
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
W PRZYSTAJNI ZA 2019 rok

WYPOŻYCZANIE I UDOSTĘPNIANIE KSIĘGOZBIORU, OBSŁUGA CZYTELNIKÓW
Działalność biblioteki za  2019 r.  w porównaniu z latami poprzednimi:

2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r, 2019 r.

1. Zarejestrowani
Czytelnicy

464 532 556 578 670 776 786 794 820 818 953 974

2. Liczba
odwiedzin  w
bibliotece

4267 4834 4849 5438 6143 6626 6659 7234 6049 7137 8192 7740

3. Wypożyczone
książki

7054 8575 9376 11140 12442 12796 13960 14536 12291 12284 13866 13556

4. Wypożyczone
czasopisma

84 210 82 145 246 266 224 287 228 374 287 468

5. Wypożyczone
audiobooki

- - - - - 24 25 19 63 29 36 53

6. Książki
udostępnione  w
czytelni

546 474 183 282 175 152 69 38 32 44 0 0

7. Czasopisma
udostępnione  w
czytelni

214 159 54 70 100 34 - 32 36 11 0 22

8. Wypożyczone   
i udostępnione 
gry i zestawy 
specjalne

- - - - 113 92 95 57 63 42 59 84

9. Odwiedziny  na
stronie www

- brak
danych

brak
danych

brak
danych

3826 1534 1542 1237 1244 1278 1755 2234

GROMADZENIE I OPRACOWYWANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH
W  2019  roku  w  pierwszej  kolejności  Biblioteka  kontynuowała  działania  w  zakresie

gromadzenia, opracowania, selekcji , przechowywania i udostępniania zbiorów. 
W 2019 r. r. zakupiono, opracowano i udostępniono czytelnikom 1223 woluminy za kwotę

26050,60  zł.  Opracowano  również  darowizny  książkowe,  tj.  56  woluminów  na  łączną  kwotę
1154,59  zł.  W  ubiegłym  roku  otrzymaliśmy  wyjątkowo  wysoką  dotację  na  zakup  nowości
wydawniczych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa , tj. 10 tys. zł. Tak wysokiej dotacji
nigdy jeszcze nie było.

Biblioteka  gromadzi  i  archiwizuje  artykuły  prasowe i  materiały  fotograficzne  dotyczące
gminy.

Prowadzone  są  prace  reklasyfikacyjne  księgozbioru  zgodnie  z  nowymi  tablicami
Uniwersalnej  Klasyfikacji  Dziesiętnej  dla  bibliotek  publicznych  oraz  nowym,  wprowadzonym
w 2013 roku, pionowym zapisem symboli klasyfikacji bibliotecznej.

Wychodząc  naprzeciw  oczekiwaniom  czytelników  GBP  w  Przystajni  sukcesywnie
wprowadza zbiory biblioteczne do katalogu elektronicznego Libra. Katalog elektroniczny obejmuje
ponad 8000 woluminów. Od stycznia 2019 r. katalog biblioteki jest dostępny w internecie – na
stronie biblioteki. Wyszukiwanie książek ułatwiają dostępne tam różne wyszukiwarki: wg autorów,
tytułów, przedmiotowe. Katalog w internecie obejmuje pozycje gromadzone od 2010 r.

POPULARYZACJA LITERATURY I CZYTELNICTWA

Styczeń:
 zorganizowano wyjazdowe zajęcia biblioteczne z okazji Dnia Kubusia Puchatka w Szkole

Podstawowej w Borze Zaj.



 Biblioteka  wzięła  udział  w  Gminnym  Dniu  Babci  i  Dziadka  w  Podłeżu  Szl.  Pomoc
biblioteki  objęła  przygotowanie  pamiątkowych  życzeń  dla  każdej  babci  i  dziadka,
przeprowadzenie wyboru Superbabci i Superdziadka oraz występ artystyczny.

 I spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.

