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Rok 2020 rozpoczęliśmy od planów i ambitnych założeń. Zdążyliśmy
„zadomowić” się w nowej siedzibie Biblioteki Głównej przy ul. Jana Pawła
II 55. Nowe miejsce, nowe wyzwania, dużo do zrealizowania.

Nowy rok rozpoczęliśmy pod hasłem „Miejsce pod właściwym adresem”,

jako Biblioteka Publiczna w Piasecznie - z nową nazwą i zadaniami, po
połączeniu bibliotek: gminnej oraz powiatowej, na mocy Uchwały
359/XVI/2019. Wypełniamy zadania i prowadzimy działalność statutową
instytucji kultury oraz podejmujemy czynności na rzecz mieszkańców,

upowszechniając i promując czytelnictwo na terenie Gminy Piaseczno i
Powiatu Piaseczyńskiego. 

Chcieliśmy zrealizować wiele. Jednak życie zweryfikowało nasze plany i
od 12 marca 2020 sytuacja zmusiła nas do zamknięcia bibliotek i wielu
ograniczeń. Wszechobecna pandemia była powodem wielu zmian w

funkcjonowaniu naszych placówek. Wszelkie możliwe działania
przenieśliśmy do sieci – internet stał się miejscem, w którym staraliśmy
się kontaktować z naszymi użytkownikami i czytelnikami. W tej
wyjątkowej sytuacji pojawiły się zmodyfikowane działania, m.in.: Escape
room online, Dyskusyjny Klub Książki Online, Audiozagadki, Czytanki i
teatrzyk kamishibai online, powstały filmy promocyjne oraz informacyjne
na temat obecnej sytuacji. Uruchomiona została inicjatywa
#kochanowskichallenge zachęcająca zaprzyjaźnione biblioteki do podjęcia
czytelniczego wyzwania, a także powstało wiele artykułów na specjalnie
utworzonej zakładce BiblioOnline na naszej stronie internetowej.
Pracownicy biblioteki wykorzystali czas pracy zdalnej na prace
porządkowe w systemie bibliotecznym, a także wzięli aktywny udział w
licznych szkoleniach online i webinariach.

W czerwcu 2020 roku uruchomiliśmy przy stacji kolejowej, pierwszy
Polsce książkomat obsługujący system MAK Plus, a na koniec roku
wzbogaciliśmy nasze filie we wrzutnie i trezory do bezkontaktowych
zwrotów książek.

Wyremontowana została część filii Piaseczno–Centrum oraz część filii
Piaseczno przy Kościuszki 49. Pozyskaliśmy 340 852 zł na realizację
projektów, w tym ponad 102 tys. na projekt Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Edukacja szkolna i Edukacja
dorosłych oraz realizowaliśmy 5 wniosków w Budżecie Obywatelskim na
łączną kwotę 153 573 zł. 
  

WSTĘP



W tym roku docenieni zostali również indywidualni pracownicy Biblioteki
- kierowniczka filii w Józefosławiu Anna Wysocka otrzymała wyróżnienie
w konkursie imienia Olgi Rok. Joanna Miter-Cena wygrała w plebiscycie
na Osobowość Roku 2019 Powiatu Piaseczyńskiego, który przeprowadziła
gazeta „Polska The Times”.

Niewątpliwym sukcesem, który udało nam się wypracować w 2020 roku
było otrzymanie 1-go miejsca w województwie mazowieckim oraz na 13-

tego w Polsce w Rankingu Bibliotek 2020. Perła Kultury to wyróżnienie,

które otrzymaliśmy w V edycji tego konkursu za organizację Parapetówki
– cyklu wydarzeń w związku z otwarciem biblioteki głównej. Połowę roku
podsumowaliśmy sukcesem – otrzymaliśmy Wyróżnienie w ogólnopolskim
Konkursie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Mistrz Promocji
Czytelnictwa za 2019 rok. W uzasadnieniu czytamy: „Na najwyższe
uznanie zasługuje zaangażowanie Biblioteki w upowszechnianie kultury
czytania wśród mieszkańców, oferowanie wszystkim grupom społecznym
oryginalnych, atrakcyjnych usług bibliotecznych oraz imprez kulturalno-

edukacyjnych”. – czytamy z dumą w uzasadnieniu.

Jesteśmy dumni, że nasza praca i działania zostały dostrzeżone i
docenione. To sukces całego zespołu pracowników Biblioteki Publicznej w
Piasecznie, który bez względu na sytuację potrafi dostosowywać się do
zmian i działać aktywnie na rzecz mieszkańców Gminy i Powiatu
Piaseczyńskiego.

SYLWIA CHOJNACKA-TUZIMEK

ZASTĘPCA DYREKTORA BIBLIOTEKI
KIEROWNIK DZIAŁU PROMOCJI

ŁUKASZ KRZYSZTOF ZAŁĘSKI

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Rok 2020 obchodziliśmy pod hasłem: Rok 2021 będziemy obchodzić pod hasłem:
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SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  BIBLIOTEKI  W  2020  ROKU
SIEĆ  BIBLIOTECZNA

Na  koniec  2020  roku  s ieć  bibl io teczna  Bibl io teki  Publ icznej  w  Piasecznie  przedstaw ia  s ię
następu jąco :

Bibl io teka  Główna  (o twarcie  w  paźdz ierniku  2019  roku ) ,  u l .  Jana  Paw ła  I I  55 ,

Piaseczno ,  w  skład  k tórej  wchodzą :

Oddz ia ł  dla  doros łych
Oddz ia ł  dla  dz iec i  i  młodz ieży
Mu l t icen trum

Fil ie  na  terenie  Piaseczna :

Piaseczno  przy  Kościuszki  49
Piaseczno-Cen trum  –  u l .  Szkolna  9

Piaseczno-Zales ie  Dolne  –  al .  Kasztanów  12

Fi l ie  gminne :

Boga tki  –  u l .  Królewska  91

Głosków  –  u l .  Parkowa  8

Jazgarzew  –  u l .  Główna  31

Józefos ław  –  u l .  Ju l ianowska  67  A
Zales ie  Górne  –  u l .  Białe j  Brzozy  3

Zło tokłos  –  u l .  3-go  Maja  30

Punk ty  bibl io teczne :

Bobrow iec  –  Bobro teka ,  u l .  Mazow iecka  27

Chojnów  –  u l .  Klonowa  16

Gołków  –  u l .  Gołkowska  41

SIEĆ  BIBLIOTECZNA
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Od października 2019 działa nowa biblioteka w budynku Centrum Edukacyjno-Multimedialnym
w Piasecznie, przy ulicy Jana Pawła II 55. Od stycznia 2020, biblioteka w CEM, jest główną
siedzibą Biblioteki Publicznej w Piasecznie.

Biblioteka mieści się na 3 kondygnacjach i łącznie zajmuje 2742 metry kwadratowe. Na
parterze znajduje się sala widowiskowa, która może pomieścić 150 osób, wyposażona w

oświetlenie i nagłośnienie umożliwiające organizację koncertów, oraz sala wystawowa,

wyposażona w system wystawienniczy. Na parterze znajduje się sekretariat. W 2020 roku
wynajęte zostało pomieszczenie z przeznaczeniem na punkt gastronomiczny, w którym obecnie
mieści się kawiarnia Jukali. Na pierwszym piętrze znajduje się wypożyczalnia dla dzieci,
multicentrum (składające się z 4 sal multimedialnych, które dzięki mobilnym ścianom, mogą
łączyć się jedną, dużą przestrzeń). Na tym piętrze znajduje się również mini kino, sala
szkoleniowa, dział promocji i animacji, gabinet dyrektora oraz administracja budynku, a także
księgowość i kadry. Drugie piętro zajmuje wypożyczalnia dla dorosłych, czytelnia, pokój pracy
merytorycznej, instruktora powiatowego oraz dział opracowania.

BIBLIOTEKA GŁOWNA
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Filia przy ul. T. Kościuszki 49 zajmuje
powierzchnię ok. 200 metrów kwadrato-

wych. W związku z przeniesieniem biblioteki
głównej do budynku CEM, do placówki
został przeniesiony księgozbiór z ul.
Szkolnej 9. Dodatkowo część pomieszczeń
została przekazana Centrum Kultury w

Piasecznie na organizację i potrzeby Działu
Tradycji. 

FILIA PIASECZNO PRZY KOŚCIUSZKI 49

Filia ma 130 metrów kwadratowych
powierzchni, przyjęła księgozbiór do tej
pory zlokalizowany w placówce w Chojno-

wie. Dzięki tej zamianie udało się uzyskać
więcej miejsca do swobodnego korzystania
dla czytelników. Placówka będzie
przygotowywana do przeniesienia do
docelowej lokalizacji w projektowanym
obecnie budynku – Centrum Aktywności
Seniora w 2022 roku.

FILIA PIASECZNO 

– CENTRUM

Filia funkcjonuje w budynku tzw.

Krauzówce w Zalesiu Dolnym. W 2017 roku
nastąpiło oficjalne otwarcie filii. Placówka
ma 220 metrów kwadratowych, na które
składają się dwie duże sale biblioteczne z

miejscem do pracy czytelników, stanowiska
komputerowe oraz przestrzeń do
organizacji wystaw lokalnych twórców i za-

plecze do pracy merytorycznej.

FILIA PIASECZNO 

– ZALESIE DOLNE 

IM. DANUTY ORŁOWSKIEJ
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Znajdująca się w budynku OSP filia w

Bogatkach ma ok. 100 metrów
kwadratowych. Placówka jest mocno
zakorzeniona w środowisku lokalnym.

Zmodernizowana kompleksowo w 2018

roku ze środków zewnętrznych
pozyskanych w ramach Infrastruktury
Bibliotek.

FILIA W BOGATKACH

FILIE NA TERENACH WIEJSKICH:

Filia zlokalizowana jest obok przedszkola w

Głoskowie, na powierzchni 83 metrów
kwadratowych. Oferuje dostęp do zbiorów
dla mieszkańców głównie Głoskowa,

Głoskowa-Letniska i Woli Gołkowskiej.
Współpracuje z przedszkolem i szkołą w

Głoskowie. Placówka zmodernizowana z

wykorzystaniem środków zewnętrznych
pozyskanych w ramach Infrastruktury
Bibliotek w 2016 roku.

FILIA W GŁOSKOWIE

Filia zlokalizowana w budynku OSP w

Jazgarzewie na powierzchni 71 metrów
kwadratowych. Zmodernizowana z wykorzy-

staniem środków z Infrastruktury w 2015 r.

FILIA W JAZGARZEWIE
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FILIA W JÓZEFOSŁAWIU

To najmłodsza filia, która w krótkim czasie
zdobyła i nadal zdobywa wielu czytelników.

Obsługuje rejon Józefosławia i Julianowa.

Od 2018 roku filia znajduje się w budynku
przy ul. Julianowskiej 67A na I piętrze.

