
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ 

W PRZYSTAJNI ZA 2020 rok

WYPOŻYCZANIE I UDOSTĘPNIANIE KSIĘGOZBIORU, OBSŁUGA CZYTELNIKÓW

Działalność biblioteki za 2020 r. w porównaniu z latami poprzednimi:

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. Zarejestrowani 

Czytelnicy
464 532 556 578 670 776 786 794 820 818 953 974 980

2. Liczba 
odwiedzin          
w bibliotece

4267 4834 4849 5438 6143 6626 6659 7234 6049 7137 8192 7740 6054

3. Wypożyczone 
książki

7054 8575 9376 11140 12442 12796 13960 14536 12291 12284 1386
6

13556 9241

4. Wypożyczone 
czasopisma

84 210 82 145 246 266 224 287 228 374 287 468 193

5. Wypożyczone 
audiobooki

brak  w
ofercie

brak   w
ofercie

brak  w
ofercie

brak  w
ofercie

brak  w
ofercie

24 25 19 63 29 36 53 87

6. Książki 
udostępnione     
w czytelni

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

7. Czasopisma 
udostępnione     
w czytelni

214 159 54 70 100 34 - 32 36 11 0 22 6

8. Wypożyczone    
i udostępnione 
gry 
i zestawy 
specjalne

brak  w
ofercie

brak   w
ofercie

brak  w
ofercie

brak  w
ofercie

113 92 95 57 63 42 59 84 13

9 Odwiedziny na 
stronie www

brak
strony

brak
danych

brak
danych

brak
danych

3826 1534 1542 1237 1244 1278 1755 2234 2476

GROMADZENIE I OPRACOWYWANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH
W  2020  roku  w  pierwszej  kolejności  Biblioteka  kontynuowała  działania  w  zakresie

gromadzenia, opracowania, selekcji , przechowywania i udostępniania zbiorów. 
W 2020 r. r. zakupiono, opracowano i udostępniono czytelnikom 1306 woluminów za kwotę

29381,45 zł. Zbiory biblioteki powiększyły się też o 71 audiobooków, czyli książek do słuchania za
kwotę 1532,24 zł. Opracowano również darowizny książkowe, tj. 114 woluminów na łączną kwotę
1865,05 zł. W ubiegłym roku otrzymaliśmy wysoką dotację na zakup nowości wydawniczych z
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa , tj. 9692 zł.

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  sukcesywnie  wprowadzamy  zbiory
biblioteczne  do  katalogu  elektronicznego.  Od  listopada  2020  roku  Biblioteka  w  Przystajni
rozpoczęła  proces  wdrażania  nowego  programu  informatycznego  przeznaczonego  dla  bibliotek
publicznych LIBRA NET. W skrócie jest to katalog elektroniczny biblioteki.

Libra NET umożliwia bardzo łatwe wystawianie zbiorów na „zewnątrz” do przeglądania i 
wypożyczania książek. W momencie, w którym książka jest opracowana, czyli wprowadzona do 
tego katalogu, jest ona automatycznie widoczna dla czytelników. Katalog internetowy (tzw. OPAC) 
jest udostępniany czytelnikom automatycznie - bez potrzeby instalacji i 24h/dobę.

Użytkownicy otrzymali:

– możliwość przeglądania zasobów biblioteki z domu na dowolnym urządzeniu (komputer,
smartfon, tablet)

– możliwość dokonania rezerwacji wybranych egzemplarzy



– możliwość wyszukiwania zasobów biblioteki za pomocą wyszukiwarki a'la Google (jedno
pole wyszukiwawcze). Wyszukiwarka generuje automatycznie podpowiedzi oraz posiada filtry do
zawężania wyników

– możliwość przeglądania własnego konta wypożyczeń,  gdzie  znajdują się  między innymi
informacje  o  pozycjach  zarezerwowanych  (termin  odbioru),  wypożyczonych  (możliwość
prolongaty) i przetrzymywanych.

– automatyczne powiadomienia mailowe o rezerwacjach, zaległościach itp.

– program ma wersję angielską

– katalog online jest zgodny ze standardem WCAG 2.1, który dotyczy dostępności serwisów
internetowych.  Dzięki  temu  jest  on  dostępny  szerszemu  gronu  odbiorców,  również  z
niepełnosprawnościami.

