań Biblioteki należy między innymi gromadzenie materiałów
bibliotecznych. Nasze zbiory zawierają książki, czasopisma, filmy na CD i DVD oraz
audiobooki
W roku 2011 włączono do zbiorów ogółem 1453 jednostki inwentarzowe, w tym z zakupu
pochodziło 1138 jednostek na wartość 22628 zł. Część środków na zakup książek w kwocie
7500 zł stanowiła dotacja Biblioteki Narodowej w ramach Programu Zakup nowości

wydawniczych dla bibliotek. Z pozostałych źródeł tj. od osób prywatnych
i wydawnictw
otrzymano 130 książek i 131 pakietów filmów o wartości ponad 5100 zł jako nagrodę główną
w konkursie Gminne koalicje organizowanego przez WBP w Kielcach. Czytelnicy w zamian
za zagubione książki oddali 54 egzemplarze.
PRZYBYŁO
Zakup ogółem
W tym: środki własne
Środki BN
Wpływy z innych
źródeł(dary, za zagubione)

Ilość(książki+multimedia)
1138
782
356
315

wartość
22628
15128
7500
9070

Wskaźnik zakupu na 100 mieszkańców wyniósł 10,2 vol. i był niższy
w porównaniu z
rokiem poprzednim o 1,6.
Nowo zakupione pozycje zostały opracowane pod względem formalnym i rzeczowym.
Na bieżąco prowadzone były katalogi: tradycyjny – kartkowy ( na Filiach w Glinianach i
Lasocinie) oraz komputerowy w Ożarowie
i Jakubowicach.
Jeśli chodzi o przybytki, to najwięcej tytułów zakupiono dla dorosłych - 615 książek, co
stanowi 54 % ogółu. Podział nowości do poszczególnych placówek przedstawia się
następująco:.
Miejscowość
Ożarów
Gliniany
Jakubowice
Lasocin

Liczba jednostek inwentarzowych
620
157
203
158

Biblioteka oprócz książek, multimediów gromadzi i prenumeruje również gazety i
czasopisma. Wśród nich regionalne: Wiadomości Świętokrzyskie, Gazetę Ostrowiecką, Echo
Dnia oraz ogólnokrajowe dzienniki, tygodniki, miesięczniki, prasę kobiecą, dziecięcą,
młodzieżową oraz popularnonaukową. W sumie 52 tytuły, z czego dla dzieci 15.
W 2011 roku kontynuowano selekcję księgozbiorów w bibliotece głównej i na Filiach
bibliotecznych. W wyniku tych działań ubytkowano książki zniszczone, zaczytane,
niekompletne, zagubione, dublety oraz zdezaktualizowane pod względem treści - ogółem 995
vol. , z czego na Filiach 941 vol.
Stan zbiorów na koniec roku wyniósł 78995 woluminów i 178 zbiorów specjalnych –
multimediów, w tym w Ożarowie 43545 vol., w Glinianach 11026 , w Jakubowicach 13358 i
w Lasocinie 11066.
ZBIORY BIBLIOTECZNE
Ogółem:

W tym:

książki
Zbiory specjalne

W 2011 ROKU
W tym na Filiach:
79173
78995
178

35454
35450
4

V. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
1.W roku 2011 zarejestrowano we wszystkich naszych bibliotekach 2126 czytelników, w tym
950 w Filiach. Z ogólnej liczby czytelników dzieci do lat 15 stanowiły grupę 751 osób tj.
35% ogółu. Stale powoli rośnie czytelnictwo w grupie najmłodszych użytkowników
biblioteki.

CZYTELNICY 2011
ogółem
2126
W tym na wsi
950
Dzieci do lat 15
751
Nasze książnice odnotowały w minionym roku 49552 wypożyczeń książek, czasopism,
zbiorów specjalnych, z czego 25005 stanowią wypożyczenia na wsi. Sytuacja czytelnictwa w
naszej gminie jest dobra, choć niestety obserwujemy tendencję spadkową. Myślę, że na
zaistniałą sytuację wpłynął remont lokalu biblioteki w Lasocinie, trudne warunki pracy a
następnie przenoszenie zbiorów, adaptacja pomieszczeń oraz urlopy i absencje chorobowe w
placówkach jednoosobowych.