Luty:
- Ferie zimowe w bibliotece objęły:

 warsztaty „Czarny kot” dla dzieci z Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni.
W  tym  roku  zajęcia  związane  były  tematycznie  ze  Światowym  Dniem  Kota,  obchodzonym
17 lutego. Z tej okazji zaproszono specjalnego gościa, lekarza weterynarii, Panią Magdalenę Ksoll
z Gabinetu weterynaryjnego „Na 4 łapy”. Pani Magdalena pokazała dzieciom ciekawą prezentację
multimedialną. Podzieliła się mnóstwem ciekawych i przydatnych informacji na temat pielęgnacji
kotów i ich ras. Uczestnicy otrzymali też próbki karmy dla swoich pupili.

W drugiej części warsztatów dzieci przygotowały wizerunki swoich ulubieńców z wykorzystaniem 
technik plastycznych oraz poznały książki oraz cytaty związane oczywiście z kotami.

 z okazji walentynek „Randka z książka w ciemno. Wypożycz – rozpakuj – delektuj się” – 
zapakowane książki losowane do wypożyczenia.

 spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.

Marzec:
22 marca 2019 r. w naszej bibliotece miała miejsce nietypowa lekcja nt. ochrony zasobów wody
i prawa człowieka do dostępu do wody. Biblioteka w Przystajni zakwalifikowała się jako jedna
z  97  bibliotek  w  Polsce  do  projektu  Polskiej  Akcji  Humanitarnej  „Globalnie  w  bibliotekach”.
Materiały  merytoryczne  oraz  plakaty  otrzymane  dzięki  udziałowi  w  projekcie  pomogły  nam
zorganizować ciekawe zajęcia dotyczące tego społecznie ważnego tematu. W lekcji bibliotecznej
wzięli udział uczniowie klasy Va Szkoły Podstawowej w Przystajni. 
- spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.

Kwiecień: 
 2.04.  -  Międzynarodowy  Dzień  Książki  dla  dzieci  –  warsztaty  w  5  grupach  w  GPP

w  Przystajni.  Zajęcia  zawierające  elementy  pogadanki  o  święcie  książki,  czytanie
opowiadań  wielkanocnych,  prace  plastyczne  nawiązujące  do  Świąt  Wielkanocnych,
odwiedziny 2 maskotek – zajączków, wspólne zdjęcia z maskotkami oraz poczęstunek –
wielkanocne jajeczka od zajączka.

 9.04. -  Rękodzieło artystyczne staje się coraz bardziej popularne. Bywa że staje się hobby
a czasem nawet zawodem. Dlatego przed Świętami Wielkanocnymi biblioteka w Przystajni
zorganizowała wiosenno-świąteczne warsztaty decoupage’u (czyt. dekupażu). Jest to jedna
z  technik  rękodzieła  artystycznego,  która  polega  na  zdobieniu  różnych  przedmiotów
z drewna,  szkła,  papieru  poprzez  przyklejanie  kompozycji  z  serwetek  papierowych oraz
odpowiednie postarzanie dekorowanych przedmiotów.

Warsztaty  poprowadziła  plastyczka,  absolwentka  Akademii  Sztuk  Pięknych  w Krakowie,  Pani
Magda  Kmieć-Zalewska.  Nowa  propozycja  biblioteki  zainteresowała  zarówno  dzieci,  jak
i dorosłych mieszkańców. Wszyscy stworzyli bardzo ciekawe ozdoby do swoich domów i na święta
a pomysły na dobranie dekoracji z serwetek były bardzo oryginalne.

- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – zajęcia dla dzieci z grup przedszkolnych w wieku od
2,5 do 5 lat. 



