
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI 
GMINNEJ BIBLIOTEKI
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kupowali, gromadzili i opracowywali zbiory
biblioteczne,
udostępniali zbiory biblioteczne na miejscu i
na zewnątrz,
prowadzili działalność informacyjną,
prowadzili działalność kulturalno-oświatową
na rzecz środowiska lokalnego. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach
prowadzi działalność na podstawie statutu
nadanego przez organizatora, czyli Gminę
Strzelce. Jej działalność związana jest z
potrzebami czytelników i zainteresowaniem
środowiska lokalnego.
W 2022 roku pracownicy Gminnej Biblioteki
Publicznej w Strzelcach:

 
Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach w
2022 roku w związku z polepszającą się sytuacją
epidemiczną, otwierała się na nowe możliwości. 
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Misją Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach przez cały okres jej
historii jak i dzisiaj, jest wspieranie edukacji kulturalnej i społecznej
mieszkańców Gminy Strzelce na wszystkich poziomach wiedzy, poprzez
efektywne zaspokajanie potrzeb i oczekiwań informacyjnych i
czytelniczych użytkowników. Ważnym elementem misji GBP w
Strzelcach jest również promowanie kultury i tradycji regionu, która
stanowi o poziomie świadomości mieszkańców i ich identyfikacji z małą
ojczyzną.

 
Dla realizacji tej misji, Biblioteka stawia przed sobą następujące cele:

Zasoby
Gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych oraz

udostępnianie zbiorów na miejscu oraz na zewnątrz
 

Promocja
Promowanie książki i czytelnictwa

 
Obsługa

Lepsza, zindywidualizowana i fachowa obsługa czytelników, których
chcemy traktować jak przyjaciół z podobną pasją i miłością do książek

 
Pomoc

Otaczanie szczególną troską użytkowników starszych oraz tych, którzy
znajdują się w trudnej sytuacji społecznej

 
Współpraca

Współpracę z instytucjami kultury i innymi instytucjami działającymi na
terenie Gminy

 
Budowanie społeczeństwa obywatelskiego

Udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i dbanie o
zachowanie tożsamości kulturowych.
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W 2022 roku została opracowana misja biblioteki.
Zamieszczono ją na stronie www.



Literatura piękna dla dorosłych
41.5%

Literatura piekna dla dzieci i młodzieży
29.9%

Literatura innych działów
28.7%

MKiDN dotacja organizatora
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Razem 9887

Książki 9776

Czasopisma oprawne 0

Zbiory specjalne 111
Literatura dla dzieci i młodzieży 2919

Literatura dla dorosłych 4054

Literatura z innych działów 2803

Razem
zakupiono 336 9198 zł

Z dotacji
organizatora 229 5998 zł

Z dotacji MKiDN 108 3200 zł
Stan na

31.12.2022r. 9776 wol. 168 045,45 zł

Przybyło w 2022 336 wol. 9 198,00 zł

Ubyło w 2022 47 wol. 622,52 zł
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Struktura księgozbioru
na dzień 31.12.2022r. 

Wpływy

Ilość zakupionych książek 2021/2022

Zbiory specjalne to 111 kaset video, które zostaną
ubytkowane w 2023 roku z powodu zniszczeń na skutek
upływu czasu.

Stan końcowy (książki)

Poddano selekcji 47 książek z powodu
zaczytania, zniszczenia (po zalaniu
wodą itp.)

Czasopisma

Dziennik Łódzki
Biblioteka Publiczna

Prenumerowano 2 tytuły:

Wydatkowana kwota na prenumeratę to 420,00 zł

Ubytki w 2022r.