Zakup wyposażenia został sfinansowany w

ramach środków pozyskanych z

Infrastruktury Bibliotek.

Od września 2016 roku filia funkcjonuje w

nowym lokalu, w budynku po gimnazjum
przy ulicy Białej Brzozy. Nowa lokalizacja to
przede wszystkim dodatkowy metraż
placówki. Z pozyskanych 80 metrów
kwadratowych przenieśliśmy się na
powierzchnię ok. 240 metrów kwadratowych
(w tym 100 metrów kwadratowych to
powierzchnia biblioteczna, 90 metrów
kwadratowych to powierzchnia sali spotkań,

którą biblioteka współdzieli z Klubem
Kultury, a pozostały metraż obejmują ciągi
komunikacyjne, toalety i magazyn). To
kolejna placówka zmodernizowana i
wyposażona w ramach Infrastruktury
Bibliotek.

FILIA W ZALESIU GÓRNYM

Filia zlokalizowana w budynku OSP w

Złotokłosie na 100 metrach kwadratowych
powierzchni. Konieczna jest wymiana
stropów pod biblioteką. Wzmocnienia
wymaga również dach nad biblioteką. Jest to
jedna z dwóch placówek bibliotecznych,

która jest zlokalizowana na piętrze budynku
i nie posiada windy.

FILIA W ZŁOTOKŁOSIE
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Bobroteka – punkt biblioteczny powstał
dzięki staraniom mieszkańców i dyrektora
Biblioteki Publicznej w Piasecznie. Placówka
mieści się na poddaszu budynku OSP i
zajmuje powierzchnię 15 metrów
kwadratowych. Zbiory do niej przekazali
mieszkańcy miejscowości, część zakupiono z

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Oficjalne
otwarcie nastąpiło 16 grudnia 2017 roku.

PUNKT BIBLIOTECZNY 

W BOBROWCU

W 2020 roku do naszej sieci dołączył punkt
biblioteczny w Gołkowie, ul. Gołkowska 41.

Punkt mieści się w Wiejskiej Świetlicy i
powstał z inicjatywy pani Grażyny
Drutowskiej-Odolczyk - Sołtys Gołkowa.

PUNKT BIBLIOTECZNY 

W GOŁKOWIE

Punkt znajduje się w budynku OSP w

Chojnowie, w lokalu na piętrze zajmuje ok.

43 metry kwadratowe. Księgozbiór filii w
związku z małym zapotrzebowaniem został
przeniesiony w 2019 roku do filii Piaseczno
Centrum. W celu zaspokojenia potrzeb
czytelników Chojnowa, Orzeszyna i Pilawy,

w placówce funkcjonuje mobilny
księgozbiór w ramach punktu
bibliotecznego.

PUNKT BIBLIOTECZNY
W CHOJNOWIE
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Na podstawie Uchwały 395/XVI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 listopada 2019 roku
w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Piaseczno i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie została powołana Biblioteka Publiczna w

Piasecznie.

Dzięki połączeniu bibliotek zyskali mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego. Nowa biblioteka główna
dysponuje przestrzenią, w której znalazły swe miejsce zbiory z biblioteki powiatowej. Czytelnicy
mają do dyspozycji nowoczesny budynek, a także dużą czytelnię. Działaniem biblioteki
powiatowej jest szkolenie bibliotekarzy z terenu powiatu, co skutecznie udało się realizować w

minionym roku. To połączenie dało perspektywę rozwoju obu bibliotekom. Również wszyscy
pracownicy biblioteki powiatowej znaleźli nowe miejsce w szeregach pracowników Biblioteki
Publicznej w Piasecznie.

Funkcję instruktora ds merytorycznych i współpracy z bibliotekami gminnymi pełni Renata
Zagożdżon.

Żródło zdjęcia: http://kurierpoludniowy.pl/wiadomosci.php?art=21125

POŁĄCZENIE  

Z  BIBLIOTEKĄ  POWIATOWĄ
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W okresie sprawozdawczym zbiory biblioteki powiatowej wzrosły o 451 egzemplarzy na łączną
kwotę 12 936,22 zł. Połączenie biblioteki powiatowej z publiczną pozwoliło powiększyć jej
księgozbiór z literatury naukowej, skierowanej do szerokiego grona odbiorców powiatu
piaseczyńskiego. Pierwsze miesiące roku 2020 pokazały, jak potrzebna jest przestrzeń do
korzystania z księgozbioru naukowego na miejscu w czytelni. Niestety pojawiło się nowe wyzwanie
dla biblioteki – pandemia COVID-19, całkowicie zmieniła polskie realia, w tym biblioteki.

SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  BIBLIOTEKI  W  2020  ROKU

GROMADZENIE ,  OPRACOWANIE  I  UDOSTĘPNIANIE
ZBIORÓW

Biblioteka powiatowa gromadzi zbiory o tematyce regionalnej. Wśród gromadzonych regionaliów
znajdują się m. in. czasopisma i wydawnictwa opisywane w bibliografii regionalnej. Dzięki stałej
współpracy z bibliotekami gminnymi powiatu piaseczyńskiego, organizacjami i instytucjami, udało
nam się także zgromadzić liczne dokumenty życia społecznego (wydawnictwa ulotne, plakaty,

kalendarze, widokówki, ulotki, wydawnictwa okolicznościowe). Biblioteka powiatowa od 2020 r.

systematycznie wprowadza dokumenty o tematyce regionalnej do Bibliografii Regionalnej, która
jest integralną częścią Bibliografii Województwa Mazowieckiego.

DZIAŁALNOŚĆ  INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNA

W styczniu sporządzono sprawozdania roczne z działalności, zawierające m.in. informacje na
temat szkoleń, instruktażu i doradztwa dla bibliotekarzy z terenu powiatu piaseczyńskiego na
potrzeby:

DZIAŁALNOŚĆ  INSTRUKCYJNO-METODYCZNA

Organizatora - Powiatu Piaseczyńskiego - roczne sprawozdanie
opisowe z działalności instytucji. 
Biblioteki wojewódzkiej – dane statystyczne za rok 2019 biblioteki
powiatowe oraz bibliotek publicznych z terenu powiatu.

GUS – komplet danych odnoszących się do działalności merytorycznej.

1.

2.

3.

15BIBLIOTEKA  POWIATOWA



SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  BIBLIOTEKI  W  2020  ROKU

SZKOLENIA  I  INSTRUKTAŻ  NA  RZECZ  BIBLIOTEK
POWIATU

Podczas pracy, w okresie sprawozdawczym głównie zdalnej, bibliotekarze z terenu miasta i
powiatu poszerzali swoją wiedzę za pośrednictwem webinariów i szkoleń online organizowanych
przez bibliotekę:

Brush up znaczy odświeżyć, podszlifować, podciągnąć się z obsługi arkusza
kalkulacyjnego Excel (liczba uczestników 8 osób z powiatu), marzec
Zmiany funkcjonowania bibliotek, praca zdalna i jak radzić sobie w obecnej sytuacji,
(liczba uczestników 6 osób z powiatu), kwiecień.

Praktyczne wykorzystanie PHOTONÓW (liczba uczestników z 6 osób z powiatu),

czerwiec. Po szkoleniu bibliotekom z terenu zostały przekazane roboty do wykorzystania
w bibliotekach do zajęć z dziećmi i młodzieżą.

Excel – poziom podstawowy (liczba uczestników 12 osób z powiatu), czerwiec, forma
online.

Excel – poziom średniozaawansowany (liczba uczestników 15 osób z powiatu), czerwiec,

lipiec.

Profesjonalna obsługa czytelnika z uwzględnieniem trudnych sytuacji poziom
średniozaawansowany (liczba uczestników 6 osób z powiatu) wrzesień.

Pozafinansowe formy motywacji pracowników biblioteki (liczba uczestników 5 osób z

powiatu) październik.

Opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów w bibliotekach publicznych biblioteki (liczba
uczestników 4 osób z powiatu) listopad.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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W styczniu i marcu odbyło się spotkanie (stacjonarne) z dyrektorami i kierownikami bibliotek
powiatu piaseczyńskiego między innymi w celu instruktażu dotyczącego wypełnienia sprawozdań
statystycznych za 2019 r. (spotkanie styczniowe) oraz omówieniu i podsumowania roku 2019 r.

na podstawie danych otrzymanych z Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy - Biblioteki Głównej
Województwa Mazowieckiego (spotkanie marcowe). Spotkania te wykorzystano również do
omówienia bieżących problemów bibliotek. 

W okresie zamknięcia bibliotek z powodu epidemii koronawirusa instruktor Renata Zagożdżon
wielokrotnie kontaktowała się z dyrektorami i bibliotekarzami w powiecie, przedstawiając
aktualne oferty szkoleń i dzieląc się doświadczeniami w organizacji pracy zdalnej.

Język szakala – język żyrafy – podstawy komunikacji opartej na empatii, komunikacja w

Zespole Biblioteki, komunikacja z czytelnikami, praca z „trudnym” czytelnikiem (dwa
spotkania, forma online) - wrzesień.

Sto zdziwień! Trening kreatywności dla bibliotekarzy; ćwiczenie myślenia pytajnego,

kombinacyjnego, transformacyjnego, elementy twórczego rozwiązywania problemów, zasady
twórczego myślenia, idea killers – blokady w twórczym myśleniu oraz burze mózgów (jedno
spotkanie, liczba uczestników 5 osób z powiatu) - październik.

Jak wypromować wydarzenie biblioteczne, czyli poprawiamy frekwencję na eventach, (dwa
spotkania, forma online) – październik.

Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? – strategia wizerunkowa biblioteki, kreowanie wizerunku w

mediach społecznościowych i wykorzystywania ich potencjału do działań promocyjnych (dwa
spotkania, forma online) – listopad.

Zarząd Okręgu SBP w Warszawie oraz Biblioteka Publiczna w Piasecznie zorganizowały w 2020

roku szkolenia dla bibliotekarzy. Były realizowane w ramach projektu
„UMIEJĘTNOŚCI=SUKCES” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Uczestnikami byli bibliotekarze i
pracownicy bibliotek publicznych z terenu powiatu (stacjonarne) oraz Polski (online).

1.

2.

3.

4.
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SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  BIBLIOTEKI  W  2020  ROKU

KONKURSY  BIBLIOTEKI  W  POWIECIE  PIASECZYŃSKIM

Wrzesień – Czytelniczy czterowiersz dla mieszkańców powiatu piaseczyńskiego.

Lipiec – sierpień – Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Wakacje z książką".

W roku 2020 zostały zorganizowane dwa konkursy obejmujące swoim zasięgiem powiat
piaseczyński:

1.

2.

Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii (instruktaż przeprowadzenia w systemie
bibliotecznym MAK Plus skontrum).

Bibliotece Publicznej Gminy Prażmów (instruktaż przeprowadzenia konwersji danych do
systemu bibliotecznego MAK Plus, instruktaż i udział w selekcji księgozbioru).

