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ANALIZA  OPISOWA  DZIAŁALNO ŚCI  
GMINNEJ  BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ  W  SPYTKOWICACH 

 w 2013 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 oraz Filię w Bachowicach i Filię w Ryczowie, 
realizując wyznaczone jej zadania i dostosowując je do zmian zachodzących 
w społeczeństwie. 

I. STAN BIBLIOTEK PUBLICZNYCH w 2013 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 SPYTKOWICA CH w 2013 r. 
 

STATYSTYKA GBP W SPYTKOWICACH - 2013 R. 
 
Czytelnicy zarejestrowani               1.898     (wzrost o 25 w stosunku do 2012 r.) 
Odwiedziny    62.461     (wzrost o 17.743) 
w wypożyczalni   13.922     (wzrost 2.316) 
w czytelni      1.873     (wzrost o 446) 
w czytelni Internetowej             4.414     (spadek o 1.645) 
imprezy kulturalne     2.202     (wzrost o 15) 
wejścia na stronę Internetową GBP   39.748    (wzrost o 444) 
Facebook, Google+        302     (wzrost o 167) 

Wypożyczenia zbiorów ogółem 35.411     (wzrost o 1.283) 
udostępnianie na miejscu    2.821     (wzrost o 204) 
udostępnianie na zewnątrz    32.590     (wzrost o 2.394) 
Ilość udzielonych informacji             3.719     (wzrost o 2.521)  
 
Tab.1 – Czytelnicy w 2013 r. 

Placówka Czytelnicy ogółem w tym do 15 lat 
GBP Spytkowice i 
Oddział dla Dzieci 

 
1074 

 
382 

Filia Bachowice 422 218 
Filia Ryczów 402 169 
Ogółem 1.898 769 

    



Tab. 2 - Ruch czytelniczy w 2013 r. 

 
Tab. 3 - Wykorzystanie zbiorów w 2013 r. 

 
 
III. DZIAŁALNO ŚĆ 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; 

 

 

Placówka 

 

Wypożyczalnia 

 

Czytelnia 

Imprezy 
kulturalno-
oświatowe 

Strona 
Internetowa 
GBP oraz    
Facebook              
i Google+ 

 

 

Razem 

odwiedzin 
 

Liczba odwiedzin 

Liczba 
odwiedzin 

Liczba odwiedzin 
korzystających         

z Internetu 

Liczba 
uczestniczących             

w imprezach 

Liczba wejść + 
publicznych 
rekomendacji 

GBP 
Spytkowice 
+ Oddział           
dla DiMG 

 

6707 

 

880 

 

3108 

 

1574 

 

40.050 

 

52.319 

Filia w 
Bachowicach 

4381 608 545 299 - 5.833 

Filia w 
Ryczowie 

2834 385 761 329 - 4.309 

Ogółem 13.922 1.873 4.414 2.202 40.050 62.461 

 

 

Placówka 

Wypożyczalnia Czytelnia  

 

Razem 

 

 
Liczba  

udzielonych 
informacji 

Liczba  
wypożyczeń 

książek                   
i roczn. 

czasopism 

Liczba 

wypożyczeń 
czasopism 

Liczba 
wypożyczeń, 

zbiorów 
elektron.            

i audiowiz. 

Liczba  
udostępn. 
książek             
i roczn. 

czasopism 

Liczba 
udostępn. 
czasopism 

Liczba 
udostępn. 
zbiorów 

audiowiz.                    
i elektron. 

GBP 
Spytkowice 

+ Oddział 
dla DiMG       

 

16606 

 

1009 

 

334 

 

721 

 

526 

 

450 

 

19.646 

 

3.133 

Filia                         
w 
Bachowicach 

6151 1119 110 392 298 25 8.095 246 

Filia                          
w Ryczowie 

5936 1296 29 271 138 0 7.670 340 

Ogółem: 28.693 3.424 473 1.384 962 475 35.411 3.719 



2. wypożyczaniu i udostępnianiu zbiorów bibliotecznych oraz udzielaniu informacji; 

Stan czytelnictwa w GBP w Spytkowicach na dzień 31.12.2013 r. 
� Liczba czytelników: 1.898 
� Liczba wypożyczeń zbiorów: 35.411 (w tym: książek i czasopism na zewnątrz – 32.590, 

na miejscu – 2.821) 
� Liczba odwiedzin: 22.411 (w tym w wypożyczalni – 13.922, w czytelni 1.873,  

korzystający z Internetu – 4.414 i uczestniczący w imprezach kulturalnych – 2.202). 
� Liczba wejść na stronę Internetową GBP i publicznych rekomendacji w usłudze 

Facebook i Google+  – 40.050. 
� Liczba udzielonych informacji (w tym udzielanie informacji online o zbiorach GBP –

korzystanie z katalogu elektronicznego – 2.218 inf. online) - 3.719. 
 
