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Spytkowice, dn. 2.01.2019 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Spytkowicach
34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 8
pow. Wadowice, woj. Małopolskie

ANALIZA OPISOWA DZIAŁALNOŚCI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SPYTKOWICACH
w 2018 roku
Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach jest instytucją kultury, której celem jest
zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianie wiedzy
oraz wspomaganie rozwoju edukacji i kultury. Biblioteka działa na terenie Gminy Spytkowice
poprzez placówki GBP w Spytkowicach z Oddziałem dla Dzieci i Młodzieży oraz Filię
w Bachowicach i Filię w Ryczowie.
I. STAN BIBLIOTEK PUBLICZNYCH w 2018 r.
Liczba bibliotek – 3
Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach
Filia w Bachowicach
Filia w Ryczowie
Status formalno-prawny
Instytucja kultury (wpisana do Rejestru instytucji kultury)
II. STATYSTYKA I STAN CZYTELNICTWA GBP W SPYTKOWICACH w 2018 r.
STATYSTYKA GBP W SPYTKOWICACH - 2018 R.
Czytelnicy zarejestrowani
1.882
Odwiedziny
60.171
w wypożyczalni
13.113
w czytelni
722
w czytelni Internetowej
1.020
imprezy kulturalne
2.736
wejścia na stronę Internetową GBP 41.759
Facebook, Google+, sesje IbukLibra
821
Wypożyczenia zbiorów ogółem
33.334
udostępnianie na miejscu
2.019
udostępnianie na zewnątrz
31.024
otwarcia IbukLibra
291
Ilość udzielonych informacji
2.039
Tab.1 – Czytelnicy w 2018 r.
Placówka
Czytelnicy ogółem
GBP Spytkowice i
Oddział dla Dzieci
1047
Filia Bachowice
424
Filia Ryczów
411
Ogółem
1882

w tym do 15 lat
338
205
152
695
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Tab. 2 - Ruch czytelniczy w 2018 r.

Placówka

Wypożyczalnia
+
sesje
IbukLibra
Liczba odwiedzin

GBP
Spytkowice
+ Oddział
dla DiMG

Imprezy
kulturalnooświatowe

Czytelnia

Liczba
odwiedzin

7436

Liczba odwiedzin
korzystających
z Internetu

Strona
Internetowa
GBP oraz
Facebook ,
Google+

Liczba
uczestniczących
w imprezach

Razem
odwiedzin

Liczba wejść +
publicznych
rekomendacji

314

815

2023

42348

53168

232

Filia w
Bachowicach

2811

97

36

86

-

3030

Filia w
Ryczowie

2866

311

169

627

-

3973

13345

722

1020

2736

42348

60171

Ogółem

Tab. 3 - Wykorzystanie zbiorów w 2018 r.
Wypożyczalnia
Placówka

GBP
Spytkowice
+ ODiMG

Czytelnia

Liczba
wypożyczeń
książek
+ otwarć
Ibuk Libra

Liczba
wypożyczeń
czasopism
bieżących
i roczn.
czasopism

Liczba
wypożyczeń,
zbiorów
elektron.
i audiowiz.

Liczba
udostępn.
książek

Liczba
udostępn.
czasopism
bieżących
i roczn.
czasopism

16656

272

172

227

642

Liczba
udostępn.
zbiorów
audiowiz.
i elektron.

373

Razem

18633

291

Liczba
udzielonych
informacji,
w tym wejść
do katalogu
online

1.725
3.395

Filia
w
Bachowicach

6546

327

7

156

39

7

7082

164

Filia
w Ryczowie

6817

221

6

464

42

69

7619

150

30310

820

185

847

723

449

33334

5434

Ogółem:

III. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA BIBLIOTEK.
Program działalności bibliotek to połączenie tradycyjnych sposobów wykorzystania
ich zasobów ze stopniowym wdrażaniem nowych form aktywności, realizowanych
w placówkach bibliotecznych, który koncentruje się na:
1. gromadzeniu i opracowywaniu oraz systematycznym wzbogacaniu zbiorów książkowych
i multimedialnych oraz różnorodnych dokumentów. Szczególną uwagę w tym zakresie
poświęcono potrzebom edukacyjnym mieszkańców oraz pozyskiwaniu dokumentów
dotyczących Gminy Spytkowice;
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2. wypożyczaniu i udostępnianiu zbiorów bibliotecznych oraz udzielaniu informacji;
Stan czytelnictwa w GBP w Spytkowicach na dzień 31.12.2018 r.
 Liczba czytelników: 1.882 (1847+35 Ibuk).
 Liczba wypożyczeń zbiorów: 33.334 (w tym: na zewnątrz – 31.024, otwarcia IbukLibra –
391, na miejscu – 2.019).
 Liczba odwiedzin: 17.823 (w tym w wypożyczalni – 13.113, sesje IbukLibra - 232,
w czytelni 722, w czytelni Internetowej – 1.020 i uczestniczących w imprezach
kulturalnych – 2.736).
 Liczba wejść na stronę Internetową GBP i publicznych rekomendacji w usłudze
Facebook i Google+ – 42.348.
 Liczba udzielonych informacji: 3.434 (w tym: udzielanie informacji online o zbiorach
GBP – korzystanie z katalogu elektronicznego – 3.395).
3. organizowaniu imprez cyklicznych i akcji propagujących czytelnictwo i zachęcających
do korzystania z bibliotek, m. in. spotkania autorskie, wystawy, lekcje biblioteczne, kursy
komputerowe, konkursy, zajęcia plastyczne i literackie, akcje „Ferie z Książką” i „Wakacje
w Bibliotece”. W 2018 roku zorganizowano w placówkach łącznie 153 imprezy i zajęć,
w których uczestniczyły 2.736 osób;
4. organizacji wystaw, wystawek rocznicowych i tematycznych - w 2018 roku
zorganizowano w placówkach łącznie 182 wystawy, wystawki i gazetki promujące naukę,
literaturę i sztukę;
5. prowadzeniu nowych form działalności wynikających z rozwoju elektroniki i potrzeby
dostępu społeczeństwa do wiedzy i informacji.
GBP w Spytkowicach wraz z Filiami posiada 27 komputerów, w tym:
 14 stanowisk internetowych dla mieszkańców gminy w GBP w Spytkowicach;
 2 stanowiska internetowe w Filii w Bachowicach dla mieszkańców wsi Bachowice;
 2 stanowiska internetowe w Filii w Ryczowie dla mieszkańców wsi Ryczów i Półwieś;
 9 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu dla pracowników w GBP i Filiach.
6. prowadzeniu elektronicznego systemu obsługi bibliotecznej w GBP i Filiach –
4 stanowiska:
 w placówkach bibliotecznych korzystanie z zasobów odbywa się w systemie SOWA firmy
Sokrates–Software z Poznania. GBP i Filie obecnie korzystają z jednego katalogu
centralnego wszystkich zbiorów oraz ze wspólnej bazy czytelników. Bazy danych
i oprogramowanie serwera systemu są posadowione na serwerze hostingowym;
 czytelnikom udostępniono centralny katalog zbiorów GBP i Filii na stronie internetowej
biblioteki oraz portal w.bibliotece.pl, do przeglądania i wyszukiwania przez przeglądarki
WWW.
7. prowadzeniu działalności informacyjnej bibliotek w oparciu o warsztat informacyjnobibliograficzny;
8. promocji kultury i gminy poprzez działalność wydawniczą i wystawienniczą w bibliotece
i na zewnątrz, promującą walory turystyczne i zabytki Gminy Spytkowice oraz prace
lokalnych artystów.
IV. ZBIORY BIBLIOTECZNE – STAN I UZUPEŁNIANIE
Stan zbiorów bibliotek w dn. 31.XII.2018 r. łącznie – 73.555 o wartości: 715.930,88 zł.
w tym: Księgozbiory – 71.842 woluminów o wartości 684.692,88 zł.
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Roczniki czasopism – 511 wol. – 15.746,03 zł.
Zbiory specjalne (w tym elektroniczne) – 1.202 jedn. inw. o wartości 15.491,97 zł.
Zakup nowości wydawniczych w 2018 r.
GBP w Spytkowicach, Filia w Bachowicach i Filia w Ryczowie pozyskały łącznie:
1.874 zbiory biblioteczne o wartości 41.201,77 zł, w tym:
1. zakupiono 1.716 zbiorów za kwotę 37.621,37 zł.:
 ze środków własnych Biblioteki – 27.675,57 zł. – 1.267 egz. (1.239 książek o wart.
26.866,88 zł. i 28 zbiorów audiowizualnych o wartości 808,69 zł)
 ze środków Biblioteki Narodowej - 442 wol. książek – 9.590 zł.
2. pozyskano zbiory ze środków pozabudżetowych:
 dary od czytelników i instytucji oraz ekwiwalenty – 158 egz. o wartości 3.580,40zł.
Placówka
GBP w
Spytkowicach
Filia w
Bachowicach
Filia w
Ryczowie
Razem książki:
Razem audio.:

Zakup budżet
Ilość
647
28
296

Wartość
15265,99
808,69
5331,19

296

5461,01

Zakup MKiDN
Ilość Wartość
235 5035,60
11
267,47
88 2023,16
119

2263,77

1239 26.866,88
442 9.590,00
28
808,69
11
267,47
1267
27.675,57
476
9.480,00
Ogółem:
AUDIOWIZUALNE, PUBLIKACJE GBP

Dary
Ilość
60
10
43
5
12
5
115
20
135

Wartość
2171,29
400,00
1155,50
200,00
264,70
200,00
3.065,00
800,00
3.185,00

Ekwiwalenty
Ilość
7

Wartość
150,40

12

Razem

203,00

Ilość
959
39
444

Wartość
23023,28
1076,16
8.912,85

0

0,00

432

8189,48

19

353,40

23

395,40

1835
39
1874

40.125,61
1076,16
41.201,77

W 2018 r. zaprenumerowano dla bibliotek łącznie 19 tytułów czasopism (34 egz.)
o wartości 2.924,46 zł.
Tab. 4 - Stan zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach oraz Filii
w Bachowicach i w Ryczowie w dn. 31.12.2018 r.
Lp. Nazwa przedmiotu
J.m.
1.
Księgozbiory łącznie:
wolumin
w tym:
Księgozbiór GBP w Spytkowicach
wolumin
Księgozbiór Filia w Bachowicach
wolumin
Księgozbiór Filia w Ryczowie
wolumin
2.
Roczniki czasopism :
wolumin
3.
Zbiory specjalne GBP w Spytkowicach
szt.
4.
Dokumenty audiowizualne łącznie:
szt.
5.
Dokumenty elektroniczne łącznie:
szt.
Razem pozycje 1-5:

Ilość
71.842

Wartość
684.692,88

36.493
18.318
17.031
511
860
292
50
73.555

361.336,91
165.167,50
158.188,47
15.746,03
2.339,05
7.417,34
5.735,58
715.930,88

Biblioteki posiadają również zbiory dla użytkowników z niepełnosprawnością wzroku –
stan na dzień 31.12.2018 r. wynosi: 727 wol. książek oraz 208 audiobooków. Czytelnicy mają
również możliwość bezpłatnego korzystania z kilku tysięcy e-booków.
Zakup dostępu do zasobu e-book.
Wykupiono dla czytelników dostęp do zasobu e-booków oferowanych przez PWN SA platforma IBUK LIBRA w ramach Konsorcjum Małopolskich Bibliotek Publicznych:
2018 r. - 2253 tytuły o wartości 800,00 zł.
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Dostęp do zasobu Wolne Lektury:
W ramach systemu bibliotecznego Sowa czytelnicy otrzymali bezpośredni dostęp z katalogu
biblioteki do bezpłatnego zasobu Wolnych Lektur – 2546 tytułów.
Indywidualne kursy językowe online „Funpakiet dla Bibliotek” (angielski, niemiecki,
francuski, włoski, hiszpański) dla 60 czytelników.
V. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA W 2017 R.
W bibliotekach prowadzono stałe formy działalności kulturalnej, związane
z popularyzacją czytelnictwa: spotkania autorskie, konkursy recytatorskie, wiedzy
i rysunkowe, zajęcia plastyczno – techniczne, lekcje biblioteczne, wystawki rocznicowe
i zalecające, kontynuowano akcje czytelnicze, zawierające bogatą ofertę imprez kulturalnorozrywkowych: w lipcu i sierpniu „Wakacje w Bibliotece”, w styczniu „Ferie z Książką”.
Ogółem w …. imprezach uczestniczyły ….. osoby.
W GBP w Spytkowicach zorganizowano m.in.:
 Cykle konkursów czytelniczych i plastycznych w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży –
styczeń/grudzień, m.in.: „Józef Piłsudski – bohater Narodowy” – konkurs wiedzy
historycznej – czerwiec;
 Lekcje biblioteczne i prezentacje multimedialne, m.in.: „Reprinty i druki XIX i XX
wieczne oraz wydawnictwa jubileuszowe na 100 lecie Odzyskania Niepodległości” oraz
„Gmina Spytkowice na starej fotografii” – maj - czerwiec;
 „Komputer dla 40 +” – 4 indywidualne kursy komputerowe – styczeń/grudzień;
 Indywidualne kursy językowe online „Funpakiet dla Bibliotek” (angielski, niemiecki,
francuski, włoski, hiszpański) dla czytelników – marzec/grudzień;
 Spotkanie autorskie (XXXIII) – w GBP gościł Arkadiusz Niemirski - kwiecień,
 „Noc Bibliotek” - czwarta edycja ogólnopolskiej, wieczorno-nocnej imprezy pod nazwą:
"RzeczpospoCzyta", w programie m.in.: prezentacja multimedialna: "Zamek
w Spytkowicach na przestrzeni wieków" przygotowana przez spytkowicki oddział
Archiwum Narodowego w Krakowie, gra terenowa „Poszukiwacze przeszłości”, gra
pamięciowa - memory „Królowie Polski”, projekcja polskiego filmu przygodowego pt.:
"Tarapaty" oraz plastyczny kolaż grupowy „Polska za 100 lat” – czerwiec,
 „Narodowe Czytanie” ogólnopolska akcja ogłoszona przez prezydenta Andrzeja Dudę
w roku jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, słuchaniu tekstów
literatury, w tym „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, towarzyszyło wspólne śpiewanie
pieśni patriotycznych – wrzesień;
 Wernisaże wystaw, wykłady i prezentacje multimedialne: „Muzyka wokół nas” Marii
Anny Dudek, „Muzyka w życiu Wojciecha Weissa” Anji Weiss, recital saksofonowy
Dominiki Stańko - maj
 Spektakle teatralne - „Na końcu świata… Przygody Misia i Kacpra Pirata” – luty,
„Każda mądra głowa zna magiczne słowa”- maj, „Opowieści z teczki Profesora
Książeczki” – lipiec;
 Wakacje w bibliotece: „Baw się, zagraj w grę – granie w mega wielką grę „Chińczyka”,
„Magia iluzji” – występy magika, pokazy magiczne, „Biblioteka za 100 lat” – plastyczny
kolaż grupowy, „Kuchnia pełna cudów” – poznanie tajników pieczenia w cukierni „Maja”,
wspólne wypieki, degustacja, „Śladem uciekającego” – gra terenowa – podchody, „Ahoj,
przygodo” – wieczór z harcerzami, opowieści, piosenki, zawody, zabawy i ognisko
z kiełbaskami,
 Projekt pn.: „Dolina Karpia fleszem pisana – promocja dziedzictwa kulturowego
rybołówstwa i lokalnej akwakultury wśród mieszkańców i gości Gminy Spytkowice
i Doliny Karpia, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego
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i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”–
spotkanie promocyjne albumu „Gmina Spytkowice na starej fotografii – By czas nie
zaćmił pamięci”
z prezentacjami multimedialnymi, wystawą „Dolina Karpia
w obiektywie”, połączone z degustacją potraw lokalnych i regionalnych – listopad;
 Wystawy (13 ekspozycji), wernisaże i finisaże zewnętrzne oraz ze zbiorów własnych,
m.in.: „Wydawnictwa podziemne z czasów PRL – u” – styczeń, „Razem Spontanicznie
Tworzymy Kulturę” wystawa malarstwa artystów „Grupy na Zamku” w Oświęcimiu –
luty-kwiecień; „Wolna Ukochana Ojczyzna” – wystawa malarstwa RSTK „Grupa na
Zamku” w Oświęcimiu – maj/sierpień, „Zamek Spytkowicki na przestrzeni wieków” –
wystawa prac konkursowych – wrzesień/październik, „Dolina Karpia w obiektywie” –
listopad/grudzień, „Akwarele, pastele, oleje malarstwo na porcelanie”- prace Sylwii
Prażmowskiej-Kulig –grudzień.
1/ w GBP w Spytkowicach zorganizowano łącznie 153 formy dla 2.737 uczestników:
Forma pracy
Kursy komputerowe i językowe
Lekcje biblioteczne
Spotkania autorskie i teatralne
Konkursy czytelnicze i spotkania z książką

Recitale, prezentacje
Zwiedzanie wystaw
Konkursy i zajęcia plastyczne
Zajęcia terenowe, edukacyjne, kulinarne
Szkolenia bibliotekarzy i praktyki studenckie
Gazetki i wystawki (85), wystawy (13)
Ogółem:

Ilość
64 / 68 godz.