Gminnej Bibliotece Publicznej w Lesznowoli (omówienie bieżących planów, problemów
biblioteki).
Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarczynie (instruktaż przeprowadzenia ubytkowania
zniszczonych, zagubionych, zaczytanych zbiorów w systemie MAK PLUS).

Z racji pełnienia zadań powiatowych w 2020 r odbyły się wizyty instruktorskie w:

1.

2.

3.

4.

W  czerwcu  odby ło  s ię  spo tkanie  Bibl io tekarzy  z   terenu  Pow ia tu  Piaseczyńskiego .  W   czas ie
spo tkania ,  zorganizowanego  w   Bibl io tece  Głównej  w   Piasecznie  przez   Rena tę  Zagożdżon ,

instruk tora  ds .   merytorycznych  i   współpracy  z   bibl io tekami  gminnymi ,  omów iono  bieżące
sprawy  do tyczące  funkcjonowania  bibl io tek  w   czas ie  pandemii .  Podczas  spo tkania  odby ło
s ię  także  szkolenie  do tyczące  wykorzystania  robo tów  typu  Pho ton  w   dz ia łaniach
animacy jno-edukacy jnych ,  o   k tórych   opow iadał  Przemys ław  Kowalski ,  koordyna tor
Mu l t icen trum .
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Roboty Photon w Górze Kalwarii

PHOTONY  W  POWIECIE

W czerwcu przekazaliśmy roboty Photon bibliotekom w powiecie, które dzięki nim mogły
poprowadzić zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli prowadziła zajęcia online z użyciem robotów Photon
za pośrednictwem Facebooka i Messengera. Odbyły się dwa spotkania w formie warsztatów dla
przedszkolaków  w wieku 4-6 lat. Odbiorcami była grupa 17 dzieci.

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii również korzystała z robotów Photon użyczonych
przez Bibliotekę Publiczną w Piaseczną podczas 6 spotkań z dziećmi (czas zajęć: 12h, ilość
uczestników: 8).

Roboty Photon w Lesznowoli
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SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  BIBLIOTEKI  W  2020  ROKU

Budując wspólną sieć biblioteczną została przygotowana dla bibliotek powiatu piaseczyńskiego
Piaseczyńska Karta Biblioteczna.

20

PIASECZYŃSKA  KARTA  BIBLIOTECZNA
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Renata Zagożdzon wzięła udział w

otwarciu filii w Baniosze (gmina Góra
Kalwaria). Otwarcie miało miejsce
4.11.2020 roku.

OTWARCIE  NOWEJ  FILI I
BIBLIOTEKI  GMINY  GÓRA
KALWARIA

ŚWIĄTECZNE  WIZYTY

W okresie przedświątecznym dyrektor
Łukasz Krzysztof Załęski oraz zastępca
dyrektora Sylwia Chojnacka-Tuzimek
wraz z instruktorem Renatą Zagożdżon
odwiedzili biblioteki w powiecie,

przekazując upominki oraz życzenia na
nowy rok.

BIBLIOLAB  W  PIASECZNIE

BiblioLAB to lokalny zjazd dla bibliotekarzy. Udział w warsztatach, które odbyły się 15

października 2020 roku, wzięło 50 osób, w tym bibliotekarze z powiatu. Ze względu na trwającą
pandemię zjazd odbył się w nowej formule – częściowo online (oficjalne otwarcie i debata
podsumowująca), a część stacjonarnie, w małych grupach warsztatowych.

W 2020 roku nastąpiło także otwarcie nowego punktu bibliotecznego w Gołkowie.

BIBLIOTEKA  POWIATOWA
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DANE  STATYSTYCZNE  KSIĘGOZBIORU
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Załącznik Nr 1 Zakup zbiorów

Załącznik Nr 2 Czytelnicy aktywnie wypożyczający

Załącznik Nr 3 Zestawienie wypożyczeń na zewnątrz
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DZIAŁALNOŚĆ  KULTURALNA

I  EDUKACYJNA



W Bibliotece Publicznej w Piasecznie od 2019 roku działa Multicentrum - edukacyjna przestrzeń
nowych technologii, gdzie mieszkańcy mogą spotkać się w ramach klubów tematycznych, a dzieci
i młodzież z okolicznych szkół mogą skorzystać z bogatej oferty zajęć. W Multicentrum
organizowane są m.in. zajęcia edukacyjno-przyrodnicze ze szczególnym uwzględnieniem nauk
matematycznych, chemicznych, fizycznych oraz geograficznych.

W 2020 roku edukatorzy prowadzili zajęcia, podczas których dzieci uczyły się programowania z

uwzględnieniem języków ScratchJr, Scratch, Python. Programowali także roboty edukacyjne
Photon i Dash. Photon to stworzony w Polsce interaktywny robot edukacyjny, którego
umiejętności rozwijają się  i są ściśle powiązane, z tym czego nauczyło się dziecko. Dash to robot,
który może reagować na głos, umie odnajdować przedmioty, tańczyć i śpiewać. Obsługuje się go
za pomocą np. tabletów nawet 5-letnie dzieci uczą się intuicyjnie obsługiwać tego stworka.

Roboty cieszą zarówno tych małych, jak i starszych użytkowników.

MULTICENTRUM  

–  STREFA  NOWYCH

TECHNOLOGII

SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  BIBLIOTEKI  W  2020  ROKU

DZIAŁALNOŚĆ  KULTURALNA  I  EDUKACYJNA
MULTICENTRUM  –  STREFA  NOWYCH  TECHNOLOGII
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Ogromnym zainteresowaniem okazały się zajęcia na interaktywnej podłodze. Dzieci mówią o niej
„magiczny dywan” i wprost uwielbiają po niej skakać i zdobywać punkty. Uczą się przy tym i
rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową. W ofercie strefy multimedialnej są także zajęcia
związane z obróbką dźwięku i grafiki, zajęcia z wykorzystaniem technologii AR i VR. Popularne i
bardzo lubiane są także zajęcia z rysunku 3D, które kształtują wyobraźnię przestrzenną dzieci i
młodzieży. Nie brakuje też warsztatów manualnych.

W ramach przestrzeni Multicentrum spotykały się kluby tematyczne, m.in. Klub Mangi i Anime,

Klub Gier Planszowych, Klub MTG (kolekcjonerska gra karciana) oraz Lokalny Klub Kodowania.

Animatorzy z otwartością szukają nowych ciekawych możliwości rozwoju strefy o kolejne zajęcia i
spotkania dla mieszkańców Piaseczna. W ofercie znalazły się także tematy z zakresu
bezpieczeństwa w sieci zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych mieszkańców gminy. Prowadzone
były także zajęcia komputerowe dla seniorów. Koordynator strefy prowadził także szkolenia z

zakresu nowych technologii dla bibliotekarzy i nauczycieli. 

Kilka razy w roku odbyły się turnieje gier konsolowych. W październiku 2020 roku z okazji Nocy
Bibliotek odbył się Turniej  PS4 FIFA 21 tuż po premierze gry. Fani e-sportu do późnych godzin
nocnych rywalizowali na wirtualnym boisku. W starciu wzięło udział 16 nastolatków, a emocje
sięgały zenitu. Uczestnicy pytali o kolejne spotkania, szczególnie atrakcyjne była też dla nich
nietypowa dla biblioteki, nocna pora turnieju.

Multicentrum to także przestrzeń dla gier w „oldschoolowym” stylu. W ramach „Czwartków bez
prądu” czytelnicy mogli przyjść bez zapisów i pograć z przyjaciółmi oraz z nieznajomymi w gry
planszowe. Do dyspozycji jest ponad 75 różnych gier. Organizowane są także turnieje planszówek
z inicjatywy uczestników spotkań.
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W październiku 2020 roku z inicjatywy dyrektora Łukasza Załęskiego rozpoczęliśmy pilotażową
wersję Uniwersytetu Dziecięcego. Zapotrzebowanie było tak duże, że lista zgłoszeń wypełniła się
w ciągu jednego dnia. Piaseczno czekało na tego typu ofertę, a nasza Biblioteka ma w planach
podwojenie liczby uczestników w kolejnych latach.

W ramach zjazdów nasi mali studenci (wiek uczestników to 7-12 lat), wspólnie z naukowcami,
eksperymentują, doświadczają i poznają świat nauki. Nasi studenci poznali m.in. świat bakterii i
wirusów. Korzystali z profesjonalnego sprzętu laboratoryjnego, przyglądali się z bliska
komórkom, poznawali ich właściwości, a także tworzyli własnyslime.
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PIASECZYŃSKI  UNIWERSYTET  DZIECIĘCY
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CYKLICZNE  WYDARZENIA

BIBLIOTECZNE

3 .  Szaradz iarskie  Mistrzostwa  o  puchar  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Piaseczno  odby ły  s ię  w

29 .02 .2020  roku .  W  tym  roku  po  raz  pierwszy  w  nowej  bibl io tece  w  Cen trum  Edukacy jno-

Mu l t imedialnym  zebrało  s ię  duże  grono  miłośników  krzyżówek  z  całej  Polski .  Nie  zabrakło
również  reprezen tan tów  Piaseczna  i  okol ic .  Uczestnicy  rywal izowal i  o   tytu ł  Mistrza  w  dwóch
rundach  po  75  minut .  Pierwsza  do tyczy ła  tema tów  ogólnych ,  druga  na tomiast  skupiała  s ię
wokół  lokalnych  miejsc  zw iązanych  z  Piasecznem .  Puchary  i  nagrody  wręczy ł
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Piasecznie  Pio tr  Obłoza  wraz  z  zastępcą  dyrek tora
bibl io teki  Sy lw ią  Chojnacką-Tuz imek .

3 .  SZARADZIARSKIE  MISTRZOSTWA  PIASECZNA
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XVII  TYDZIEŃ  BIBLIOTEK

W  maju  św ię tu jemy  Dz ień  Bibl io tekarza  i  Ogólnopolski
Tydz ień  Bibl io tek .  W  tym  roku  pod  has łem  “Zasmaku j
w  bibl io tece” pragnęl iśmy  rozsmakować  Czytelników  w

naszych  dz ia łaniach  bibl io tecznych .  XVII  Tydz ień
Bibl io tek  rozpoczął  s ię  życzeniami  dla  bibl io tekarzy  od
burmistrzów  Miasta  i  Gminy  Piaseczno .  W  ramach
Tygodnia  Bibl io tek  zaplanowal iśmy  inaugurację  dwóch
cykl i  f i lmowych .  Pierwszy  z  nich  to  “Pogadanki
pielęgniarki” z  Magdaleną  Os iennik  popu laryzu jący
w iedzę  z  różnych  dz iedz in  nauki  –  o  pierwszej  pomocy ,

higienie ,  w irusach ,  bak ter iach ,  z  ks iążką  w  t le .