Struktura księgozbioru (książki) 

209
228

108101
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Uczniowie
43.3%

Osoby pracujące
33.9%

Pozostali
22.8%

do 5 lat 6-12 lat 13-15 lat 16-19 lat
20-24
lata

25-44
lata

45-60
lat

powyże
j 60 lat

29 45 10 14 7 45 38 36
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CZYTELNICY OGÓŁEM STRUKTURA WG ZAJĘCIA

224
191 +33

Uczniowie - 97
Osoby pracujące -76
Pozostali - 51

STRUKTURA WG WIEKU



I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem

217 267 224 285 218 208 294 333 207 281 235 215 2984

Literatura piękna dla
dzieci i młodzieży

Literatura piękna dla
dorosłych

Literatura z innych
działów

805 2009 170

Ogółem 175

Książki 136

Czasopisma
nieprawne 39
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Sytuacja epidemiczna pozwoliła na przywrócenie normalnych godzin
funkcjonowania biblioteki, co przyczyniło się do zwiększenia ilości
wypożyczeń w szczególności zauważalnego w II połowie 2022 roku. 

Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz w 2022r.

Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz

Odwiedziny w biblioteceUdostępnienia na miejscu
Ogółem - 3312

Wypożyczalnia - 1042
Czytelnia - 1232 (w tym internet 356)
Imprezy w bibliotece - 1038

Udzielonych informacji - 1383
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W 2022 roku biblioteka przystąpiła do implementacji nowoczesnego
systemu bibliotecznego nowej generacji - ALMA. Migrowane zostały
dane ze starego programu MAK. 
System został maksymalnie zoptymalizowany, by z początkiem roku
2023 rozpocząć pełną działalność (tj. opracowanie i wypożyczanie
wraz z możliwością rezerwacji) wyłącznie komputerowo. 

Zakupiono drukarkę kodów kreskowych oraz skaner. 

Proces wypożyczania

System biblioteczny

Rezerwacja internetowa
lub wizyta w bibliotece

Pracownik 
skanuje kod kreskowy

Odbiór 
przez czytelnika

Z końcem 2022 roku
uruchomiono internetową
przeglądarkę PRIMO wraz z
umożliwieniem zdalnej
rezerwacji książek. 

Systematycznie tworzono
konta czytelnika, które
umożliwiają powyższe.

Link do przeglądarki
PRIMO został zamieszczony
na stronie www biblioteki
(podstronie Urzędu Gminy).

Zapisanie wypożyczenia 
na koncie czytelnika



Gminna Biblioteka Publiczna w 2022 r. z dotacji organizatora, czyli Gminy
Strzelce, zakupiła 229 książek o wartości 5 998 zł.
W 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach, w ramach
Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
Priorytet 1 – Poprawa oferty do bibliotek publicznych, ze środków
finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskała
dofinansowanie w kwocie 3 200,00 zł. 
Za tę kwotę zakupiono 108 książek - nowości wydawnicze.

Łącznie w 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach
zakupiła 336 książek o wartości 9198 zł. 

Na prenumeratę prasy w 2022 roku wydatkowano kwotę 420,00 zł.
Ilość prenumerowanych i zakupionych tytułów czasopism - 2.

Książki 
9198 zł

Na automatyzację
4913 zł

Czasopisma
420 zł

08 WYDATKI
BUDŻETOWE

Zakup książek i czasopism

Na automatyzację wydano 4913 zł. Tę kwotę przeznaczono na zakup
drukarki kodów kreskowych, czytnika-skanera, urządzenia
wielofunkcyjnego oraz laminatora.
 

Struktura wydanych wydatków na zaspokajanie potrzeb
czytelniczych

W 2022 roku działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach finansowana
była głównie ze środków samorządowych Gminy Strzelce w formie miesięcznych
dotacji.