Frekwencja

64
84
239
194
230
1049
10
146
8

6 / 12 godz.
5
3
8
7
1
5

7 / 153 godz.
98
204

0

2024

99 (imprezy) + 7 (szkolenia bibl. i stud.)
+ 98 ekspozycji

2/ w Filii w Ryczowie zorganizowano 43 formy dla 613 uczestników:
Forma pracy
Konkursy czytelnicze i plastyczne
Zabawy słowem, rozrywki umysłowe
Lekcje biblioteczne
Spotkania teatralne
Imprezy plenerowe
Wystawki, gazetki
Ogółem:
41 imprez + 29 wystawek

Ilość
15

Frekwencja
204

12
12
1
1
29

153
190
33
47
-

70

627

W Filii w Ryczowie zorganizowano m.in.:
 Konkursy wiedzy i plastyczne – dla dzieci i młodzieży – styczeń/grudzień;
 Lekcje biblioteczne i wycieczki do Filii - przedszkolaki z Przedszkola „Promyczek”
i uczniowie ZSP w Ryczowie – styczeń/grudzień;
 100 flag na 100-lecie odzyskania niepodległości” impreza plenerowa z KGW i OSPlipiec;
 Spektakl profilaktyczno-edukacyjny - Teatr MASKA z Krakowa pt.: „Każda mądra
głowa zna magiczne słowa”- maj;
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3/ w Filii w Bachowicach przeprowadzono łącznie 6 form dla 86 uczestników.
Formy pracy
Konkursy i turnieje wiedzy
Spotkania z książką i filmem (dla dzieci)
Gry i zabawy, rozrywki umysłowe
Lekcje biblioteczne
Gazetki i wystawki książek
Ogółem:
6 imprez + 53 wystawki

Ilość
1
2
1
2
53
59

Frekwencja
20
30
6
30
86

W Filii w Bachowicach zorganizowano m.in.:
 Konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne i spotkania z książką – dla dzieci i młodzieży –
czerwiec - listopad;
VI. MODERNIZACJE I AUTOMATYZACJA.
W 2018 r. na bieżąco uzupełniano wyposażenie placówek bibliotecznych w niezbędne
do codziennej działalności oprogramowania i sprzęty. Dokonano modernizacji kotłowni
i wymiany kotła gazowego CO – 23.000,00 oraz lamp oświetleniowych za zewnątrz budynku
GBP. Na automatyzację przeznaczono – 17.506,00 zł. – opłaty za: domenę, VPN Client,
czytniki i kody kreskowe oraz karty biblioteczne dla czytelników, firewall, program
antywirusowy na serwer i 10 stanowisk komputerowych oraz opłatę aktywacyjną
i abonamentową programu bibliotecznego Sowa, usługi informatyczne.
VII. WYKONANIE WYDATKÓW I POZYSKANE ŚRODKI.
1. Informacja z wykonania wydatków w 2018 r.
W 2018 roku budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach wynosił: 436.574,00 zł.
w tym:
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 325.000 zł.
Dotacja ze środków finansowych Biblioteki Narodowej przeznaczona w całości na zakup
wydawnictw – 9.590 zł.
Dochody własne GBP – 1984,00 zł
2. Pozyskane środki:
W 2018 r. GBP w Spytkowicach pozyskała środki pozabudżetowe w kwocie 11.574,00 zł.
w tym:
1. Dochody własne: przychody z wpłat za drukowanie, kserokopie, upomnienia –
w wysokości 1.984,00 zł.
2. Dotacja celowa w wysokości 9.590 zł. ze środków finansowych Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Programu Wieloletniego "Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
publicznych", na zakup nowości wydawniczych w 2018 r. Dzięki tej dotacji nasze
Biblioteki wzbogaciły dodatkowo swoje zbiory o 453 woluminy.
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