Rozpoczynamy  także  cykl  f i lmów  p t .”Profesor  Kleks” o
dośw iadczeniach  chemicznych .  Podsumowal iśmy  także
wyzwanie  #kochanowskichal lenge  oraz  echa  naszej
in ic ja tywy  w  bibl io tekach  w  całej  Polsce .  15  maja
odby ła  s ię  także  premiera  f i lmu  “Fak ty  i  mi ty  o
bibl io tekarzach”,  w  k tórym  w  zaskaku jący  sposób
podal iśmy ,  jak  bardzo  różni  s ię  codz ienna  praca
bibl io tekarzy  od  stereo typów ,  przez  jakich  pryzma t
często  jeszcze  są  postrzegani .  W  obecnych  warunkach
nie  mogl iśmy  s ię  spo tkać  na  warszta tach  i
wydarzeniach ,  dla tego  przygo towal iśmy  także  escape
room  onl ine .

BIBLIOWAKACJE

W  czas ie  wakacj i  bibl io teka  zorganizowała
zajęcia  dla  dz iec i .  W  l ipcu  i  s ierpniu  odby ły
s ię   tygodnie  tema tyczne :  Z  ekologią  za  pan
bra t ,  Tydz ień  z  komiksem ,  Tydz ień  z  bajką ,

Tydz ień  z  malarstwem ,  Wakacje  na  sportowo ,

Tydz ień  z  muzyką ,  Tydz ień  z  tradycją ,  Tydz ień
z  tradycją .



Do  udz ia łu  zgłos i ło  s ię  aż  61  uczestników .  Zdjęcia
zakwal i f ikowane  do  konkursu  by ły  różnorodne ,

zarówno  pod  względem  u jęc ia  tema tu ,  sty lu ,  jak  i
jakości  wykonania .  Czytelnicy  zaskoczy l i
organiza torów  pomys łowością ,  a  czasem
poczuciem  humoru .  W  kadrze  znalaz ły  s ię
oczyw iście  ks iążki ,  ale  w  ciekawych  kon tekstach .

Wiele  u jęć  zaw ierało  wakacy jne  pejzaże ,  jednak
nie  zabrakło  również  portre tów  oraz  zdjęć  pupi l i .
Wybór  nie  by ł  ła twy .  Komis ja  konkursowa
przyznała  pierwsze  miejsce  Sy lw i i  Biernackiej ,
mieszkance  gminy  Piaseczno ,  za  prace  p t .
„Lek tura  na  wakacje”.Jury  wytypowało  także
zwycięzców  z  6  gmin  pow ia tu  piaseczyńskiego :  z

Gminy  Piaseczno  dla  Dominiki  Wesołowskiej ,  z
Gminy  Lesznowola  dla  Izabel i  Szymczak ,  z  Gminy
Tarczyn  dla  Marty  Florczyk ,  z  Gminy  Prażmów  dla   

Ewel iny  Zdanowskiej ,  z  Gminy  Konstancin-

Jez iorna  dla  Ju l i i  Glazer ,  z  Gminy  Góra  Kalwar ia
dla  Kal iny  Kos ińskiej .Komis ja  przyznała  również
ki lka  wyróżnień  –  za  naj lepsze  zdjęcie  osoby
niepełnole tniej  dla  Aleksandry  Piwowarskiej ,  za
naj lepsze  zdjęcie  osoby  60+ dla  Ewy  Le tki ,  za
naj lepszy  cykl  zdjęć  dla  Moniki  Nowak ,  za
promowanie  nowoczesnych  form  czytelnic twa  dla
Magdaleny  Kamińskiej ,   za  różnorodność
pomys łów  dla  Sebast iana  Lecha .  Dyrek tor
Bibl io teki  Publ icznej  w  Piasecznie  Łukasz
Krzysztof  Załęski  przyznał  również  swoje
wyróżnienie  Annie  Korczak-Zaraz ik  za  zdjęcie  p t .
„Wrzask”.
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POWIATOWY  KONKURS  FOTOGRAFICZNY1 .

"WAKACJE  Z  KSIĄŻKĄ"

“Wakacje  z  ks iążką” to  pow ia towy  konkurs  fo tograf iczny ,  k tórego  uczestnikiem  mógł  być
każdy  mieszkaniec  Pow ia tu  Piaseczyńskiego  bez  ograniczeń  w iekowych .  Wystarczy ło  wys łać
1  do  5  fo tograf i i  na  konkurs .  Zdjęcia  miały  przedstaw iać  ks iążki ,  osoby ,  zw ierzę ta ,

wnę trza ,  archi tek turę ,  tradycje  i  zwyczaje .  Na  każdym  zdjęciu  miała  pojaw ić  s ię  ks iążka  lub
coś  zw iązanego  z  czytelnic twem .  Nagrodą  główną  by ł  bon  do  Empiku ,  nagrody  rzeczowe
oraz  wydruk  zdjęcia  na  pocztówce  promu jącej  pow ia t .  W  konkurs ie  przew idz iane  by ły
wyróżnienia  i  nagrody ,  po  jednej ,  dla  uczestnika-zwycięzcy  z  każdej  z  6  gmin  pow ia tu .

Wszystkie  nagrodzone  zdjęcia  zostały  zaprezen towane  na  wystaw ie  onl ine  i  wystaw ie
tradycy jnej  w  Bibl io tece  Publ icznej  w  Piasecznie .



Osta tnia  niedz ie la  s ierpnia  nie  zachwycała
pogodą ,  za  to  obfi towała  w  niezwykłe
wydarzenia  organizowane  przez  naszą
bibl io tekę .  Fi l ia  w  Zales iu  Dolnym
pierwszy  raz  uczestniczy ła  w  lokalnym
wydarzeniu  ku l turalnym :  Fest iwal  O twarte
Ogrody  Zales ie  Dolne  2020 .  W  tym  roku
odby ła  s ię  już  XII  edycja .  Przystanek
bibl io teki  przy  alei  Kasztanów  12  by ł
o twarty  dla  odw iedzających  od  11 .00  do
12 .30 .  W  tym  czas ie  można  by ło  zobaczyć
dw ie  wystawy  wewną trz  bibl io teki .
Pierwsza  z  nich  to  wystawa  o  Józef ie
Wilkoniu ,  druga  prezen towała  graf ik i
Ka tarzyny  Jez ierskiej-Tra tkiew icz  p t .
“Błyski  i  kreski  –  okol ice  w  graf ice”.  Przed
budynkiem  można  by ło  zobaczyć  wystawę
o  histor i i  f i l i i .  Na  skwerku  przed
bibl io teką ,  przy  akompaniamencie
w io lonczel i  pani  Oleny  Zhurovej-Tsolki ,  w
św ia t  poez j i  m . in .  Boles ława  Leśmiana
wprowadz i ł  nas  ak tor ,  mieszkaniec  gminy
Piaseczno ,  Adam  Bierna t .  

W  ramach  akcj i  #Ku l turaDlaKl ima tu  w  f i l i i
zorganizowal iśmy  stoisko  plan tcross ing ,

czy l i  wymianę  i  adopcję  roś l in .  Goście
chę tnie  w łączy l i  s ię  w  tę  akcję ,  niek tórzy
przynieś l i  również  swoje  sadzonki ,  aby
podz ie l ić  s ię  z  innymi .

30  s ierpnia  o  10 .00  rozpoczął  s ię  IV  Rajd
Rowerowy  –  Odjazdowy  Bibl io tekarz .

Rowerzyści  wyruszy l i  spod  Bibl io teki  Głównej
w  kierunku  f i l i i  Piaseczno  –  Zales ie  Dolne .

Uczestnicy  rajdu  rowerowego  przy jechal i  na
wydarzenie  "O twarte  Ogrody".  Na  czele
pele tonu  jechał  reprezen tan t  bibl io teki  na
naszym  nowym  eko-rowerze .  Następnie
pojechal i  do  Zales ia  Górnego .  Około  13 .30

rozpoczął  s ię  tam  koncert  piosenek
dz iec ięcych .  Dla  zebranych  zaśpiewała  nasza
bibl io tekarka  Agnieszka  Was i łek .  Na
zebranych  gości  czekał  poczęstunek .

Najmłods i  wz ię l i  udz ia ł  w  zajęciach  DIY .
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OTWARTE  OGRODY  ZALESIA  DOLNEGO

ODJAZDOWY  BIBLIOTEKARZ

In ic ja tywa  ta  została  nagrodzona  w  konkurs ie
na  "Ekoinspiracje" na  branżowym  portalu
Lustro  Bibl io teki .



Tegoroczne  Narodowe  Czytanie
odby ło  s ię  w  formie  wy ją tkowego
f i lmu ,  jaki  przygo towal iśmy  specjalnie
na  ten  dz ień .  W  tym  roku  oddal iśmy
głos  naszym  wspaniałym  czytelnikom .

Każdy  z  mieszkańców  jest  wy ją tkowy ,

każdy  ma  wpływ  na  Piaseczno  i  tworzy
jego  histor ię .  Wszystkich  łączy  miłość
do  ks iążek  i  oczyw iście  –  nasza
Bibl io teka !  

Akcja  organizowana  jest  od  2012  roku
przez  Prezyden ta  RP .  W  2020  roku  –

podczas  9 .  edycj i  Narodowego
Czytania  –  lek turą  by ła  “Bal ladyna”

Ju l iusza  Słowackiego .  Wspólne
czytanie  utworu  odby ło  s ię  w  sobo tę  5

września  2020  roku .
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NARODOWE  CZYTANIE  2020

W  f i lmie  wystąpi l i :  Fi l ip  Kamiński ,  Barbara  Wiśniewska ,  Tomasz
Dudek ,  Hanna  Ku łakowska-Michalak ,  Robert  Jakubowski ,  Alisa
Mi tołap ,  El ig iusz  Krok ,  Magdalena  Kamińska ,  Emil  Leniec  wraz  z

dz iećmi .

Tegoroczny ,  wy ją tkowy  5 .  Fest iwal
Pięknej  Ks iążki  2020 ,  ze  względu  na
trwającą  pandemię  odby ł  s ię  w  formu le
onl ine  i  trwał  aż  14  dni  (20  września  a  4

paźdz iernika  2020  roku ) .  Obfi tował  w
l iczne  ma ter ia ły  f i lmowe  i  nie  ty lko .

Spo tkal iśmy  s ię  z  autorami  pięknych
ks iążek ,  z  wydawcami ,  wybi tnymi
i lustra torami .  Odby ły  s ię  także
warszta ty  zw iązane  z  powstawaniem
ilustracj i  do  ks iążek  (warszta t  tworzenia
papieru  Ewy  La tkowskiej-Żychskiej ,
warszta t  tworzenia  opow ieści  Michała
Mal inowskiego ,  warszta t  i lustra torski
Józefa  Wilkonia ,  warszta t  graf iczny
Grażki  Lange  oraz  warszta t  wydawcy
Marty  Lipczyńskiej-Gil ) .  