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”, wystawy. W 2013 roku zorganizowano w placówkach łącznie 158 imprez 
i zajęć, w których uczestniczyło 2.202 osoby; 
 
4. organizacji wystaw, wystawek rocznicowych i tematycznych - w 2013 roku zorganizowano 
w placówkach łącznie 157 wystaw, wystawek i gazetek promujących naukę i literaturę; 
 
5. organizacji dwukrotnej wizyty pracowników MOW NFZ w Krakowie w październiku 
i listopadzie 2013 r., GBP w Spytkowicach umożliwiła 175 mieszkańcom gminy 
uzyskanie dostępu do indywidualnych kont w Zintegrowanym Systemie Pacjenta, 
w którym można sprawdzić informację o swoim leczeniu, udzielonych świadczeniach 
i przepisanych lekach oraz aktualności ubezpieczenia zdrowotnego. 
 
6. prowadzeniu nowych form działalności wynikających z rozwoju elektroniki i potrzeby 
dostępu społeczeństwa do wiedzy i informacji. 

GBP w Spytkowicach wraz z Filiami posiada 28 komputerów, w tym: 

� 14 stanowisk internetowych dla mieszkańców gminy w GBP w Spytkowicach oraz 
2 stanowiska internetowe dla czytelników z dostępem wyłącznie do katalogu on-line; 

� 2 stanowiska internetowe w Filii w Bachowicach dla mieszkańców wsi Bachowice; 
� 2 stanowiska internetowe w Filii w Ryczowie dla mieszkańców wsi Ryczów i Półwieś; 
� 8 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu dla pracowników w GBP i Filiach. 
W 2013 r. zakupiono dla GBP w Spytkowicach i Oddziału dla Dzieci i Młodzieży: 1 monitor 
i 2 komputery dla czytelników (wymiana zużytego sprzętu z programu Ikonka). 
  
7. wdrażaniu elektronicznego systemu obsługi bibliotecznej w GBP i Filiach – 
5 stanowisk: 

� w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach oraz Oddziale dla Dzieci  i Młodzieży 
Gimnazjalnej prowadzone jest komputerowe udostępnianie księgozbioru w programie 
LIBRA; 

� w Filii w Bachowicach trwa praca nad tworzeniem katalogu elektronicznego. Do 
31.12.2013 r. wprowadzono - 70 % zbiorów, m. in. na podstawie eksportowanej bazy 
danych bibliograficznych GBP w Spytkowicach. Od 2.01.2014 r. rozpoczęto komputerowe 
udostępnianie zbiorów czytelnikom; 



� w Filii w Ryczowie od 2.01.2013 r. rozpoczęto komputerowe udostępnianie zbiorów 
czytelnikom. Nadal trwają prace nad tworzeniem katalogu elektronicznego. Do 
wprowadzenia pozostało 8% zbiorów; 

 
8. prowadzeniu działalności informacyjnej bibliotek w oparciu o warsztat informacyjno-
bibliograficzny; 
 
9. realizacji projektu  o wartości 44.324,00 zł. pn. „Promocja skarbów sakralnych Gminy 
Spytkowice i Doliny Karpia poprzez wydanie 6 tys. egz. albumu, mapy i widokówek 
prezentujących ich walory”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 
Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, za pośrednictwem 
Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Dolina Karpia. Instytucja Zarządzająca 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi; 
 
10. promocji gminy poprzez działalność wydawniczą i wystawienniczą, poprzez opracowanie 
i wydanie folderu „Zabytki i atrakcje turystyczne Gminy Spytkowice” oraz 60 plansz 
wystawowych. 
 
IV. ZBIORY BIBLIOTECZNE – STAN I UZUPEŁNIANIE 
 
Stan zbiorów bibliotek w dn. 31.XII.2013 r. łącznie – 71.793 o wartości: 520.042,09 zł.  
w tym: Księgozbiory – 69.641 woluminów o wartości 485.249,61 zł. 
  Roczniki czasopism – 1.076 wol. - 22.897,22 zł. 
  Zbiory specjalne (w tym elektroniczne) – 1.076 o wartości 11.895,53 zł. 
 
Zakup nowości wydawniczych w 2013 r. 

GBP w Spytkowicach, Filia w Bachowicach i Filia w Ryczowie pozyskały łącznie: 
2.509 zbiorów bibliotecznych o wartości 43.326,15 zł.,  
w tym: 
1. zakupiono 2.225 zbiorów za kwotę 39.479,75 zł.: 

• ze środków własnych Biblioteki – 32.209,75 zł. – 1.800 egz. (1.769 książek o wart. 
31.710,76 zł. oraz 31 zbiorów elektronicznych o wart. 498,99 zł) 

• ze środków Biblioteki Narodowej - 425 wol. książek – 7.270 zł.  
2. pozyskano z darów i ekwiwalentów: 

• dary od czytelników i instytucji oraz ekwiwalenty – 284 egz. o wartości 3.846,40 zł. 
 