Maj:
-  XVI  Tydzień  Bibliotek  i  Dzień  Bibliotekarza (8  maja):  odwiedziny  przedszkolaków
z Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni. 
-  spotkanie  autorskie  z  Izabellą Frączyk.  10  maja  Gminna  Biblioteka  Publiczna  w Przystajni
zorganizowała  kolejne  spotkanie  autorskie  z  pisarką  oraz  scenarzystką,  autorką  powieści
obyczajowych, Izabellą Frączyk. Autorka ma na swoim koncie 14 powieści, które cieszą się wśród
naszych  Czytelników  niesłabnącą  popularnością.  Pisarka  opowiedziała  o  swojej  nieoczywistej
drodze od ekonomistki do pisarki. Wyjaśniła,  że nie ma takiej  szkoły czy kierunku studiów, na
którym można się nauczyć pisarstwa. Podkreśliła,  że trzeba posiadać kilka cech, które każdemu
pomogą zostać pisarzem. Podkreśliła, że najważniejsza z nich to spostrzegawczość, tzw. uważność
co do ludzi i świata.
Spotkanie odbyło się w ramach programu  Dyskusyjnych Klubów Książki.

Czerwiec:

-  Biblioteka w Przystajni  wzięła udział  w  XVIII Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom.
Tegorocznej  akcji  przyświecało  hasło:  „Sportowcy czytają  dzieciom – wychowanie  przez sport
i czytanie”. Hasło Tygodnia nawiązywało też do ubiegłorocznych uroczystych obchodów 100-lecia
Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl).

W naszej  bibliotece wziął udział  w tej  akcji  specjalny gość,  Pan Dawid Korzonek. Pan Dawid
trenuje już 10 lat kickboxing, czyli dziedzinę sportu należącą do MMA – Mieszanych Sztuk Walki.
Jest  kolejnym  mieszkańcem  naszej  gminy,  który  chętnie  włączył  się  do  akcji  popularyzującej
czytanie,  za  co  serdecznie  dziękujemy.  Dzieci  z  Gminnego  Przedszkola  Publicznego
w  Przystajni  miały  okazję  nie  tylko  wysłuchać  przeczytanej  przez  sportowca  „Lokomotywy”
Juliana  Tuwima  ale  też  poznać  ciekawego,  pełnego  pasji  człowieka.  Nasz  gość  opowiedział
dzieciom  o  zasadach  obowiązujących  w  sztukach  walki,  o  tym,  że  absolutnie  nie  wolno
wykorzystywać  poza  salą  sportową  umiejętności  nabytych  podczas  treningów,  gdyż  jest  to
niehonorowe. Dał dzieciom wspaniały pokaz swoich umiejętności nagrodzony gromkimi brawami.
Zaprezentował  sprzęt  używany  do  trenowania  oraz  opowiedział  o  zasadach  zachowania
bezpieczeństwa podczas uprawiania sztuk walki.

-  pracownice  biblioteki  wzięły  udział  w  powiatowym  rajdzie  rowerowym  pn.  „Odjazdowy
bibliotekarz” org. przez bibliotekę w Kłobucku.

- 23 czerwca – plenerowa wystawa malarstwa w Borze Zajacińskim. Pani Gertruda Józefiak oraz
inni członkowie Chorzowskiej Grupy Plastycznej „Krajcok’12” zorganizowali  wystawę obrazów
w plenerze. Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni pomogła malarzom pochodzącym ze Śląska
zorganizować tę wystawę a dyrektor biblioteki została kuratorem wystawy.

Gospodyni wystawy, Pani Gertruda Józefiak wraz z  mężem, udostępnili  na potrzeby wernisażu
piękny ogród,  w którym wyeksponowano obrazy.  Można było obejrzeć  49 obrazów 7 malarzy
zrzeszonych  w Chorzowskiej  Grupie  Plastycznej.  Grupa ta  skupia  nieprofesjonalnych  artystów,
zajmujących się malarstwem sztalugowym.

 W  maju  i  czerwcu  odbył  się  konkurs  na  hasło  promujące  Gminę  Przystajń.  Gminna
Biblioteka Publiczna w Przystajni była, razem z Urzędem Gminy, organizatorem konkursu.
Konkurs cieszył się dużą popularnością. Wpłynęło 71 zgłoszeń.