5 .  FESTIWAL  PIĘKNEJ  KSIĄŻKI

Na  naszej  w irtualnej  scenie  wystąpi l i  z  koncertami :  Olga  Bończyk ,  Dar iusz  Kordek  oraz
An tonina  Krzysztoń .  Wydarzenia  można  by ło  ś ledz ić  na  Facebooku ,  na  naszej  stronie
in terne towej  oraz  na  bibl io tecznym  kanale  YouTube  i  na  stronie  Fundacj i  "Arka".  



Tegoroczna  “Noc  Bibl io tek” odby ła  s ię  pod  has łem  “Klima t  na  czytanie”.  Do  akcj i  zgłos i ło
s ię  ponad  1000  bibl io tek  z  całej  Polski ,  w  tym  nasza .  W  pią tkowy  w ieczór ,  9  paźdz iernika
2020 ,  po  zamknięciu  bibl io teki ,  o  godz .  18 :00 ,  rozpoczęła  s ię  gra  terenowa .  Wz ię ło  w  niej
udz ia ł  8  drużyn ,  k tóre  miały  do  rozw iązania  zadania  ukryte  w  różnych  miejscach  w

budynku  bibl io teki .  Tema tyka  zadań  do tyczy ła  ekologi i ,  ks iążek  oraz  bibl io teki .  W
Oddz ia le  dla  dz iec i  i  młodz ieży  panowała  nastrojowa  ciemność ,  a  do  rozw iązywania  zadań
przydawały  s ię  la tarki .  Mu l t icen trum  pełne  by ło  kodów  QR  i  ukrytych  zagadek
ekologicznych .  Oddz ia ł  dla  doros łych  zaszy frował  swoje  zagadki  między  regałami ,  a  do
Oddz ia łu  Opracowania  prowadz i ły  kocie  ś lady .  Wszystkim  drużynom  udało  s ię  u łożyć  iście
bibl io teczne  has ło  PROLONGATA .  Na  mecie  czekały  na  zawodników  pakie ty  z  ks iążkami
oraz  gadże tami .  Każda  drużyna  o trzymała  również  roś l inkę .

Równolegle  w  przestrzeni  Mu l t icen trum  tej
nocy  odbywał  s ię  turniej  FIFA  21 .  Fani  e-

sportu  do  późnych  godz in  nocnych
rywal izowal i  na  w irtualnym  boisku .

Tegoroczna  Noc  Bibl io tek  została
nagrodzona !  Znaleź l iśmy  s ię  w  gronie  100

bibl io tek  wyróżnionych  przez  Cen trum
Edukacj i  Obywa telskiej  (CEO )  oraz  f irmę
Pla ton !
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NOC  BIBLIOTEK

Uczestnicy  “Nocy
Bibl io tek”,  mogl i
skorzystać  z

bookcross ingu ,  czy l i
wymiany  ks iążek .

Przygo towal iśmy  na
ten  w ieczór  boga ty
ks ięgozbiór  na  naszym
rowerze
bookcross ingowym .

Nocy  Bibl io tek  co
roku  towarzyszy  pokaz
f i lmu .  Tym  razem  by ł
to  f i lm  p t .  „Jakub ,

Mimmi  i  gadające
psy”.  Seans  rozpoczął
s ię  po  godz in ie  20 :00

w  sal i  w idow iskowej ,
gdz ie  na  w idzów
czekał  św ieżo
przyrządzony
popcorn .
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TRZECI  BIBLIOLAB  PIASECZNO

Po  raz  trzeci  w  Piasecznie  odby ł  s ię  Mazow iecki  Bibl ioLAB ,  czy l i  lokalny  z jazd  dla
bibl io tekarzy  z  województwa  mazow ieckiego .  Tema tem  przewodnim  tegorocznej  edycj i  by ło
has ło :  „Myś l  globalnie ,  dz ia ła j  lokalnie  –  bibl io teki  po  COVID”.  Tym  razem  tema tyka
warszta tów  oscy lowała  wokół  podejścia  do  użytkownika  opartego  na  empa t i i  i  próbie
redef iniowania  oferty  bibl io tek  w  nowej  rzeczyw istości .  Bibl ioLAB  miał  miejsce  15

paźdz iernika  2020  roku  w  Bibl io tece  Publ icznej  w  Piasecznie  w  Cen trum  Edukacy jno-

Mu l t imedialnym .  Uczestnicy  miel i  do  wyboru  trzy  tema ty  warszta tów :  „Czy  zmiany  mogą
być  mo torem  do  dz ia łania?” ( Izabela  Bochińska ) ;  „Empa tyczna  komunikacja” (Magdalena
Kni t ter ) ;  „Jak  czytać  s iebie? jak  czytać  innych? czy l i  rzecz  o  tym ,  po  co  bibl io tekarzow i
empa t ia?” (Agnieszka  Podleśna ) .  Zjazd  odby ł  s ię  w  reż imie  sani tarnym  z  zachowaniem
wszystkich  procedur  bezpieczeństwa .Organiza torami  Mazow ieckiego  Bibl ioLABu  są
S towarzyszenie  LABiB ,  Fundacja  Rozwoju  Społeczeństwa  Informacy jnego  oraz  Bibl io teka
Publ iczna  w  Piasecznie .

Bibl io teka  prowadz i  systema tyczne
dz ia łania  zw iązane  z  popu laryzacją  e-

sportu .  W  2020  roku ,  ze  względu  na
utrudnienia  zw iązane  z  pandemią ,

udało  s ię  przeprowadz ić  ty lko  2

turnieje .  Pierwszy  odby ł  s ię  w

s ierpniu ,  a  drugi  w  paźdz ierniku .  Ten
osta tni  odby ł  s ię  w  czas ie  Nocy
Bibl io tek ,  a  w ięc  trwał  do  późnych
godz in  nocnych ,  ku  uciesze
uczestników .

TURNIEJE  PS4  FIFA
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PARAPETÓWKA  2 .0

Parape tówka  2 .0  to  cykl  wydarzeń  naw iązu jący  do  zesz łorocznego  o twarcia  nowej
Bibl io teki  Głównej  w  Cen trum  Edukacy jno-Mu l t imedialnym ,  u l .  Jana  Paw ła  I I  55  pod
tytu łem  "Parape tówka  u  bibl io tekarzy".  W  je j  ramach  odby ły  s ię  spo tkania  autorskie ,

warszta ty  i  wystawy .  Wszystko  to  między  16  a  28  paźdz iernikiem  2020  roku .  

W  budynku  bibl io teki  głównej  odby ły  s ię  3  wystawy :  “35  maja  i  później… Bohdan  Butenko
pinx i t”,  wystawa  Fo toGraf iczna  “Pracownicy  bibl io teki  2020” autorstwa  Aga ty  Wolszczak ,

wystawa  graf ik  Ka tarzyny  Jez ierskiej-Tra tkiew icz  p t .  “Błyski  i  kreski  –  okol ice  w  graf ice”.

Kalendarz  wydarzeń  obfi tował  w  warszta ty  ("Las  w  Słoiku",  warszta ty  z  podstaw
programowania  dla  dz iec i ,  międzypokoleniowe  warszta ty  biżuter i i ) ,  spo tkania  z  autorami
m . in .  z  Magdaleną  Kni t ter ,  z  Niką  Jaworowską-Duchl ińską .  Gw iazdą  by ła  Joanna
Kołaczkowska ,  k tóra  zachwyci ła  czytelników  na  spo tkaniu  w  bibl io tece .  Odby ło  s ię  także
spo tkanie  z  YouTuberem  –  Kolega  Ignacy  ( Ignacy  Łukowski )  w  ramach  Budże tu
Obywa telskiego  oraz  koncert  due tu  wokalno- instrumen talnego  „Ojciec  i  Syn”.  Spo tkania  i
koncert  by ły  transmi towane  onl ine  na  fanpage  bibl io teki .  Zreal izowal iśmy  także
f i lm"Spacer  po  Bibl io tece  Publ icznej  w  Piasecznie  –  to  już  rok  w  CEMie !",  k tóry  pokazu je ,

jak  urządz i l iśmy  s ię  w  nowej  s iedz ib ie .

Ze  względu  na  obostrzenia  zw iązane  z  pandemią  zostały  przełożone  dwa  spo tkania  -  z

Marcinem  Dorocińskim  oraz  z  Wiole t tą  Piasecką .  Nie  mogło  s ię  odbyć  także  spo tkania  z

uczestnikami  Klubu  Poszukiwaczy  Słowa ,  k tórzy  miel i  w  tym  roku  św ię tować  15- lec ie  klubu
wraz  z  w ieczorem  autorskim  pośw ięconym  5  już  wspólnej  ks iążce .
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KLUB  PODRÓŻNIKA

Klub  podróżnika  to  comies ięczne  spo tkania
o twarte  z  ciekawymi  osobami ,  k tóre  dz ie lą  s ię
dośw iadczeniami  ze  swoich  podróży   w  różne
zaką tki  św ia ta .  Prelegenci  sami  mogą  s ię
zgłaszać  do  bibl io teki  z  propozycją  spo tkań .

W  2020  r .  odby ły  s ię  2  spo tkania  (Andrzej
Doba ,  Tomasz  Jakimiuk ) .

WARSZTATY  DLA  RODZICÓW

Warszta ty  odbywały  s ię  w  wybrane  sobo ty  raz
lub  dwa  razy  w  mies iącu .  S tworzy l iśmy
miejsce  w  Bibl io tece  Głównej ,  w  Oddz ia le  dla
doros łych ,  gdz ie  rodz ice  mogl i  zmierzyć  s ię  z

trudnymi  tema tami  do tyczącymi  wychowania
dz iec i ,  emocj i ,  konfl ik tów .  Prowadząca
Agnieszka  Podleśna  przeprowadz i ła
spo tkania :  „Jak  zachęcać  swoje  dz iecko  do
współpracy?”,  "Jak  to  jest  z  tą  z łością?”,

“Jak  nie  zwar iować  z  nastola tkiem?”,  “Co
zachowanie  dz iecka  ma  wspólnego  z  górą
lodową?”,  "Ono  ma  tę  moc  -  warszta ty  o
mo tywacj i  wewnę trznej  dz iecka",  “Uwaga  -

emocje”,  “Relacje  rodz inne  w  dobie
pandemii”,   “Warszta ty  dla  kobie t  -  Chw i la
dla  Ciebie”.  W  2020  roku  oby ło  s ię  7

spo tkań ,  w  tym  2  onl ine .