– system zapewnia ochronę danych osobowych (spełnione wymagania prawne)

– katalog ma też  dodatkowe funkcje umilające użytkownikom korzystanie,  np.  możliwość
zmiany wersji kolorystycznej w zależności od nastroju (wesoła, stonowana oraz kontrastowa)

Katalog elektroniczny obejmuje ponad 10 tys. woluminów. Jest dostępny w internecie pod
odrębnym  adresem  m6119.lib.mol.pl  lub  prościej  -  z  poziomu  naszej  strony  internetowej  
( w zakładce „Katalog online” jest ustawione przekierowanie do katalogu).  

Katalog  w internecie w miarę możliwości jest uzupełniany o pozycje opracowane kiedyś
ręcznie. Obecnie jest uzupełniony wstecz do 2009 roku.  Pełna informatyzacja procesu wypożyczeń
będzie  jeszcze  wymagać  dużo  pracy.  Obecnie  oklejamy  każdą  książkę  kodem  kreskowym  
i wprowadzamy ten kod do programu. Od początku 2021 r.,  kiedy czytelników zapisuje się do
biblioteki w każdym roku od nowa, zakładamy konta dla czytelników. Informujemy, że podanie
adresu  mailowego  umożliwi  otrzymywanie  powiadomień  o  zbliżającym  się  terminie  zwrotu
książek, listy wypożyczonych tytułów itp. przypomnień. Podanie adresu mailowego umożliwia też
założenie konta w katalogu i samodzielne rezerwowanie książek.

POPULARYZACJA LITERATURY I CZYTELNICTWA
Styczeń:

 w czasie ferii zimowych obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka. Nie
zabrakło więc opowieści ze Stumilowego Lasu, zagadek i degustacji przysmaku Kubusia –
miodu.  A  dzieci  z  pomocą  rekwizytów  przygotowanych  przez  panie  bibliotekarki
upodobniły się do misiów – ulubionych bohaterów bajek

 Podczas  ferii  miała  miejsce  również  promocja  „Kącika  na  wspólne  czytanie”,  który
mogliśmy stworzyć dzięki pufom otrzymanym z projektu „Kinder. Mleczna kanapka”. W
tym ogólnopolskim projekcie nasza biblioteka dzięki głosom czytelników wygrała zestaw
książek dla dzieci i właśnie wspomniane pufy.

 Drugie warsztaty w ferie odbyły się pod hasłem Dnia Baci i Dziadka oraz zimnej porcelany.
Czym jest zimna porcelana i co z niej powstało?

Choć popularna nazwa „zimna porcelana” kojarzy się z luksusową ceramiką, w rzeczywistości to
tylko mieszanina oliwy z oliwek, mąki, soku z cytryny oraz kleju. Taka kompozycja pozwala na
stworzenie bardzo plastycznej masy, która po wyschnięciu do złudzenia przypomina prawdziwą
porcelanę.

Uczestnicy  zajęć  własnoręcznie  odmierzyli  składniki  i  ulepili  masę  porcelanową.  Następnie  z
pomocą foremek wykonali upominki na przypadający Dzień Babci i Dziadka. Dla babć były serca a
dla dziadków gwiazdy.



Masa porcelanowa wyschła  do  następnych zajęć,  podczas  których uczestnicy  dołączyli  karty  z
życzeniami oraz przepięknie udekorowali swoje wyroby. Nie szczędzili ozdób – widać, że kochają
swoje babcie i dziadków…

Luty
– Przeprowadzono  zajęcia  w  przedszkolu  w  Przystajni  w  oddziałach  3-latków  związane

tematycznie  ze  Światowym  Dniem  Kota,  obchodzonym  17  lutego.  Odbyło  się  m.in.
czytanie „Kota w butach” z wykorzystaniem japońskiego teatrzyku kamishibai, wzbogacone
o zapoznanie dzieci z historią tego teatrzyku oraz pogadankę o szacunku dla zwierząt. Na
zajęciach  dzieci  wykonały  prace  plastyczne,  które  zaprezentowano  na  wystawie  
w bibliotece.

– „Randka z książką - wypożycz, rozpakuj i daj się zaskoczyć” - akcja czytelnicza z okazji
Walentynek.

– szkolenie „Kultura w sieci” w ramach programu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Przystajń”
(13 mieszkańców poznało zasoby kultury dostępne w internecie)

Wrzesień
Ogólnopolski  Dzień  Głośnego  Czytania  dla  5  i  6-latków  w  Gminnym  Przedszkolu  Publ.  
w Przystajni oraz w klasie Ia i Ib oraz klasie IIa w Szkole Podstawowej w Przystajni. Pogadanki 
o wartościach płynących z czytania.