 Dyrektor  biblioteki  pomagała  podczas  uroczystości  otwarcia  rynku  po  rewitalizacji.
Przedstawiła postać i zasługi patrona rynku, ks. Leonarda Stawickiego. Przygotowała też
scenariusz imprezy.  Ogłosiła  wyniki  konkursu na hasło  promujące  gminę  oraz  wręczyła
dyplom i symboliczną nagrodę przygotowaną własnoręcznie przez pracownice biblioteki. 



Lipiec
 Podczas  wakacji  biblioteka  zaproponowała  szereg  zajęć  edukacyjno-czytelniczo-

zabawowych pod hasłem „Wakacje z książką”. „Wakacje z książką” w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Przystajni  w 2019 r. rozpoczęły  warsztaty z okazji Światowego Dnia Psa,
który przypada 1 lipca. Z tej okazji gościliśmy panią Sandrę Skutela, właścicielkę Salonu
dla psów i kotów „Pajączek” w Przystajni oraz jej psa rasy chichuachua o imieniu Ramirez.
Uczestnicy zajęć byli zachwyceni pieskiem oraz przemiłą Panią Sandrą, która z ogromną
pasją  dzieliła  się  opowieściami  o  domowych  pupilach.  Pani  Sandra  opowiedziała
uczestnikom  zajęć  o  rasach  psów,  o  ich  pielęgnacji,  zwyczajach  oraz  o  swojej  pracy
groomera,  czyli  fryzjera  zwierząt.  Dzieci  z  chęcią  oglądały  zabawki  dla  psów,  wąchały
przyniesione przez gościa szampony dla zwierząt o apetycznych zapachach. Otrzymały też
czasopisma  o  zwierzętach  domowych.  W  drugiej  części  zajęć  dzieci  poznały  książki
o psach, które znajdują się w zbiorach biblioteki.  Następnie zmierzyły się z igłą i nitką.
Z pomocą pań bibliotekarek  uszyły  i  ozdobiły  swoje  maskotki  z  przygotowanych przez
zaprzyjaźnioną czytelniczkę, szablonów.

 „Warsztaty  zielarskie  i  nie  tylko...  czytamy,  sadzimy  i  gramy”.  Wyszukiwanie  ziół
w  przewodnikach  zielarskich,  rozpoznawanie  ziół.  Wykonano  też  ozdobne  doniczki
z butelek i kordonka oraz zasadzono w nich zioła, które dzieci mogły zabrać ze sobą do
domu. Przygotowywano lemoniady z miętą  i  cytryną.  Rozegrano grę planszową „Niezłe
ziółka”.

Sierpień

 W sierpniu Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni wzięła udział w akcji „Sieciaki na
wakacjach  w  Twojej  miejscowości”!  Od  2006  roku  Fundacja  Dajemy  Dzieciom  Siłę
i Fundacja Orange organizują wakacyjną akcję edukacyjną, dotyczącą bezpieczeństwa dzieci
w sieci. Jednak w tym roku, po raz pierwszy, postawiły wyłącznie na lokalnych inicjatorów.  
Biblioteka w Przystajni zorganizowała warsztaty edukacyjne dla dzieci                        w
oparciu o udostępniane przez wymienione fundacje bezpłatne materiały.  Celem akcji jest
edukacja w zakresie reagowania na zagrożenia w internecie oraz możliwości ich unikania.
Uczestnicy poznali zasady bezpiecznego korzystania z sieci, ochrony prywatności, dbania
o swój wizerunek w internecie a także dowiedzieli się jakie zagrożenia mogą być związane
ze  znajomościami  online  oraz  kim  są  hejterzy.  Obejrzeli  film,  który  uzupełnił  wiedzę
o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu. Uczestnicy poznali zasady bezpiecznego
korzystania z Internetu:

1. Nie podawaj swoich danych!
2. Nie ufaj osobom poznanym w sieci!
3. Mów, jeśli coś jest nie tak!
4. Zabezpiecz swój komputer!