SPOTKANIA  O  SZTUCE

Spo tkania  o  sztuce  to  comies ięczne  cykl iczne
spo tkania  z  ciekawymi  gośćmi ,  k tórzy
przybl iżają  tema ty  zw iązane  z  szeroko  poję tą
sztuką .  W  2020  roku  gości l iśmy :  Mirę
Walczykowską  ("Rola  sztuki  w  dz is ie jszych
czasach",  "Sztuka  Mów i :  Rola  sztuki  w  czas ie
pandemii") ,  Paw ła  Górskiego  ("Czy  ła two  dz iś
być  artystą?")  oraz  Agnieszkę  Gnio tek
(“Każdy  ma  gust ,  czy l i  o  tym ,  jak  dobrać
sztukę  do  wnę trz”).  Spo tkania  odbywały  s ię  w

Bibl io tece  Głównej ,  w  Oddz ia le  dla  doros łych .
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AKCJA  #KULTURADLAKLIMATU

Na  począ tku  roku  rozpoczęl iśmy  cykl  w

ramach  akcj i  Bibl io teki  Publ icznej  w

Piasecznie ,  Gminy  Piaseczno ,  Cen trum
Ku l tury  w  Piasecznie  oraz  ak tyw istów  z

Alarmu  dla  Klima tu  –  Piaseczno
#KULTURAdlaKLIMATU .  Pierwszy  wykład  w

odby ł  s ię  w  styczniu .  Prowadzący ,  dr  hab .

Jacek  Pniewski  z  Instytutu  Geofizyki  z

Uniwersyte tu  Warszawskiego ,  wygłos i ł  wykład
na  tema t  przyczyn  globalnego  ocieplenia .

YOUTUBE  OD  KUCHNI  -  REALIZACJA   W  RAMACH
BUDŻETU  OBYWATELSKIEGO  PIASECZNA

W  pią tek  31  stycznia  rozpoczęl iśmy  w

Bibl io tece  Głównej  w  CEM  nowy  cykl  spo tkań
– YouTube  od  kuchni .  Pierwszym  gościem
cyklu  by ła  Ania  Szczykutow icz ,  założycielka
Dz ik iego  Ucha .  Jest  to  kanał  rozrywkowy ,  w

k tórym  uczestnicy  mierzą  s ię  z  muzycznymi
wyzwaniami .  Podczas  pią tkowego  spo tkania
Ani  towarzyszy ła  Magda  Wasy l ik ,  k tóra
umil i ła  nam  w ieczór ,  śpiewając  m . in .  piosenki
Disneya .  

Kolejnym  gościem  by ła  Weronika  Szymańska ,

k tóra  w  s iec i  funkcjonu je  pod  pseudonimem
Bil l ie  Sparrow .  Weronika  opow iadała  o  tym ,

jak  zaczęła  s ię  je j  przygoda  z  YouTubem ,  jak
wyglądały  pierwsze  f i lmy  i  jak  odbierają  je
znajomi  ze  studiów .  Całe  spo tkanie
t łumaczone  by ło  na  język  migowy ,  na  czym
bardzo  zależało  Weronice .

Drugie  spo tkanie  z  cyklu  #KULTURAdlaKLIMATU  do tyczy ło  smogu .  27  lutego  2020  odby ł  s ię
pokaz  f i lmu  „SMOG  WARS”- pierwszego  długome trażowego  f i lmu  dokumen talnego  o
zanieczyszczeniu  pow ie trza  w  Polsce .  Po  f i lmie  Jakub  Jędrak  ze  SMOGLABU  odpow iadał  na
pytania :  co  to  jest  smog ,  jak  go  ograniczać ,  jakie  gazy  mają  wpływ  na  pogorszenie  jakości
pow ie trza ,  a  jakie  zw iększają  ocieplenie  kl ima tu  oraz  jak  walczyć  ze  smogiem .

W  pią tek  25  września  miel iśmy  przy jemność  gościć  w  naszej  bibl io tece  Marcina
Okoniewskiego ,  prowadzącego  w  serw is ie  YouTube  kanał  Okoń  w  s iec i .

W  paźdz ierniku  w  ramach  Parape tówki  2 .0  zapros i l iśmy  mieszkańców  na  spo tkanie  z

YouTuberem  –  Kolegą  Ignacym ,  a  w łaściw ie  Ignacym  Łukowskim ,  k tóry  swój  kanał  założy ł  w
2011  roku  i  z  sukcesami  prowadz i  go  po  dz iś .
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WARSZTATY  MANUALNE

Warszta ty  manualne  to  miła  i  ceniona  przez  naszych  czytelników  forma  spędzania  czasu
zarówno  dla  dz iec i ,  jak  i  doros łych .  Zdarza  s ię ,  że  gościmy  całe  rodz iny .  W  tym  roku  w

Bibl io tece  Głównej  odby ły  s ię  warszta ty  robienia  bransole tek ,  zakładek ,  lasu  w  s ło iku .  

a  także  "Słodkie  s ło iczki" oraz  "Kosme tyki  na turalne".

KURS  KOMPUTEROWY  DLA  SENIORÓW

W  tym  roku  zorganizowal iśmy  "Korepe tycje
komputerowe  dla  seniorów" z  Marcinem
Babiakiem .  Odby ło  s ię  5  spo tkań  dla  dwóch
8-osobowych  grup .

MAMA  & MALUCH

W  oddz ia le  dla  dz iec i  i  młodz ieży  odbywał  s ię
cykl  zajęć  z  języka  angielskiego  dla
najmłodszych  p t . :  "Maluch  & Mama".

Mo tywem  przewodnim  zajęć  by ła  nauka
poprzez  zabawę .
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W  Oddz ia le  dla  dz iec i  i  młodz ieży  odby ły  s ię
l iczne  zajęcia  l i teracko-plastyczne ,  warszta ty
manualne  oraz  wokół  ks iążki .  Dużą
popu larnością  wśród  naszych  małych
czytelników  cieszy ły  s ię  warszta ty   tea tralne ,  

 scrapbookingowe  oraz  tworzenia  biżuter i i  czy
innych  zajęć  z  ka tegor i i  "zrób  to  sam".

WARSZTATY  DLA  DZIECI

W  Bibl io tece  Głównej  oraz  w  f i l iach
rozbrzmiewała  muzyka  na  spo tkaniach  z  muzyką
klasyczną  prowadzonych  przez  w io lonczel istkę
Olenę  Zhurovą-Tsolkę .

Nasze  bibl io teki  odw iedzają  uczniow ie  z

pobl iskich  przedszkol i  i  szkół .  W  czas ie  lekcj i
b ibl io tekarze  czytają  ciekawe  ks iążki  dz iec iom ,

zadają  zagadki  l i terackie  oraz  wykonu ją  różne
prace  plastyczne  z  uczestnikami .  

DZIAŁALNOŚĆ  KULTURALNA  I  EDUKACYJNA
CYKLICZNE  WYDARZENIA  BIBLIOTECZNE

SPOTKANIA  Z  MUZYKĄ

LEKCJE  BIBLIOTECZNE

W  naszych  placówkach  dz iec i  zawsze  dobrze
s ię  baw ią .  Organizu jemy  niezwykłe  spo tkania ,

nie  ty lko  z  ks iążką .  Warszta ty  z  pszczelarzem ,

spo tkania  ze  zw ierzę tami  czy  eksperymen ty
chemiczne  -  to  ty lko  próbka  tego ,  co
oferu jemy .

SPOTKANIA  
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KLUBY  TEMATYCZNE

Dz ia ła jący  przy  Bibl io tece  Publ icznej  w  Piasecznie  l i teracki  Klub  Poszukiwaczy  Słowa  w

2020  roku  obchodz i ł  15- lec ie  swojego  istnienia .  Z  tej  okaz j i  została  wydana  już  pią ta
an tologia  zaw ierająca  utwory  poe tyckie  i  proza torskie  dz iew ię tnastu  autorów .  Wśród  nich
są  l i teraci  z  bardzo  dużym  dorobkiem  twórczym ,  jaki  i  ama torzy  piszący  sercem .  U twory
zawarte  w  an tologi i  są  efek tem  comies ięcznych  spo tkań  w  Fi l i i  Bibl io teki  Publ icznej  w
Piasecznie ,  przy  u l .  Kościuszki  49 .  Autorzy  pod  czu jnym  okiem  pani  Jol i  Kraszki ,  naszej
bibl io tekarki ,  k tóra  opieku je  s ię  klubem ,  stworzy l i  razem  kolejny  tom  prezen tu jący  ich
twórczość .  An tologia  jest  pośw ięcona  pamięci  Ryszarda  Sobieszczańskiego ,  jednego  z

twórców  Klubu ,  a  także  men tora  i  nauczyciela .

Wieczór  promu jący  an tologię  miał  s ię  odbyć  21  paźdz iernika  2020 ,  jednak  ze  względu  na
sytuację  zw iązaną  z  Cov id-19 ,  został  przełożony  na  inny  termin .

E-book  jest  dostępny  na  naszej  stronie  i  można  go  pobrać  bezpła tnie .

15-LECIE KLUBU POSZUKIWACZY SŁOWA



W  styczniu  swoją  dz ia ła lność  rozpoczął
Dyskusy jny  Klub  Ks iążki  w  Bibl io tece
Głównej .  Modera torką  została
wolon tar iuszka  Zuz ia .  W  spo tkaniach
uczestniczy ło  do  10  osób .  Uczestniczki
razem  wybierały  lek tury  do  omaw iania .

Spo tkania  odbywały  s ię  co  mies iąc .  Część
spo tkań  mus ia ła  s ię  odbyć  w  trybie  onl ine
ze  względu  na  pandemię .  Udało  s ię
zorganizować  także  dwa  spo tkania  z

autorkami  -  Karol iną  Wilczyńską  i
Agnieszką  Cubałą .  
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DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

styczeń  -  spo tkanie  organizacy jne  (bibl io teka )

luty  -  "Trzynasta  opow ieść" Diane  Se t ter f ie ld  (bibl io teka )

kw iec ień  -  "Zrób  sobie  raj" Mar iusz  Szczygieł  (onl ine )

maj  -  "Siedem  śmierci  Evelyn  Hardcast le" S tuart  Turton  (onl ine )

czerw iec  -  "Osta tnia  arystokra tka" Evžen  Boček  (onl ine )

l ip iec  -  "Pan  raczy  żartować ,  panie  Feynman !"  Richard  Feynman  (bibl io teka )

s ierpień  -  "Gra  Endera" Orson  Sco t t  Card  (bibl io teka )

wrzes ień  -  "Małe  kobie tki" Lou isa  May  Alco t t  (bibl io teka )

paźdz iernik  -  spo tkanie  autorskie  onl ine  z  Karol iną  Wilczyńską  w  formie  hybrydowej
paźdz iernik  -  "Śmierć" (komiks )  Nei l  Gaiman  (bibl io teka )

l istopad  -  spo tkanie  autorskie  w  formie  hybrydowej  z  Agnieszką  Cubałą  ("Miłość  44",

"Kobie ty  44")

grudz ień  -  "Baśń  o  wężowym  sercu  albo  wtóre  s łowo  o  Jakóbie  Szel i" Radek  Rak  (onl ine )

Dz ia łanie  DKK :



Lokalny  Klub  Kodowania  -  został  powołany  w  2016  roku  w  ramach  projek tu  Link  do
przysz łości .  Od  tego  czasu  prowadzone  są  zajęcia  ściś le  zw iązane  z  nowymi
technologiami ,  programowaniem  oraz  inżynier ią .  Zajęcia  mają  formę  cykl icznych
spo tkań  jak  i  jednorazowych  warszta tów .  Ponad to  czynnie  w łączamy  s ię  w  różne  akcje
jak  Dz ień  Bezpiecznego  In terne tu  czy  Code  Week .  