WYPOŻYCZENIA
ogółem
W tym : książki
Wypożyczenia do lat 15

2011
49552
45879
24620

Wskaźnik wypożyczeń na 100 mieszkańców wyniósł 445,3 vol. W skali wojewódzkiej są to
dobre rezultaty ( średnia dla bibliotek miejsko-gminnych wynosi około 272).
Zmienia się również charakter wypożyczeń. Coraz częściej czytelnicy sięgają po dobrą
literaturę dla rozrywki, aby miło spędzić wolny czas, a w mniejszym stopniu w celu
edukacyjnym. Tę rolę w chwili obecnej przejął komputer i Internet.
2. Najliczniejszą grupę czytelników, bo około 61% stanowią od wielu lat dzieci i młodzież
ucząca się oraz studiująca.
Drugą pod względem liczebności grupę tworzą osoby niezatrudnione tj. bezrobotni, emeryci,
których procentowy udział w populacji czytelników stale, systematycznie rośnie i wynosi już
17,5%.
3. Biblioteka oferuje również wypożyczenia międzybiblioteczne. Na zamówienie czytelników
sprowadzamy z innych bibliotek potrzebne książki i materiały biblioteczne. W roku 2011
zrealizowano 22 rewersy.
VI. CZYTELNIA
Potrzeby informacyjne użytkowników zaspokaja w dużym stopniu bogaty księgozbiór
podręczny, którego uzupełnieniem są czytelnie internetowe. Bibliotekarze udzielają
rozmaitych informacji, m.in.:
- ustnych- na bezpośrednie zapytanie czytelnika
- katalogowych- o zbiorach biblioteki i sposobach korzystania z niej
- o innych bibliotekach, zwłaszcza o ich zbiorach oraz możliwości korzystania z nich
- o korzystaniu z komputerów, w szczególności Internetu
W 2011 roku udostępniono na miejscu dla 2876 czytelników 4872 tytułów książek i
czasopism oraz udzielono 1244 informacji bibliotecznych, rzeczowych i bibliograficznych.
Z komputerowych baz danych zawartych w Internecie skorzystało 5380 użytkowników
wszystkich bibliotek.
VII. DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA
.
w życiu społecznym
Biblioteka jest instytucją kulturalno-oświatową, która uczestniczy
środowiska. Spełnia określoną rolę kulturotwórczą i wychowawczą. Aby ją realizować
proponuje różne formy pracy
z czytelnikiem. Dostosowuje je do postawionych celów,
potrzeb użytkowników, warunków lokalowych. Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy w

Ożarowie zorganizowała szereg imprez przybliżających mieszkańcom swoją działalność,
promujących książkę i czytelnictwo oferując formy indywidualne, grupowe i zbiorowe. We
wszystkich imprezach w 2011 roku wzięło udział ponad 3110 uczestników.
Biblioteka współpracuje z wieloma instytucjami, m.in. szkołami z terenu gminy i samego
Ożarowa, przedszkolem, MGOK, innymi bibliotekami, zakładami pracy, mediami.
Do najciekawszych form pracy zrealizowanych w roku 2011 należą:
1. Udział w akcji Cała Polska czyta dzieciom. W Ożarowie i na Filiach podczas spotkań
z dziećmi bibliotekarze i zaproszeni goście czytali utwory nieznane, często
zapomnianych autorów, a uczestnicy wykonywali następnie ciekawe prace plastyczne.
Odbyło się 29 spotkań, w których wzięło udział 430 dzieci.
2. Spotkania autorskie W kręgu literatury dziecięcej cieszą się niezmiennie od lat dużym
zainteresowaniem czytelników. W roku minionym gościliśmy pisarzy tworzących dla
dzieci i młodzieży: Martę Fox i Łukasza Wierzbickiego. Natomiast dla dorosłych
Jacka Dehnela, Izabelę Sowę, Zbigniewa Masternaka i Michała Jagiełło. Część
spotkań została sfinansowana przez WBP w Kielcach
w ramach współpracy
oraz działającego w Glinianach Dyskusyjnego Klubu Książki.
3. Pasowania na czytelnika uczniów klas pierwszych oraz zerówek weszły już do
corocznych zwyczajów bibliotecznych i prowadzone są w Ożarowie, Glinianach i
Jakubowicach.
4. Rozmaite konkursy : literackie, plastyczne i czytelnicze.
5. Edukacyjne warsztaty papiernicze – Jak powstaje papier skierowane do dzieci ze
szkół podstawowych z Ożarowa i terenu gminy. Odbyło się 5 spotkań, w których
wzięło udział 150 osób.
6. Wydanie książki Lasocin wczoraj i dziś. Kronika autorstwa Janiny Gniaź kierowniczki
miejscowej Filii bibliotecznej.
7. Akcja zima 2011 i Bibliolato 2011 – zajęcia przeznaczone dla dzieci młodszych
pozostających w okresie wolnym od nauki w domach. Każda placówka organizowała
różnorodne formy spędzania czasu, począwszy od czytania książek, poprzez zajęcia
plastyczne, zabawy ruchowe, konkursy. Z roku na rok proponowane przez nas
spotkania cieszą się coraz większą popularnością i to zarówno wśród miejscowych jak
i przyjezdnych dzieci. W ramach Bibliolata przeprowadzono 92 zajęcia, w których
wzięło udział 715 dzieci
a podczas akcji zimowej 35 spotkań i 229 uczestników.
8. Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów organizowane podczas Tygodnia
Bibliotek. Celem tych działań jest przybliżenie uczestnikom specyfiki i różnorodności
pracy.
9. Lekcje biblioteczne, warsztaty poświęcone sposobom wyszukiwania informacji,
korzystania z katalogów komputerowych.
10. Dyskusyjny Klub Książki w Glinianach działający od 2010 roku gromadzi
czytelników, którzy lubią w miłej atmosferze podyskutować o przeczytanej książce.
W 2011 roku odbyło się 10 spotkań.
11. Zajęcia aerobiku dla mieszkanek Lasocina i Glinian.
12. Internetowy kurs języka angielskiego FUN ENGLISH dla dzieci. Zajęcia prowadzone
są w bibliotece w Ożarowie i Lasocinie.
13. Książka na telefon – dostarczanie do domu książek chorym czytelnikom.
14. Akcja Uwolnij książkę – polegająca na nieodpłatnej wymianie książek między
czytelnikami i biblioteką ( książki nie ewidencjonowane, przekazane przez
czytelników)
Wymieniłam tylko ważniejsze formy pracy zrealizowane w roku 2011. Są to dodatkowe
zajęcia, które prowadzą bibliotekarze poza podstawowymi pracami bibliotecznymi
związanymi z gromadzeniem, udostępnianiem zbiorów.