W 2013 r. zaprenumerowano dla bibliotek łącznie 20 tytułów czasopism (33 egz.)                      
o wartości 4.323,11 zł. 
 
Tab. 4 - Stan zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach oraz Filii                       
w Bachowicach i w Ryczowie w dn. 31.12.2013 r. 
 
Lp. Nazwa przedmiotu J.m. Ilość Wartość 
1. Księgozbiory łącznie:  

w tym: 
wolumin 69.641 485.249,61 

Księgozbiór GBP w Spytkowicach  wolumin 34.666 246.688,29 
Księgozbiór Filia w Bachowicach  wolumin 18.649 122.632,48 
Księgozbiór Filia w Ryczowie wolumin 16.326 115.928,84 

2. Roczniki czasopism łącznie: wolumin  1.076 22.897,22 



3. Zbiory specjalne łącznie: szt.  880  2.339,23 
4. Dokumenty elektroniczne łącznie: szt. 196 9.556,03 
                                                        Razem zbiory bibliotek:           71.793 520.042,09 

 
V. DZIAŁALNO ŚĆ KULTURALNO-O ŚWIATOWA W 2013 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 kulturalno-
rozrywkowych: w lipcu i sierpniu „Wakacje w Bibliotece”, w styczniu „Ferie z Książką” . 
Organizowano też kursy komputerowe dla seniorów i dwukrotną wizytę pracowników 
MOW NFZ w Krakowie w celu umożliwienia 175 mieszkańcom gminy uzyskanie dostępu 
do indywidualnych kont w Zintegrowanym Systemie Pacjenta. Ogółem w 158 imprezach 
uczestniczyły 2.202 osoby. 

 
W GBP w Spytkowicach zorganizowano m.in.: 
� Promocję albumu, mapy i widokówek „Skarby sakralne Gminy Spytkowice i Doliny 

Karpia”  – w WDK w Spytkowicach – luty 2013 r. - 235 uczestników.  
� Wydanie książki „Zabytki i atrakcje turystyczne Gminy Spytkowice” - czerwiec 2013 r. 

– 1 tys. egz. 
� Opracowanie i druk 60 tablic wystawowych "Zabytki i atrakcje przyrodnicze Gminy 

Spytkowice” i "Skarby sakralne Gminy Spytkowice”, prezentujących za pomocą 
fotografii architekturę świecką i sakralną oraz piękno lokalnego krajobrazu. Całość 
uzupełniono materiałem tekstowym dotyczącym geografii i historii naszej Małej Ojczyzny 
– luty, kwiecień 2013 r. 

� Wystawę w Galerii Regionalnej w Wadowicach: "Zabytki i atrakcje przyrodnicze 
Gminy Spytkowice” promująca naszą gminę, złożona z dwóch części: "Zabytki i atrakcje 
przyrodnicze” i "Skarby sakralne". W trakcie otwarcia udostępniono zwiedzającym 
materiały promocyjne o Gminie Spytkowice i terenie Doliny Karpia. Zaprezentowano 
wydany w grudniu 2012 r. album, mapę i widokówki "Skarby sakralne Gminy 
Spytkowice", jak również najnowszy, wydany w czerwcu 2013 r., album "Zabytki 
i atrakcje turystyczne Gminy Spytkowice" – czerwiec/lipiec 2013 r. 

� Cykle konkursów czytelniczych i plastycznych oraz lekcje biblioteczne dla 
najmłodszych czytelników w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży, w Filii w Bachowicach 
i Filii w Ryczowie – luty-czerwiec / wrzesień-grudzień 2013 r.  

� Kursy komputerowe indywidualne i zbiorowe, m. in. dla seniorów - 62 spotkania 
indywidualne i grupowe – kwiecień-grudzień 2013 r. 

� 8 spotkań autorskich – w GBP gościli: Małgorzata Flis, Łukasz Dębski, Marcin 
Pałasz, Julian Zinkow, Ewa Chotomska, Zbigniew Masternak - kwiecień, maj, 
wrzesień i październik 2013 r., 652 uczestników. 

� Warsztaty fotograficzne z Marcinem Karettą „Wisła w Małopolsce” – listopad 2013 r. 
� Wystawy (13 ekspozycji) zewnętrzne oraz ze zbiorów własnych, m.in. „Wystawa 

poplenerowa - Brzeźnica’ 2012”, „Skarby sakralne Gminy Spytkowice”, „Zabytki 
i atrakcje przyrodnicze Gminy Spytkowice”, „Grafiki Małgorzaty Flis i Łukasza Zabdyra”, 
„Wisła w Małopolsce”, wystawa w Galerii Regionalnej w Wadowicach „Zabytki i atrakcje 
Gminy Spytkowice”, „Wystawa poplenerowa malarstwa – Spytkowice’ 2013”. 