Automatyzacja



ZESTAWIENIE FORM DZIAŁALNOŚCI
KULTURALNO-OŚWIATOWEJ
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W lutym 2022r. zrealizowano projekt „Sieć na kulturę w podregionie
skierniewickim”
Głównym celem szkolenia było rozwijanie kompetencji cyfrowych
dzieci młodzieży oraz uczulenie ich na zagrożenia, które mogą
pojawiać się podczas korzystania z internetu.
W ramach projektu odbyły się dwa etapy szkoleń.
Pierwszy to cykl szkoleń dla pracowników, w ramach którego
podnosiliśmy swoje kompetencje i kwalifikacje cyfrowe poprzez
udział w szkoleniach oraz dostępie do materiałów edukacyjnych.
Drugi to bezpłatne zajęcia dla dzieci w wieku 10-18 lat, które odbywały
się w formie on-line w okresie od 14.02.2022 r. do 18.02.2022 r.
Dzieci na zajęciach zgłębiały wiedzę z tematu: „Dostępność zasobów
cyfrowych online”.
Podczas szkolenia zostały omówione sposoby wyszukiwania
niezbędnych informacji.
Uczestnicy dowiedzieli się jak tworzyć lokalną encyklopedie na bazie
Wikipedii, poznali narzędzia do analizy danych z wykorzystaniem
arkuszy kalkulacyjnych.
Dzieci dowiedziały się również gdzie wyszukiwać ważne informacje
edukacyjne, archiwalne, kulturalne.
Poznały bardzo ciekawe strony internetowe oraz serwisy oferujące
szeroką bazę materiałów dydaktycznych.

SIEĆ NA KULTURĘ



25 kwietnia 2022r.
Do biblioteki w odwiedziny przyszły
przedszkolaki z Gminnego
Przedszkola w Strzelcach.
Opowiedziano im jak powstaje
książka z czego się składa, jakie są
rodzaje książek oraz jak o nie dbać.
Przedszolaki poznały zasady
funkcjonowania biblioteki,
dowiedziały się co należy zrobić żeby
zostać czytelnikiem i jak wypożyczać
książki.

Po zakończeniu szkolenia została
przeprowadzona ankieta z której wynikało,
iż zajęcia bardzo się podobały, a uczestnicy
stwierdzili, że zdobyta wiedza będzie
przydatna w szkole i nie tylko. Każdy
uczestnik otrzymał zaświadczenie o
odbyciu szkolenia.
Za udział w projekcie Fundacja Wspierania
Zrównoważonego Rozwoju przekazała
bibliotece trzy nowe laptopy oraz trzy
tablety. Pozyskany sprzęt komputerowy
będzie służył czytelnikom do pracy, nauki i
zabawy.
Projekt „Sieć na kulturę w podregionie
skierniewickim” był współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2
„Innowacyjne rozwiązania na rzecz
aktywizacji cyfrowej”)
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ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH



W listopadzie z okazji Dnia Postaci z Bajek
zorganizowano zajęcia dla dzieci, których
główną atrakcją były zagadki nt. bajkowych
bohaterów. Bibliotekę odwiedziły również
dzieci z Gminnego Przedszkola w
Strzelcach. 

W maju podczas Tygodnia Bibliotek w
Gminnej Bibliotece Publicznej w Strzelcach
odbyły się lekcje biblioteczne, w których
udział wzięli uczniowie klas II i IV Szkoły
Podstawowej im Szarych Szeregów w
Strzelcach.
Dzieci, zapoznały się z działaniem biblioteki
i zasadami wypożyczania książek, poznały
działy literatury i uczyły się wyszukiwać
hasła w encyklopediach.
Po krótkiej, treściwej dawce wiedzy na
temat funkcjonowania wypożyczalni dzieci
zwiedziły bibliotekę,
Uczniowie złożyli serdeczne podziękowania
za poświęcony czas i przekazaną wiedzę.
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DNI POSTACI Z BAJEK

TYDZIEŃ BIBLIOTEK

https://www.facebook.com/hashtag/tygodniubibliotek


Z okazji Dnia Pluszowego Misia
zorganizowano literacko-plastyczny
konkurs dla dzieci w wieku przedszkolnym
oraz uczniów klas I-III. Zadaniem
konkursowym było wykonanie rysunku
nawiązującego do misia - bohatera
literackiego. Konkurs został nagłośniony w
Radio Q - lokalnym medium. Nagrody
zostały ufundowane przez sponsora. 
 Zgłoszono blisko 130 prac.