VIII. SZKOLENIA
Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach specjalistycznych organizowanych w ramach
Programu Rozwoju Bibliotek oraz przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach.
Jedna bibliotekarka kończy studia II stopnia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego na
kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.
IX. SPRAWY ORGANIZACYJNE
Biblioteka w Ożarowie podejmuje próby pozyskania środków finansowych z różnych
projektów. W roku 2011 ożarowska placówka otrzymała dotacje finansowe z następujących
źródeł:
- Program Rozwoju Bibliotek - Aktywna biblioteka , dotacja 5000 zł na wydanie książki
Lasocin wczoraj i dziś.Kronika
- Program Rozwoju Bibliotek – Podaj dalej, dotacja 1000 zł na organizację 4 szkoleń dla
bibliotekarzy
- Fundacja Orange – Akademia Orange dla bibliotek , dotacja 2255 zł na pokrycie kosztów
dostępu do Internetu
- Biblioteka Narodowa – Zakup nowości wydawniczych, dotacja 7500 zł na aktualizację
zbiorów biblioteki.
- Urząd Miejski w Ożarowie – Odnowa rynku w miejscowości Lasocin poprzez renowację
Domu Ludowego i odnowę rynku , dotacja celowa 1364104,78 zł

Ożarów dnia 10.02.2012 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W OŻAROWIE
ZA 2011 r.
Realizacja planu finansowego przebiega następująco:
PRZYCHODY
Plan:
Wykonanie:
Co stanowi

1912476,45
1915601,22
100,16%

w tym:
Stan środków na 01.01.2011r
Dotacje z UMiG w Ożarowie
Dotacja celowa z BN Warszawa
Odsetki od środków na r-ku
Wpływy za ksero, internet
Dotacja od FUNDACJI ORANGE
Dotacja ARF
Dotacja celowa „Odnowa i rewitalizacja w Lasocinie”

116,87
532500,00
7500,00
1174,47
1950,80
2254,80
5999,50
1364104.78

WYDATKI
Plan

1912476,45

wykonanie
Co stanowi

1915541,28
100,16%

I . Wynagrodzenia i pochodne:
-Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
-Wynagrodzenia osobowe
-Nagroda roczna
-Umowy zlecenia i o dzieło
-Ubezpieczenia społeczne
-FP

437263,63
8485,26
326639,80
27560,00
13069,40
54577,57
6931,60

II. Wydatki rzeczowe:
-książki
-materiały
-energia,woda,gaz
-usługi
-remonty
-podróże służbowe
-opłaty i składki
-świadczenia urlopowe

114172,87
22628,08
36044,15
7634,32
32802,11
1845,00
1600,70
1499,64
10118,87

III. Wydatki inwestycyjne –
1364104,78
odnowa i rewitalizacja w Lasocinie
Na dzień 31.12.2012 r jednostka posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie
487,66 zł w tym :356,05 zł.za energię i 131,61 za usługi telekomunikacyjne.