 ..
 Październik

- Ogłoszono gminny konkurs plastyczny „Mój pupil – ulubiony zwierzak” z okazji Światowego
Dnia Zwierząt.

- Biblioteka wzięła udział w VI edycji ogólnopolskiej akcji „Noc bibliotek”pod hasłem „Klimat na
czytanie”.

Klimat na czytanie, czyli:

dobry czas na czytanie w czasie ograniczonych możliwości udziału w innych formach kultury i
życia społecznego, najbardziej dostępna, przyjazna forma udziału w kulturze, a zarazem szansa 
na znalezienie w lekturze wsparcia, wytchnienia, pasji, rozrywki;

wypożyczanie i dzielenie się zasobami – książkami, wiedzą, umiejętnościami w przyjaznej 
przestrzeni wspólnej, jaką jest nasza biblioteka, jako sposób na dbanie o dobrostan ludzi i 
planety oraz ochronę klimatu.

W roku 2020 ze względu na pandemię Noc Bibliotek   odbyła się w przestrzeni wirtualnej. Z tej
okazji  udostępniliśmy  na  stronie  www film,  który  można  było  obejrzeć  w  domu.  Film  został
również udostępniony i wyświetlony w przedszkolu w Przystajni.

Film „Jakub,  Mimmi  i  gadające  psy”  jest oparty  na  książce  łotewskiej  pisarki  Luize  Pastore
(niewydanej jeszcze w Polsce).

To nagrodzona przez jury na festiwalu Kino Dzieci 2019, współtworzona przez Polaków, 
oryginalna w formie animacja, która opowiada o budowaniu porozumienia i zachęca do wspólnego 
działania w trosce o najbliższe otoczenie i przyrodę.

Listopad

-  Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni przystąpiła  po raz drugi  do akcji „Kinder Mleczna
Kanapka. Przerwa na wspólne czytanie” i tym samym podsunęła mieszkańcom pomysł, co zrobić z
książkami, z których wyrastają dzieci.  Akcja „Podziel się książką” polegała na zbiórce książek dla
dzieci  w  wieku  od  2  do  14  lat.  Zapakowaliśmy  je  do  specjalnych  kartonów  z  logo  akcji
i przekazaliśmy organizatorom. Następnie trafią do najbardziej potrzebujących bibliotek w kraju,



wzbogacone o nowe pozycje od organizatorów. W zamian nasza biblioteka ma szansę otrzymać
książki  z  dedykacjami  oraz  pufy.  Dzieci  otrzymały  okolicznościowe  dyplomy  i  zakładki,
zaprojektowane przez ambasadorów akcji, m.in. pisarza Michała Rusinka.

-  Akcja  biblioteki  w  czasie  pandemii  „Dzielimy  się  książkami”.  Zaproponowano  czytelnikom
bezpłatnie  i  bez  zwracania  książki  wycofane  z  księgozbioru  lub  podarowane  przez  różnych
darczyńców  instytucjonalnych  i  prywatnych.  Taką  inicjatywę  podjęto  uwzględniając  obawy
niektórych  czytelników przed  przychodzeniem do  biblioteki  z  powodu  konieczności  zwracania
książek. A książki zyskały jeszcze tzw. drugie życie.

Grudzień

 Mikołajki z biblioteką – nagranie bajki przedstawionej za pomocą teatrzyku kamishibai  
i przekazanie przedszkolakom do obejrzenia

Przez  cały  2020 rok  biblioteka  realizowała  ogólnopolski  projekt  czytelniczy  „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  otrzymują  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 znajdują coś dla siebie
również rodzice i  opiekunowie – broszurę informacyjną „Książką połączeni,  czyli  przedszkolak
idzie do biblioteki”.

W 2020 r. biblioteka wydała 30 wyprawek czytelniczych.

  Oprócz powyższych w bibliotece działał Dyskusyjny Klub Książki. W 2020 udało się kilka tych
spotkań klubu zorganizować, nie tylko w bibliotece ale też w plenerze, kiedy obostrzenia zostały
nieco poluzowane.  Na spotkaniu we wrześniu (właśnie w plenerze ) zorganizowano Narodowe
Czytanie „Balladyny” .