Uczestnicy warsztatów otrzymali pomarańczowe sznurówki, którymi mieli za zadanie zasznurować
swoje obuwie na znak, że są przeciwko hejtowi w sieci (#jestnaswiecej).

Dzięki takim programom wszyscy stajemy się bardziej czujni w sieci.

Druga część warsztatów miała formę zajęć rekreacyjno-sportowych na świeżym powietrzu,  aby
uzmysłowić dzieciom, że korzystanie z internetu powinno być przeplatane aktywnością fizyczną.
I  tak  odbył  się  „sieciakowy”  wyścig:  slalom na  hulajnogach,  wyścigi  w workach,  skakanie  na
skakance itp.

 Również w sierpniu zaproponowaliśmy mieszkańcom „Czytanie pod kasztanem. Rynek
pełen bajek”. Akcja ta miała na celu promowanie literatury dzieciecej w nowo urządzonej
przestrzeni  rynku.  Co tydzień  prezentowano dzieciom bajki  z  wykorzystaniem teatrzyku
kamishibai. Następnie czekały na uczestników tematycznie dobrane zabawy, np. w związku



z  prezentacją  Legendy  o  smoku  wawelskim  dzieci  miały  pokaz  modelowania  balonów
w kształcie miecza rycerskiego.

 Wystawa książek o powstaniu warszawskim w związku z 75. rocznicą wybuchu powstania.

Wrzesień

-  akcja  czytelnicza  Kinder  „Przerwa  na  wspólne  czytanie”.  Gminna  Biblioteka  Publiczna
w Przystajni po raz pierwszy wzięła udział w akcji zorganizowanej przez Kinder pod nazwą
„Przerwa  na  wspólne  czytanie”.  Przez  kilka  tygodni  można było  głosować  internetowo na
wybraną  bibliotekę.  Miło  jest  nam  poinformować,  że  biblioteka  w  Przystajni  znalazła  się
w gronie zwycięzców. Nasza biblioteka otrzymała 2111 głosów i zajęła 137 miejsce na kilkuset
uczestników konkursu.  Dzięki  głosom Czytelników do  biblioteki  trafił  zestaw  książek  dla
najmłodszych oraz 2 pufy do zorganizowania kącika wspólnego czytania dzieciom.

-  ogólnopolski  projekt  czytelniczy  Instytutu  Książki  „Mała  książka,  wielki  człowiek”.  
W ramach akcji każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które odwiedzi z rodzicem
bibliotekę otrzymuje wyjątkowy prezent – książkę „Pierwsze czytanki dla…”, czyli starannie
dobrany  zestaw  utworów  wybitnych  polskich  poetów  i  pisarzy  dziecięcych,  zarówno
klasycznych,  jak  i  współczesnych,  ze  znakomitymi  ilustracjami  artysty  Józefa  Wilkonia.
W wyprawce dzieci otrzymają także Kartę Małego Czytelnika – za każdą wizytę w bibliotece
przedszkolak  otrzymuje  naklejkę,  a  po  zebraniu  dziesięciu  zostaje  uhonorowany imiennym
dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.  W wyprawce znajdą coś dla
siebie również rodzice i opiekunowie – przygotowana dla nich broszura informacyjna „Książką
połączeni,  czyli  przedszkolak  idzie  do  biblioteki”  przypomni  o  nieocenionej  roli  czytania
w rozwoju ich dziecka oraz o korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. Od
września do końca grudnia 2019 w naszej bibliotece zapisano 65 nowych młodych czytelników
i wydano im wyprawki.

-  Ogólnopolski  Dzień Głośnego  Czytania.  Odwiedziły  nas  przedszkolaki  z  3  grup   
przedszkolnych. Z kolei bibliotekarka odwiedziła klasy pierwsze w szkole podstawowej.