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego
do biblioteki zostały zaproszone dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Strzelcach.
Przypomniano o zasadach panujących w
bibliotece, przedstawiono na czym polega
praca w bibliotece, jak wygląda księgozbiór,
jak szukać książek, informacji. 
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LEKCJA BIBLIOTECZNA

KONKURS - MISIOWY OBRAZEK



Nie zapomniano o dorosłych czytelnikach. Dla
nich także zorganizowano konkurs. Nagrodą
sponsora było zaproszenie na obiad dla
dwojga. 

Listopad był bardzo owocny w konkursy, co
przeniosło się na zwiększenie zainteresowania
biblioteką. Zorganizowano konkurs za
pośrednictwem serwisu Facebook. Pozyskano
nagrody od sponsorów. Informacja o konkursie
była wielokrotnie na antenie Radia Q.

13KONKURS - Z KSIĄŻKĄ CI DO TWARZY

KONKURS - LUBIĘ MOJĄ BIBLIOTEKĘ

Zwycięzcy otrzymali zaproszenie do
pizzerii oraz nagrody rzeczowe.



Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach w 2022
roku brała udział w projekcie „Mała książka – wielki
człowiek”. Projekt skierowany dla dzieci w wieku
przedszkolnym (3-6) lat realizowany był w ramach
ogólnopolskiej kampanii. Akcja miała na celu
zachęcać rodziców wraz z dziećmi do odwiedzania
biblioteki oraz codziennego czytania z dzieckiem.
Każde dziecko, które przyszło do biblioteki
otrzymało w prezencie wyjątkową Wyprawkę
Czytelniczą. Projekt cieszy się dużym
zainteresowaniem. 
Podczas akcji zapisano ponad 20 małych
mieszkańców gminy. Odbyli oni prawie 150 wizyt w
bibliotece.

Z końcem roku biblioteka wyszła naprzeciw
potrzebom czytelników i zorganizowała warsztaty
robienia ozdób świątecznych. Były to ozdoby z
papieru, a także podstawowa nauka szydełkowania.
Uczestnicy mieli możliwość kreatywnego spędzenia
czasu w miłej atmosferze. 
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ŚWIĄTECZNE WARSZTATY 

MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI CZŁOWIEK



Począwszy od jesieni 2022 Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach
proponuje czytelnikom i osobom zainteresowanym udział w jednorazowych
akcjach tematycznych. Informacje pojawiają się na facebookowym profilu.
Dotyczą zazwyczaj obchodzonych świąt, rocznic ku pamięci znanych osób
albo są swego rodzaju wyjściem naprzeciw "jesiennej chandrze". Mają na celu
zwiększenie zainteresowania biblioteką, pokazanie, że jest to miejsce otwarte i
przyjazne. Pojawia się wtedy temat do rozmowy, zaciekawienie czytelnika
innymi książkami.
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WYSTAWKI I AKCJE TEMATYCZNE

WYBRANE AKCJE TEMATYCZNE I WYSTAWKI Z ROKU 2022
ZDJĘCIA POCHODZĄ Z SERWISU FACEBOOK



W związku z rozwojem profilu na facebooku znacznie zwiększyło się
zainteresowanie publikowanymi postami.

Najwięcej reakcji pod postami zostawiano przy okazji ogłoszeń wyników
konkursów, wyjazdów bibliotekarzy (szkolenia, spotkania w innych
bibliotekach) oraz akcji związanych z aktywnością dzieci.

Planuje się dalsze prowadzenie profilu. Jest to także dla grona czytelników
ułatwienie kontaktu z biblioteką. 

Profil polubiło blisko 400 osób, z czego ponad 75% to kobiety. 
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STATYSTYKI Z FACEBOOKA