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

Biblioteka  prowadziła  stronę  www  pod  adresem  biblioteka-przystajn.pl  od  2009  roku.
W roku 2020 zanotowano 2476 wejść, a ogółem liczba odwiedzin od czasu jej założenia wyniosła
27510.

W  ubiegłym  roku  zintensyfikowano  aktywność  na  stronie  www.  Polecano  biblioteki
internetowe, spotkania autorskie online, bezpłatne gry planszowe online, np. „Silesia go!”, „The
Crown- Korona Rzeczpospolitej”. Ta ostatnia to gra komputerowa, udostępniona przez Fundację
Książąt Lubomirskich na początku pandemii,która przedstawia czasy Rzeczpospolitej elekcyjnej.
Gra skonstruowana jest  w taki sposób, że można wcielić się w przedstawiciela jednej z czterech
narodowości  (Koroniarza  – Polaka,  Litwina,  Kozaka  i Rusina),  które  składały  się  na obywateli
ówczesnej Rzeczpospolitej . W poznaniu realiów Rzeczpospolitej XVII wieku pomagają postacie
zarówno historyczne (  np.  Jan III  Sobieski) jak i  bohaterowie Trylogii  Sienkiewicza – Kmicic,
Zagłoba czy Wołodyjowski. 

Polecano na stronie www także bajki dla dzieci do pobrania, np. o powstaniach śląskich, o
koronawirusie. Regularnie prezentowano wszystkie nowości na zdjęciach, wystawy książek oraz
wszelkie ogłoszenia informacyjne, a nawet posty typu „Co robią bibliotekarze, kiedy biblioteka jest
zamknięta?”

W 2020 r. zamieszczono ogółem na stronie 103 wpisy oraz ok. 250 zdjęć/grafik/plakatów.
Na  początku  bieżącego  roku  strona  została  gruntownie  zmieniona  i  dostosowana  do

wymagań nowej ustawy o dostępności.
Biblioteka informowała też o swojej działalności na stronie gminy, choć już w mniejszym

zakresie. 



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.  Podczas  pandemii  byliśmy  bardzo
liberalni jeśli chodzi o terminy zwrotu, zostały one automatycznie przedłużone.

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

zewnętrznych.
Złożono  wniosek  na  2020  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.  Nie  odbyło  się  natomiast  spotkanie  autorskie,  które  co  roku  było
finansowane w całości lub w części ze środków DKK.

Biblioteka złożyła wniosek do Biblioteki Narodowej o przyznanie dotacji na zakup nowości
wydawniczych.  Otrzymaliśmy  9692  zł  z  programu  Narodowy  Program  Rozwoju  Czytelnictwa
Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych.

Złożono  wniosek  na  2020  r.  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 na wszystkie dzieci w wieku
przedszkolnym czeka wyjątkowy prezent – Wyprawka Czytelnicza na dobry czytelniczy start. 
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

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

W związku z pandemią podjęto szereg dodatkowych a koniecznych działań, mających na
celu zabezpieczenie pracowników i czytelników przez zakażeniem: zakup środków ochronnych,
stosowanie kwarantanny dla książek, opracowanie nowych rozwiązań organizacyjnych, konsultacje
z Sanepidem, informowanie czytelników itp.

Ogólnie z powodu pandemii biblioteka była zamknięta wiosną od 12.03. do 5.05. ( w tym
czasie  przeprowadzano  scontrum)  oraz  jesienią  od  27.10.  do  6.11.  z  powodu  kwarantanny
pracowników.

Chciałabym przekazać informacje dotyczące jeszcze 2019 roku. Docierają do nas dopiero w 
połowie roku następnego po roku sprawozdawczym. Dlatego w momencie składania sprawozdania 
w lutym nie są w tych sprawozdaniach ujmowane. 

Nasza biblioteka zajęła za rok 2019 pierwsze miejsce wśród bibliotek powiatu kłobuckiego 
w aż kilku wskaźnikach:

• wg indeksu aktywności

• pod względem liczby czytelników na 100 mieszkańców

• pod względem liczby zakupionych woluminów (ze środków samorządowych)

• pod względem liczby czytelników na etat przeliczeniowy

• pod względem liczby udostępnień na etat przeliczeniowy

Powyższe dane udostępniamy na podstawie danych statystycznych opublikowanych przez 
bibliotekę wojewódzką.

                                                                                               Dyrektor 
                                                                     Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni

                                                                                  Renata Małyska-Pilśniak