Październik

 4.10. - głośne czytanie w przedszkolu w Przystajni  z okazji  Światowego Dnia Zwierząt.
Zapoznano dzieci ze światowym bestsellerem pt. „Żyrafy nie umieją tańczyć”. Pogadanka
edukacyjna o gatunkach zwierząt.

 4.10. - wykład historyczny z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej pt. „Między
Podłężem  a  Częstochową.  Działania  bojowe  Oddziału  Wydzielonego  „Truskolasy”
1 IX 1939 r.” Wykład przeprowadził Pan Adam Kurus, historyk wojskowości, pracownik
IPN  w  Katowicach,  prezes  Stowarzyszenia  Historycznego  Reduta  Częstochowa.
Mieszkańcy mogli poznać wiele nowych faktów, będących wynikami najnowszych badań
historycznych,  dotyczących  przebiegu  działań  wojennych  na  terenie  naszej  i  sąsiednich
gmin. Wykład był ilustrowany prezentacją multimedialną bardzo cennych z naszych okolic
zdjęć z pierwszych dni września '39.

 5.10. - Biblioteka wzięła udział w V edycji ogólnopolskiej  akcji  „Noc bibliotek”. Jest to
wydarzenie promujące biblioteki organizowane w godzinach wieczorno-nocnych na wzór
Nocy  muzeów.  W  tym  roku  w  programie  były  m.in.  warsztaty  plastyczne  -  „Jesienne
lampiony” oraz projekcja filmu familijnego „Ptyś i Bill”, podanka nt. Światowego Tygodnia
Zwierząt, poczęstunek w postaci popcornu i pamiątkowe zdjęcia. 



Listopad

-Międzynarodowy  Dzień  Postaci  z  Bajek  –  pogadanka  o  wartościach  edukacyjnych  płynących
z  bajek  w  grupie  5-latków  z  przedszkola  w  Przystajni.  Rozsypanka  -  zgadywanka  nt.  bajek.
Wręczono  medale  znawcy  bajek.  Głośne  czytanie.  Zajęcia  plastyczne  –  wykonanie  pszczółek
z plastikowych jajek z Kinder Niespodzianek oraz plastra miodu. Degustacja miodu i poznanie jego
właściwości. 

-spotkanie DKK.

-Dzień Pluszowego Misia – Z tej okazji bibliotekę odwiedziły Biedroneczki, Motylki, Muchomorki,
Słoneczka i Pszczółki, czyli dzieci z przedszkola z Przystajni ze wszystkich grup przedszkolnych.
Wzięły udział w czytaniu opowieści o misiach, układały puzzle – poznaj bohatera bajek. Zajęcia
objęły również wykonanie pracy plastycznej i misiowego balonika. W nagrodę dzieci otrzymały
poczęstunek – misie żelki i misiowe chrupki. Poznały tez właściwości zdrowotne miodu.

Grudzień

W  sobotę,  7  grudnia,  pracownice  biblioteki  zaprosiły  dzieci  wraz  z  rodzicami  i  babciami  na
Mikołajki.  Ponieważ Mikołaj  nie  zdążył  dzień  wcześniej  wręczyć  wszystkich  prezentów,  część
zostawił w bibliotece, aby przekazać je małym czytelnikom… I tak dzieci otrzymały sympatyczne
skrzaty oraz zabawne opaski na głowy.

Pracownicy  biblioteki  przygotowali  też  dla  wszystkich  prezentację  świątecznych  książek.
Większość z nich została od razu wypożyczona…

Nie mogło zabraknąć również bajki, przeczytanej przez Panią bibliotekarkę.