Klub  Gier  Planszowych  -  klub  dz ia ła jący  od  2019  roku  przy  Mu l t icen trum  Bibl io teki
Publ icznej  w  Piasecznie  zrzesza  osoby  (w  każdym  w ieku ) ,  k tóre  lubią  grać  w  gry
planszowe .  Dla  nich  w łaśnie  powstało  wydarzenie  pod  nazwą  “Czwartki  bez  prądu”.  W
każdy  czwartek  od  godz iny  14 :00  do  20 :00  wszyscy  zain teresowani  mogą  korzystać  z

bl isko  100  tytu łów  gier ,  k tórymi  dysponu je  Mu l t icen trum !

Klub  MTG  (Magic :  The  Ga ther ing )  -  swoją  premierę  gra  karciana  MTG  miała  przesz ło
20  la t  temu ,  ale  ciągle  grono  je j  odbiorców  s ię  rozrasta .  W  Piasecznie  nie  by ło  miejsca ,

w  k tórym  je j  miłośnicy  mogl iby  s ię  spo tkać .  Naprzeciw  temu  Bibl io teka  w  Piasecznie
wysz ła  z  in ic ja tywą  i  od  2016  roku  udostępnia  przestrzeń  dla  “Medż ikowców”.  Od  2019

roku  cz łonkow ie  klubu  spo tykają  s ię  w  Mu l t icen trum  Bibl io teki  Publ icznej  w  Piasecznie
w  każdy  czwartek  w  godz inach  16 :00  -  20 :00 .  Ponad to  cykl icznie  organizowane  są
turnieje ,  a  najw iększym  zain teresowaniem  cieszą  s ię  takie  forma ty  jak :  EDH
(Commander ) ,  Pauper  oraz  Pioneer !

Klub  Mangi  i  Anime  -  powstał  w  2019  roku  jako  oddolna  in ic ja tywa  czytelników
Bibl io teki .  Przyczyni ł  s ię  do  tego  fak t ,  iż  od  tego  samego  roku  Bibl io teka  wprowadz i ła
do  swojego  ks ięgozbioru  Mangi ,  co  spo tkało  s ię  z  bardzo  dużym  zain teresowaniem .  Do
tego  czasu  każdy  zain teresowany  mus ia ł  jeźdz ić  do  Warszawy ,  aby  wypożyczyć  swoje
u lubione  tytu ły .  Spo tkania  mają  charak ter  informacy jno-rozrywkowy .  Poruszane  są  na
nich  zagadnienia  zw iązane  ze  św ia tem  japońskiego  komiksu  i  ser ia l i ,  wymieniane  opinie ,

spostrzeżenia  i tp .  Ponad to  do  dyspozycj i  klubow iczów  jest  sala  kinowa .
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MULTUCENTRUM - KLUBY TEMATYCZNE
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SPOTKANIA  AUTORSKIE

W  2020  roku ,  mimo  pandemii ,  udało  nam  s ię  zorganizować  dużo  spo tkań  autorskich ,

zarówno  dla  dz iec i  jak  i  doros łych .  Bezpośrednie  spo tkania  na  żywo  cieszą  s ię  ogromnym
zain teresowaniem  wśród  mieszkańców  Piaseczna .  Czasy  zmieniają  s ię  szybko ,  dla tego  część
spo tkań  by ła  real izowana  w  in ternecie  lub  w  formie  hybrydowej  z  transmis ją  na  Facebooku
ze  spo tkania  w  bibl io tece .

1 .  Joanna  Kołaczkowska ,  2 .  Jakub  Żu lczyk ,  3 .  Anna  Seniuk ,  4 .  Magdalena  Kni t ter
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1 .  Nika  Jaworowska-Duchl ińska  i  Karol ina  Grabarczyk  2 .Agnieszka  Cubała ,  3 .  Vincen t  V .  Severski ,  4 .  Agnieszka
Lis ,  5 .  Karol ina  Wilczyńska
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1 .  Max  Czorny j  2 .  Sebast ian  Sęk ,  3 .  Tomas  Wolbos  (ks .  Józef  Dz iekońsk ) ,  4 .  Tomek  Sobania ,  5 .  Zbigniew  Kołba
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KONCERTY

WALENTYNKOWY KONCERT
PAWŁA GÓRSKIEGO

BAJKOWE KARAOKE -

MAGDALENA WASYLIK

AGNIESZKA WASIŁEK -

ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ
OTWARTE OGRODY - 

OLENA ZHUROVA-TSOLKA
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KONCERTY W RAMACH FESTIWALU PIĘKNEJ KSIĄŻKI
(ONLINE) - DARIUSZ KORDEK, OLGA BOŃCZYK,

ANTONINA KRZYSZTOŃ

KONCERT “OJCIEC I SYN”
KONCERT KOLĘD ONLINE
SOLO TRES (ONLINE)
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WYSTAWY

WYSTAWA J. WOLSKIEJ
“KOBIETA Z KOTEM”

GRUPY PLASTYCZNEJ MŁYN  

"WINDĄ CZY SCHODAMI"

WYSTAWA O TWÓRCZOŚCI
JÓZEFA WILKONIA

WYSTAWA HISTORII FILII 
W ZALESIU DOLNYM
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WYSTAWA POKONKURSOWA
“WAKACJE Z KSIĄŻKĄ”

WYSTAWA ILUSTRACJI
BOHDANA BUTENKI

WYSTAWA “PRACOWNICY
BIBLIOTEKI 2020”

WYSTAWA KATARZYNY
JEZIERSKIEJ-TRATKIEWICZ

WYSTAWA 

"MISTRZOWIE ILUSTRACJI"
MAŁA GALERIA SZTUKI Z
KROPKĄ W ZALESIU DOLNYM
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WYSTAWA W ZALESIU
DOLNYM W.SZYMAŃSKIEGO

WYSTAWA "ROCZNICA
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO"



ZMIANA  ORGANIZACJI

PRACY  PODCZAS  PANDEMII
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PRACA  ZDALNA

Zoom  -  w ideo  konferencja  -  pierwsze  zebranie  odby ło  s ię  3  kw ie tnia  2020  roku  z

pracownikami  bibl io teki .  Wz ię ło  w  nim  udz ia ł  38  osób .

Wideokonferencje  za  pośrednic twem  Messengera  w  mniejszych  zespołach  (dz ia ł
promocj i )
Grupa  pracownicza  na  Facebook
Google  Dysk  -  praca  na  dokumen tach  współdz ie lonych
Emai le  imienne  dla  wszystkich  pracowników

W  zw iązku  z  epidemią  koronaw irusa ,  bibl io teka  została  zamknię ta  dla  czytelników  12

marca  2020 .  Ponowne  o twarcie  nastąpi ło  w  maju  2020 .  W  tym  czas ie  zmianie  u legła  cała
organizacja  pracy  w  bibl io tece .  Dyrek tor  wydał  dyspozycję  o  pracy  zdalnej .  Efek tem
zaistniałe j  sytuacj i  by ło  wdrożenie  nowa torskich  technologi i :

Zebranie  pracownicze  przez  ZOOM

DZIAŁALNOŚĆ  KULTURALNA  I  EDUKACYJNA
ZMIANY  ORGANIZACYJNE  W  CZASIE  PANDEMII
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Szkolenie  z  Marcinem  Babiakiem  przez  ZOOM

Szkolenie  z  Magdaleną  Kni t ter  przez  ZOOM

DZIAŁALNOŚĆ  KULTURALNA  I  EDUKACYJNA
ZMIANY  ORGANIZACYJNE  W  CZASIE  PANDEMII
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Pierwsze  zebranie  pracownicze  po  o twarciu  bibl io tek

Urodz iny  dyrek tora  bibl io teki  Łukasza  Krzysztofa  Załęskiego  przez  ZOOM

DZIAŁALNOŚĆ  KULTURALNA  I  EDUKACYJNA
ZMIANY  ORGANIZACYJNE  W  CZASIE  PANDEMII
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NOWE  FORMY  DZIAŁALNOŚCI

Zamknięcie  bibl io tek  spraw i ło ,  że  pracownicy  w  kró tkim  tempie  mus ie l i  nabyć  nowe

umieję tności .  Zaczęl i  tworzyć  f i lmy  o  różnej  tema tyce  m . in .  recenz je  ks iążek ,  tea trzyki

kamishibai ,  poradniki  i  f i lmy  instruk tażowe ,  z  k tórych  powstały  cykle :  Pogadanki

Pielęgniarki ,  programowanie  w  Scra tchJr ,  chemiczne  dośw iadczenia  z  Profesorem  Kleksem

i  w ie le  innych .  Fi lmową  formę  promocj i  zastosowal iśmy  dla  ks iążkoma tu .  Powstał  także

cykl  audiozagadek  ks iążkowych .

DZIAŁALNOŚĆ  KULTURALNA  I  EDUKACYJNA
NOWE  FORMY  DZIAŁALNOŚCI
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KSIĄŻKOMAT

Od   16 .06 .2020  roku  można  korzystać  z   ks iążkoma tu ,  k tóry   znajdu je  s ię  w   budynku
zabytkowego  dworca  PKP ,  przy  stacj i  kolejowej  u l .   Dworcowa  9 .  Do   ks iążkoma tu  można
zamaw iać  oraz   zwracać  zbiory  (ks iążki ,  f i lmy ,  audiobooki )  z   bibl io teki  głównej  CEM ,

u l .  Jana  Paw ła  I I  55  w  Piasecznie .

DZIAŁALNOŚĆ  KULTURALNA  I  EDUKACYJNA
KSIĄŻKOMAT
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WRZUTNIE

W  grudniu  przed  naszymi  f i l iami  stanęły  4  wrzutnie  ks iążek .  Jest  to  nowa  forma  zwro tu
zbiorów .  Zainstalowal iśmy  je  przy  bibl io tekach  w  Zales iu  Górnym ,  w  Boga tkach ,  w

Zło tokłos ie  oraz  w  Głoskow ie .  Kolejne  pojaw ią  s ię  2021  roku  przy  Bibl io tece  Głównej ,  przy
f i l i i  w  Józefos ław iu  i  w  Piasecznie  przy  Kościuszki  49 .

