
 

SPRAWOZDANIE 
Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻEGOCINIE 

 W ROKU 2020 
 

I. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI: 
 
Zgodnie ze statutem biblioteka wykonuje zadania:  
- gromadzi, opracowuje materiały biblioteczne,  
-udostępnia czytelnikom,  
- prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne,  
-zapewnia darmowy dostęp do internetu,  
-współpracuje z instytucjami kulturalnymi, oświatowymi w całej gminie  
- organizuje bądź współorganizuje wystawy, imprezy kulturalne na terenie  
Gminy  
-prowadzi bogaty zbiór regionaliów  
 
Biblioteka posiada nowoczesny system biblioteczny MAK+ który oferuje 
czytelnikowi:  

 dostęp do konta bibliotecznego za pośrednictwem Internetu  

 sprawdzanie informacji o swoich wypożyczeniach we wszystkich 
bibliotekach korzystających z systemu MAK+ z poziomu jednej strony 
internetowej  

 przeszukiwanie zawartości katalogów wszystkich bibliotek jednocześnie  

 zamawianie/rezerwowanie /prolongowanie książek w konkretnej 
bibliotece  

 elektroniczną obsługę wypożyczeń 

 przeszukiwanie zasobów bibliotek korzystających z systemu MAK+  
 
Biblioteka prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne  
polegające na sprowadzaniu potrzebnej literatury z innych bibliotek na życzenie 
czytelnika  
Obsługuje czytelników z naszej Gminy i okolicznych miejscowości oraz  
„sezonowych” – przyjeżdżających na weekendy i wakacje.  
 
Cały księgozbiór jest skatalogowany i okodowany 



 

Książki skatalogowane są w formacie MARC 21 zgodnie z wymogami normy 
PN-ISO 2709:2010  
 
Biblioteka dysponuje dwoma miejscami z bezpłatnym dostępem do Internetu 
i możliwością wydruku  
 
Prowadzi samodzielnie stronę internetową  oraz fanpage z której można 
przeglądać katalog biblioteczny.  
 
II. STRUKTURA BIBLIOTEKI: 
 

Biblioteka gminna 
 

 

 

Filie 

   

Gminna Biblioteka Publiczna 
 w Żegocinie 

 

 

w Łąkcie Górnej w budynku szkoły 
Podstawowej ( na podstawie 

porozumienia zawartego z dyr. 
placówki) 

 
 

                                                      
III.STRUKTURA ZATRUDNIENIA: 

 
 

 

Biblioteka w Żegocinie  Filia 

1 osoba –pełny etat  1 osoba ¾ etatu 

1 osoba -1/2 etatu   

Księgowy – 1/8 etatu   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IV. PROGRAMY I PROJEKTY:  
 
1. NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA –z Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego, operatorem jest Biblioteka Narodowa – zakup 
książek – w 2020r biblioteka otrzymała kwotę 7 000, 00  
 
 2. KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2020 – program Instytutu 
Książki. W ramach projektu biblioteka otrzymała z dofinansowania Instytutu 
Książki kwotę 10 668,00 na zakup sprzętu komputerowego i urządzeń: dwa 
laptopy, dwa komputery stacjonarne, dwa czytniki kodów kreskowych. 
 
3. MAŁE WIELKIE HISTORIE - społeczna zbiórka pamiątek historycznych dla 
Muzeum Historii Polski w Warszawie zainaugurowana w 2016r – biblioteka 
corocznie uczestniczy w akcji – akcja trwa cały rok 
 
4. Uczestnictwo wraz z INSYTUTEM KSIĄŻKI w akcji czytelniczej przeznaczonej 
dla dzieci pt. MAŁA KSIĄŻKA WIELKI CZŁOWIEK – akcja trwa przez cały rok 
 
5. ACADEMICA – Centralna Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Publikacji 

Naukowych – jako druga w powiecie (oprócz Nowego Wiśnicza) biblioteka 

przystąpiła do projektu finansowanego przez UE z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacja 

Gospodarcza. Program jest pilotowany przez Bibliotekę Narodową. 

 W bibliotece uruchomiono terminal systemu CWPN na którym czytelnicy mogą 

na miejscu korzystać z publikacji cyfrowych. System ACADEMICA oferuje: 

pełnotekstowe przeszukiwanie setki tysięcy współczesnych publikacji 

naukowych, artykułów, monografii podręczników i skryptów - szczególnie 

przydatne dla uczniów i studentów. 

5. DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI  

Spotkania: Gminna Biblioteka Publiczna – pierwszy wtorek miesiąca  

                    Filia w Łąkcie Górnej – pierwsza środa miesiąca 

 

 

 



 

V. ZAKUP KSIĄŻEK I STAN CZYTELNICTWA (gminna i filia) 

 

LICZBA ZAKUPIONYCH KSIĄŻEK W 2020r 

Liczba zakupionych 
ogółem 

Z budżetu gminy Z MKiDN 

670 355 315 
 

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH KSIĄŻEK W 2020r 

Wartość książek 
zakupionych ogółem 

Z budżetu gminy Z MKiDN 

14 010,56 7 010,56 7 000,00 
   

LICZBA CZYTELNIKÓW w 2020r 

Biblioteka gminna Filia 

947 316 
 
 

STAN KSIĘGOZBIORU w 2020r 
 

 Biblioteka gminna  Filia 

11602 egz. 4071 egz. 
 
 
 
 
Sytuacja epidemiologiczna nie wpłynęła znacznie na spadek czytelnictwa. 
Stosując się do wymogów sanitarnych biblioteka prowadziła wypożyczanie 
książek.   
 

 
 
 



 
 
VI.  IMREZY KULTURALNE 

W związku z sytuacją epidemiologiczną nie odbyły się żadne spotkania 

kulturalne związane z uczestnictwem osób. 

 

Maj 2020- do końca roku: WYSTAWA  „1920 BITWA WARSZAWSKA. STULECIE 

ZWYCIESTWA” – ekspozycja 20 plansz przedstawiających zabytki ze zbiorów 

muzeum wojska polskiego oraz wyjątkowe, archiwalne zdjęcia z 1920 roku. 

 

 

 

 

                                                                          Sprawozdanie przygotowała 
                                                                                Małgorzata Bury 