Podczas  mikołajkowego  spotkania  miała  miejsce  również  promocja  ogólnopolskiego  projektu
czytelniczego  „Mała książka – wielki człowiek”.  Dyrektor biblioteki poinformowała o zasadach
udziału  w  tym  projekcie  i  zapraszała  do  zgłaszania  się  po  bezpłatne  wyprawki  czytelnicze.
Zachęciła  do  śledzenia  spotów promocyjnych  tej  kampanii  czytelniczej  w telewizji  z  udziałem
aktorów: Tamary Arciuch i Bartłomieja Kasprzykowskiego. Sporo uwagi poświęcono również na
ustalenie, po co właściwie warto czytać i czy są z tego jakieś korzyści… Wszyscy byli zgodni, że
oprócz szeregu innych zalet niepodważalną korzyścią z czytania dzieciom jest wspólnie spędzony
czas  i  to,  że  dzieci  mają  wtedy zabieganych  rodziców tylko  i  wyłącznie  dla  siebie… Ot,  taka
przedświąteczna refleksja nas naszła…

Z oferty kulturalnej biblioteki skorzystało w 2019 r. około 1092 osoby.

            DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA
Biblioteka prowadzi stronę internetową pod adresem www.biblioteka-przystajn.pl, na której

można  znaleźć  m.in.  informacje  o  zakupionych  nowościach,  działalności  Dyskusyjnego  Klubu
Książki i in. projektach. Strona Biblioteki dzięki udziałowi w Programie Rozwoju Bibliotek zyskała
nową szatę graficzną.  Na koniec 2019 roku zanotowano ponad 25 tys. odwiedzin na stronie od
czasu jej założenia jesienią 2009 roku.

Oprócz tego organizowano wystawy nowości wydawniczych w bibliotece oraz na stronie
internetowej.

Na  bieżąco  prowadzona  jest  windykacja  książek  przetrzymywanych  przez  czytelników.
W tym celu prowadzi się bieżącą kontrolę stanu kont czytelników oraz stosuje się m.in. upomnienia
telefoniczne, pisemne oraz wezwania do zwrotu książek. 

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, WNIOSKI
Biblioteka  złożyła  wnioski  o  przyznanie  dotacji  lub  innych  form pomocy  do  instytucji

zewnętrznych.

http://www.biblioteka-przystajn.pl/


Złożono  wniosek  na  2019  rok  do  programu  DKK  -  Dyskusyjnych  Klubów  Książki.  
Jest to projekt ogólnopolski, prowadzony przez Instytut książki w Krakowie, a koordynowany przez
Bibliotekę Śląską. Dzięki zakwalifikowaniu do tego programu biblioteka otrzymała w depozyt na
rok kilkadziesiąt książek oraz 800 zł dotacji na zorganizowanie spotkania autorskiego. 

Biblioteka złożyła wniosek do Biblioteki Narodowej o przyznanie dotacji na zakup nowości
wydawniczych. Otrzymaliśmy 10 tys. zł.

Złożono wniosek do Instytutu Książki do projektu ogólnopolskiego „Mała książka - wielki
człowiek”.  Jego celem jest popularyzacja czytania dzieciom już od najmłodszych lat.  Biblioteka
w Przystajni zakwalifikowała się do tego projektu i jesienią 2019 roku na wszystkie dzieci w wieku
przedszkolnym będzie w bibliotece czekać wyjątkowy prezent – Wyprawka Czytelnicza na dobry
czytelniczy start. 

W Wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę, dostosowaną pod względem formy i treści
do potrzeb przedszkolaka i  spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych
książek  dla  najmłodszych,  a  także  Kartę  Małego  Czytelnika.  Za każdą  wizytę  w bibliotece,
zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik
otrzyma  naklejkę,  a po zebraniu  dziesięciu  zostanie  uhonorowany  imiennym  dyplomem
potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

W Wyprawce  znajdą coś  dla  siebie  także  rodzice  –  przygotowana  dla  nich  broszura
informacyjna  przypomni o nieocenionej  roli  czytania  w rozwoju ich dziecka  oraz  o rozmaitych
korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.  Udział w projekcie jest całkowicie
bezpłatny.

Złożono także wniosek do PUP w Kłobucku o organizację stażu dla osób bezrobotnych.
Przyznano 1 miejsce.

                                                                                                 Dyrektor 
                                                                     Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni
 
                                                                                  Renata Małyska-Pilśniak


