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Raport z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach 

za 2018 r. 

 
Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach jest samorządowej instytucji kultury, wpisaną do 

Rejestru Instytucji Kultury pod  nr  1/1992 z dnia 1 czerwca 1992 r. prowadzonego przez 

organizatora. 

Do jej podstawowych zadań należy: 

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych; 

2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności 

informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek.   

Ponadto prowadzimy działalność   edukacyjną i kulturalną  głównie dla społeczności lokalnej. Swoje 

zadania realizujemy w siedzibie biblioteki głównej w Gierałtowicach ul. Ogrodowa 47, w której 

znajdują się: wypożyczalnia uniwersalna   oraz  czytelnia ze stanowiskami komputerowymi dla 

czytelników. Poza siedzibą główną na terenie gminy funkcjonują 3 filie biblioteczne. Filia 

biblioteczna Nr 1 w Przyszowicach, Filia biblioteczna Nr 2 w Paniówkach oraz Filia biblioteczna Nr 

3 w Chudowie.    

Placówki biblioteczne mają siedziby: 

Centrala – odrębny budynek wybudowany w latach osiemdziesiątych XX w. bez podjazdu dla 

osób niepełnosprawnych, 

Filie biblioteczne mają swoje siedziby w lokalach współużytkowanych i też nie mają dostępu dla 

osób niepełnosprawnych ruchowo. 

Ogólna powierzchnia użytkowa dla czytelników stanowi 340 m2, a liczba miejsc dla 

użytkowników zamyka się liczbą 56.  

Kierunki rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach wyznaczają następujące cele 
strategiczne;  
   
1. Dostosowanie oferty bibliotecznej do potrzeb użytkowników.  

a) prowadzenie działalności kulturalnej dla szerokiej grupy odbiorców.  

2. Poprawa, jakości zbiorów bibliotecznych w kierunku ich atrakcyjności i aktualności.  

a) dostosowanie struktury zakupów zbiorów do oczekiwań użytkowników,  

b) selekcja książek zniszczonych, zaczytanych i zdezaktualizowanych,  

c) zwiększenie nakładów na zakup nowości bibliotecznych.  

3. Informatyzacja procesów bibliotecznych.  

a) wdrażanie zintegrowanego systemu bibliotecznego Patron 

b) ciągła aktualizacja katalogu komputerowego dla posiadanych zbiorów bibliotecznych.  
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4. Działalność informacyjno-edukacyjna.  

a) zaspakajanie potrzeb informacyjnych i edukacyjnych społeczności lokalnej,  

b) zapewnienie bezpłatnego dostępu do sieci internetowej,  

c) prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej zbiorów własnych i innych,  

d) opracowywanie materiałów promujących historię gminy i regionu.  

5. Działalność kulturalna.  

a) popularyzacja książki i czytelnictwa - organizacja: spotkań autorskich, konkursów, lekcji 
bibliotecznych, wystaw, prelekcji, akcji czytelniczych. 

6. Promocja biblioteki i czytelnictwa  

a) promocja biblioteki i jej działalności w środowisku lokalnym, w mediach, w Internecie.  
 
Podstawowym źródłem  finansowania  działalności Biblioteki jest dotacja organizatora. W 2018 r. był 

to wydatek rzędu  429 171 zł. Ponadto pozyskaliśmy dodatkowe fundusze z programu MKiDN na 

zakup nowości wydawniczych w wysokości  9 400 zł. Środki przez nas wypracowane wraz z darowizną 

wyniosły 1005,10. 

  

 

Budżet GBP Gieraltowice w 2018 r. 
 

Ogółem Dotacja organizatora MKiDN Środki wypracowane i 
pozostałe 

 
439 576,1 

 
429 171 

 
9400 

 
1005,10 

 

Budżet Biblioteki w 2018 r.

1.Dotacja organizatora

2.Dotacja MKiDN

3.Środki wypracowane

4.Darowizny
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Jednym z podstawowych czynników warunkujących  dobrą pracę w bibliotece jest księgozbiór. W 

GBP posiadamy zbiory o charakterze uniwersalnym. Na koniec 2018 księgozbiór liczył 68713 wol. 

książek oraz 393 jedn. zbiorów specjalnych. 

Struktura księgozbioru biblioteki przedstawia się następująco: 

 

 

Struktura Księgozbioru 
 

Literatura piękna dla dorosłych Literatura piękna dla dzieci Literatura popularnonaukowa 
 

 
36 991- tj. 54% 

 
14 189 - tj. 21% 

 
17 533 - tj. 25% 

 

Na książki wydatkowano ogółem 32 315 zł 

Liczba przybyłych książek na 100 mieszkańców wyniosła 11,6 wol., 

Średnia cena książki - 23,7 zł. 

Liczba zakupionych zbiorów i darów 

Ogółem Samorząd MKiDN Dary 

1369 973 391 5 

 

W roku sprawozdawczym odwiedziło bibliotekę  15 337 klientów.  