 
 



1/ w GBP w Spytkowicach zorganizowano łącznie 120 zajęć dla 1574 uczestników: 

 
2/ w Filii w Ryczowie zorganizowano 30 imprez dla 329 uczestników: 
 

Forma pracy Ilość Frekwencja 
Konkursy plastyczne 10 98 

Konkursy czytelnicze 7 66 
Gry i zabawy 8 68 
Lekcje biblioteczne 5 97 
Wystawki, gazetki 23 - 

Ogółem: 
30 imprez + 23 wystawki 

53 329 

 
3/ w Filii w Bachowicach przeprowadzono łącznie 28 imprez dla 299 uczestników.  
 

Formy pracy Ilość Frekwencja 
Lekcje biblioteczne i wycieczki 2 20 
Konkursy wiedzy 6 75 
Zajęcia i konkursy plastyczne oraz prace 
manualne 

5 53 

Spotkania z książką, głośne czytanie 4 56 
Gry i zabawy 10 90 
Rebusy, zagadki, krzyżówki, kolorowanki 1 5 
Gazetki i wystawki książek 40 x 

Ogółem: 
28 imprez + 40 wystawek 

68 299 

 
VI. INWESTYCJE I MODERNIZACJE  
 
W 2013 r. na bieżąco wyposażano biblioteki w nowy sprzęt, np.: zakupiono 2 komputery, 
1 monitor do GBP w Spytkowicach i Oddziału dla Dzieci i Młodzieży, 1 zestaw nagłaśniający 
oraz 3 urządzenia wielofunkcyjne do GBP w Spytkowicach, Filii w Bachowicach 
i w Ryczowie. 

 

Forma pracy Ilość Frekwencja 
Kursy komputerowe 62 144 
Lekcje biblioteczne 6 103 
Spotkania autorskie 8 652 
Spotkania z książką 3 28 
Konkursy czytelnicze 2 62 
Wycieczki biblioteczne 3 100 
Odczyty 1 235 
Warsztaty fotograficzne 1 30 
Konkursy i zajęcia plastyczne 11 193 
Zabawy słowem i rozrywki umysłowe 3 26 
Praktyki studenckie 20 1 

Gazetki, wystawki, wystawy 94 - 
Ogółem:  

100 imprez + 94 ekspozycje 
 + 20 praktyk studenckich 

 
214 

 
1574 



VII. WYKONANIE WYDATKÓW I POZYSKANE ŚRODKI. 
 

1/ Informacja z wykonania wydatków w 2013  r. 
 
W 2013 roku budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach wynosił: 379.789 zł. 
w tym: 
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 340.000 zł. 
Dotacja ze środków finansowych Biblioteki Narodowej przeznaczona w całości na zakup 
wydawnictw – 7.270 zł. 
Dotacja finansowa Fundacji Orange – 4.874 zł. 
Dochody własne GBP (wykonywanie kserokopii, drukowanie, upomnienia) – 2.645 zł 
Dotacja finansowa ze środków UE – 25.000 zł. 
 
2. Pozyskane środki: 
 
W 2013 r. GBP w Spytkowicach pozyskała środki pozabudżetowe i darowizny w kwocie 
39.789,00 zł. W tym: 
1. Dochody własne: przychody z wpłat za drukowanie, kserokopie, upomnienia –  

w wysokości 2.645 zł. 
2. Dotacja celowa w wysokości 7.270,00 zł. ze środków Biblioteki Narodowej w ramach 

Programu BN "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek", w celu wzbogacenia                           
i odnowienia księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. Dzięki tej dotacji nasze 
Biblioteki wzbogaciły dodatkowo swoje zbiory o 425 woluminów. 

3. Dotacja finansowa w wysokości 4.874 zł z Fundacji Orange z siedzibą w Warszawie 
w ramach Programu „Orange dla bibliotek" z przeznaczeniem na edukację oraz 
popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników 
Bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy 
internetowych w placówce głównej i filiach w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 
2013 r. 

4. Dotacja finansowa ze środków unijnych w wysokości 25.000,00 zł. na podstawie 
Umowy przyznania pomocy z dn. 12.03.2013 r. GBP w Spytkowicach zrealizowała projekt 
"Promocja skarbów sakralnych Gminy Spytkowice i Doliny Karpia poprzez wydanie 
albumu, mapy i widokówek prezentujących ich walory", współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej, w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Dolina Karpia. 

5. Promocja "Gwarancja Stałej Ceny"  - GBP w Spytkowicach do 30 września 2014 roku 
ma zagwarantowaną niezmienną cenę energii elektrycznej.  
 
 
 
 
 

 
 
 