Aktywnych czytelników zanotowano  2332  tj. 19,8% ogółu populacji gminy. 

Podział czytelników wg. zajęcia: 

Struktura księgozbioru

Literatura piękna dla dorosłych

Literatura pięna dla dzieci

Literatura popularnonaukowa i
naukowa
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Procentowy podział czytelników według zajęcia 
 

Osoby uczące się we wszystkich 
typach szkół + studenci  

Osoby pracujące Pozostali 
 

 
41% 

 

 
38% 

 
21% 

 

 

W liczbie osób uczących się wyszczególniono: 

- 490  dzieci do 15 roku życia,                                                                                                                                                                       

- 464 młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych, pomaturalnych i studentów.  

W imprezach, szkoleniach, lekcjach bibliotecznych, konferencjach uczestniczyło 1086  osób tj. 9,2% 

ogółu mieszkańców gminy. 

Naszą stronę na facebook  od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 odwiedziło 16887 internautów. 

Czytelnicy wypożyczyli na zewnątrz 40086 wol. książek, na miejscu  udostępniono 6040 pozycji, 

zbiorów specjalnych wypożyczono 84 jedn. 

Ta liczba wskazuje, że do rąk mieszkańców w przeliczeniu na 100 w 2018 trafiło ponad 392 pozycje 

zbiorów. 

Struktura wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz przedstawia się następująco: 

Podział czytelników według zajęcia

1.Osoby uczące się

2.Osoby pracujące

3.Pozostali
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Struktura wypożyczeni księgozbioru na zewnątrz 
 

Literatura piękna dla dorosłych Literatura piękna dla dzieci Literatura popularnonaukowa 
 

 
29 857 wol. 

 
7 587 

 
2 642 

 

W roku sprawozdawczym obok działalności podstawowej prowadziliśmy różne inne formy  

popularyzacji książki i czytelnictwa: 

- wystawki nowości wydawniczych, 

- wystawki okolicznościowe oraz malarskie, 

- udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych również z udziałem wolontariatu. 

-spektakle teatralne dla dzieci, 

-mini konkursy czytelnicze, 

-spotkania autorskie, 

- lekcje biblioteczne, 

-konferencja międzynarodowa pt. „Biblioteka popularyzuje czytelnictwo i kulturę” 

-prezentacje multimedialne nt. działań własnej instytucji, 

-wakacje w bibliotece, 

Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz

1.Literatura piękna dla dzieci

2.Literatura piękna dla
dorosłych

3.Literatura popularnonaukowa
i naukowa
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-działalność wydawnicza –publikacja „Jak konik na sumieniach” 

-udział w warsztatach, konferencjach organizowanych przez inne instytucje. 

-uczestnictwo w projektach: „Dwa-Dziecięca Wszechnica Architektury” na lata 2018/2019 

-uczestnictwo w kongresie „Książka na piątkę” oraz akcji „Światełko dla Lwowa”, 

-Organizacja Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. 

Spotkania autorskie, 

-Zbigniew Masternak -  pisarz, publicysta, 

- Elżbieta Bednarczyk - poetka, tancerka, reżyserka teatralna oraz twórczyni bajek dla dzieci, 

-Piotr Kulczyna – podróżnik, pisarz, gawędziarz, 

-Tadeusz Golonka – poeta lokalny, 

-Mariella Lubos – potka, malarka, 

-Promocja publikacji „Jak konik na sumieniach” 

Działalność edukacyjna dla dzieci to głównie lekcje biblioteczne. W roku sprawozdawczym z tej formy 

skorzystało 356 uczniów. 

Nasza instytucja ma charakter prospołeczny, przyświeca nam więc dobro wszystkich korzystających z 

naszych usług, w tym osób starszych. Seniorzy po 60 roku życia  stanowią 12,4% ogółu naszych 

czytelników. Jednak z naszego zaplecza technicznego korzystają również pozostali mieszkańcy. 

Ponadto współpracujemy z organizacjami, które zrzeszają w swych szeregach seniorów. Dla tej grupy 

kierujemy naszą ofertę kulturalną w postaci spotkań autorskich. Zapraszamy również naszych 

najaktywniejszych, wiernych czytelników na coroczną imprezę związaną z Dniem Bibliotekarza i 

Bibliotek.   

Zatrudnienie  

W  GBP zatrudnia się osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do zajmowanych stanowisk.  Etaty 

przeliczeniowe na 4 placówkach bibliotecznych (pracownicy merytoryczni, administracja i obsługa) to 

ogółem 5,75. Staramy się w miarę możliwości finansowych umożliwić udział pracowników w 

doskonaleniu zawodowym. W roku minionym pracownicy uczestniczyli w  10 szkoleniach.  

Ogółem etaty przeliczeniowe: 

Pracownicy merytoryczni 
 

Pracownicy administracji 
 

Pracownicy obsługi 

 
4,5 

 
1 

 
0,25 

 

Lidia Pietrowska 
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