DZIAŁALNOŚĆ  KULTURALNA  I  EDUKACYJNA
WRZUTNIE
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ROWER  BOOKCROSSINGOWY

Od  czerwca  nasza  bibl io teka  dysponu je  rowerem ,  w  k tórym  możemy  zarówno  przewoz ić
ks iażki  jak  i  w  ciekawy  sposób  je  eksponować .  Rower  zwykle  zaw iera  pozycje
bookcross ingowe ,  k tóre  czytelnicy  mogą  swobodnie  zabierać  do  domu .  Wielu  dostarcza
także  swoje ,  niepo trzebne  już  egzemplarze ,  wspierając  w  ten  sposób  ideę  wymiany
(uwalniania  ks iążek )  i  ekologi i .  Nasz  rower  sprawdza  s ię  także  podczas  imprez
plenerowych .  W  2020  roku  miel iśmy  okaz ję  wyruszyć  nim  także  w  trasę  podczas  rajdu
"Odjazdowy  bibl io tekarz".

DZIAŁALNOŚĆ  KULTURALNA  I  EDUKACYJNA
ROWER  BOOKCROSSINGOWY
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SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  BIBLIOTEKI  W  2020  ROKU
NAJWAŻNIEJSZE  INFORMACJE  

SZKOLENIA  I  ROZWÓJ  PRACOWNIKÓW
59

NAGRODY ,  SZKOLENIA  

I  ROZWÓJ  PRACOWNIKÓW

RANKING  BIBLIOTEK  2020  

- 1  MIEJSCE  NA  MAZOWSZU

Ranking Bibliotek 2020 – Biblioteka Publiczna w Piasecznie na 1 miejscu w województwie
mazowieckim oraz na 13 w Polsce! Jubileuszowa odsłona Rankingu Bibliotek odbyła się online
10.12.2020 roku. Uroczystość miała charakter wirtualny, bez udziału publiczności. Transmisję
wydarzenia można było oglądać na Facebooku i kanale YouTube Instytutu Książki.

"Pierwsze miejsce na Mazowszu to dla nas ogromne wyróżnienie i docenienie naszej pracy. To
również motywacja do dalszej efektywnej pracy i mobilizacja, aby jeszcze lepiej działać na rzecz
rozwoju czytelnictwa. Tak dobre wyniki osiągamy również dzięki doskonałej współpracy z

samorządem, której mogą nam pozazdrościć inne biblioteki" – mówi dyrektor biblioteki Łukasz
Krzysztof Załęski.



Mistrz Promocji Czytelnictwa to  ogólnopolski
konkurs, w  którym  nagradzane są biblioteki
za  działania wspierające rozwój czytelnictwa.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich. Konkurs ma za  zadanie
wyróżniać „najlepsze praktyki biblioteczne” służące
zwiększeniu zainteresowania książką, popularyzacji
wiedzy i informacji oraz ułatwiające dostęp do nich.
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MISTRZ  PROMOCJI  CZYTELNICTWA  - WYRÓŻNIENIE

Nasza biblioteka otrzymała wyróżnienie MISTRZ
PROMOCJI CZYTELNICTWA 2019:

“Na najwyższe uznanie zasługuje zaangażowanie
biblioteki w  upowszechnianie kultury czytania wśród
mieszkańców, oferowanie wszystkim grupom
społecznym oryginalnych, atrakcyjnych usług
bibliotecznych oraz imprez kulturalno-edukacyjnych”.

W tym roku nasza biblioteka otrzymała nagrodę za
wydarzenie “Parapetówka u bibliotekarzy”, które
organizowaliśmy w związku z otwarciem nowej
siedziby głównej Biblioteki w budynku Centrum
Edukacyjno-Multimedialnym. Perłę Kultury odebrał
dyrektor Łukasz Krzysztof Załęski oraz zastępca
dyrektora Sylwia Chojnacka-Tuzimek.

PERŁA  KULTURY



Jesteśmy niezmiernie dumni z naszej bibliotekarki,
Joanny Miter-Ceny, która wygrała w  plebiscycie na
Osobowość Roku 2019 Powiatu Piaseczyńskiego,

który  przeprowadziła gazeta “Polska The Times”.

Joanna to kobieta z pasją, nagradzana i doceniana
także poza Piasecznem. Krótki wywiad Asią można
znaleźć na portalu Polskatimes.pl. Materiał jest
zarówno w prasie tradycyjnej (z dnia 9 września 2020

roku), jak i internecie. Dziękujemy za ogrom pracy
włożony w rozwój naszej Biblioteki, za upór, energię i
doskonałe pomysły. 
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OSOBOWOŚĆ  ROKU  2019  POWIATU  PIASECZYŃSKIEGO

Anna Wysocka, nasza bibliotekarka z filii w

Józefosławiu, otrzymała wyróżnienie w Konkursie im.

Olgi Rok. Podczas oceny wniosków Kapituła Konkursu
bierze pod uwagę to, w jakim stopniu doświadczenia
kandydatki mogą być inspirujące dla innych kobiet,
czego mogą nauczyć się od niej inne biblioteki,
szczególnie w zakresie pozyskiwania nowych
użytkowników i zaangażowania w życie lokalnej
społeczności, oraz potencjał kandydatek jako liderek
zmiany w swoich społecznościach. Stypendium w

Konkursie im. Olgi Rok jest finansowane ze środków
funduszu wieczystego od 2012 roku.

WYRÓŻNIENIE  W  KONKURSIE  IM. OLGI  ROK
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PRACOWNICY  

I  WOLONTARIUSZE

W 2020 roku w naszej bibliotece było zatrudnionych 48 pracowników (46,8 etatu) oraz jedna
osoba na etacie z Urzędu Pracy. W zespole mamy 43 kobiety i 6 mężczyzn. Naszą pracę
wsparło 95 wolontariuszy, to 59 osób mniej niż w roku ubiegłym, co ma związek z pandemią i
obostrzeniami dotyczącymi funkcjonowania bibliotek.

LICZBA
WOLONTARIUSZY
W 2020 ROKU

154

W 2020 roku epidemia nie oszczędziła także
naszego zespołu. Z ogromnym żalem pożegnaliśmy
naszego kolegę Tomasza Dudka, który zmarł mając
zaledwie 35 lat...

9580



SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  BIBLIOTEKI  W  2020  ROKU
NAJWAŻNIEJSZE  INFORMACJE  

SZKOLENIA  I  ROZWÓJ  PRACOWNIKÓW
63

SZKOLENIA  I  WEBINARIA

Biblioteka jako puzel w samorządowej układance, 

Social media dla bibliotek
Szkolenie z Excela z Marcinem Babiakiem
Narzędzia do montowania filmów, tworzenia grafiki i edycji zdjęć
Zabierz dziecko do biblioteki!
Kultura pracy zdalnej
Coś dla dzieci, coś dla rodziców? Biblioteka oczywiście!

Jak być zd(o)alnym bibliotekarzem
Escape room w bibliotece
Przewodnik po darmowych i ciekawych aplikacjach - jak korzystać, gdzie szukać inspiracji? 

Prawo autorskie a kultura w internecie
Nieczynne do odwołania? Strategie działania instytucji kultury
Szkolenie z RODO
Czy czasem nie warto się wypalić, by znów ruszyć z kopyta?

Nowe wyzwania, nowe szanse – jak kierować dziś biblioteką?

Czy w bibliotece odczuwamy satysfakcję z pracy?

Różne możliwości w pracy online i offline w bibliotece
W sieci możliwości - inspiracje do działań on-line
Szukanie i czytanie książek w plenerze
Eko biblioteka - inspiracje do działań online i offline
Biblioteka dla planety
Profesjonalna obsługa czytelnika z uwzględnieniem trudnych sytuacji
Z drugiej strony lady - "trudny klient" w bibliotece
"Mała książka - wielki człowiek" w  Twojej bibliotece
Noc Bibliotek 2020: Klimat na czytanie
Cykl miniwykładów: Biblioteka Online nocą
Ochrona wizerunku w pracy bibliotekarza
Jak wypromować wydarzenie biblioteczne, czyli poprawiamy frekwencję na eventach
Konferencja dla bibliotekarzy i nauczycieli - Biblioteka miejscem spotkań na przełomie
tradycji i nowoczesności
Projektowanie infografik na potrzeby działań kulturalnych
Instytucje kultury i biblioteki w zmieniających się mediach społecznościowych

W 2020 roku nasi pracownicy wzięli udział w licznych szkoleniach, warsztatach, webinariach oraz
konferencjach. Wydarzenia te miały miejsce w przeważającej liczbie w wersji online. Nasz zespół
podnosił kompetencje w wielu dziedzinach m.in.:
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Mattermost - własna platforma komunikacji w czasie rzeczywistym w bibliotece
Szkolenie UKD i MARC21
Nowe wydanie tablic UKD – najważniejsze zmiany
Skuteczne tworzenie wniosków do MKiDN
Jak korzystać z zasobów w sieci podczas zajęć online?

Śledzenie zmian w Wordzie i korekta na PDF-ie
LEGO w bibliotece
Ochrona danych osobowych - szkolenie stacjonarne
Prawo autorskie w pracy zdalnej bibliotekarza - szkolenie online
Google Kalendarz, Google Dysk i inne - szkolenie online cz.1 i cz.2

WordPress - szkolenie online
Escape room w bibliotece naukowej - szkolenie online
Niesztampowe metody pracy w bibliotece - szkolenie online
Mikołaju nasz - Genially i Canvę nam dasz - escape roomy, animacje i edu roomy
mikołajkowe i świąteczne - szkolenie online
Szkolenie z literatury chińskiej
Szkolenie z literatury izraelskiej
Szkolenie z literatury japońskiej
Kultura biznesowa Japonii
Feminizm arabski
Nowe wydanie tablic Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej
OK, Google! Fake newsy i postprawda, czyli na co uważać w kontaktach z Al i nie tylko 

Bibliokreacje 5 czyli kreatywny bibliotekarz - konferencja online
Wykorzystanie platformy Arduino i robotów LOFI 
Programowanie robotów LEGO Mindstorms EV3
Biblioteka zdalnie - jak pracować w czasach kryzysu? 

Para-buch na odległość? Jak promować książkę, naukę i STEM, gdy nie można tego robić w

bibliotece?

Connecting to Your Environment During Remote Learning 

Child grooming, sexting i sextortion - niebezpieczne kontakty w Internecie 

Webinaru z twórcą aplikacji IHELPYOU
Bezpieczeństwo online - no raczej!
LABiB.pl Spotkaj się online! Narzędzia przydatne do pracy zdalnej z grupą 

Szkolenie online nt platformy Liga Niezwykłych Umysłów
DoMowy - rodzinne historie o słowach 

Using Project-Based Learning to make at home and in the classroom 

My Digital Life 

Sektor 3.0 

Jak prowadzić spotkania online?

Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie - 

Cykl życia pracownika i jego danych w Microsoft 365 

Microsoft Teams
Zero waste w bibliotece! Jak zachęcać ludzi do twórczego przerabiania rzeczy - 

Blaski i cienie cyfrowego nomadyzmu 

Zdalne zarządzanie projektem - narzędzia i porady 

Photon Portal - dołącz do setek nowoczesnych edukatorów 

Szanse, wyzwania, zagrożenia - wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa dzieci i
młodzieży online
Prościej się nie da. Jak zorganizować spotkanie online dla osób o słabych kompetencjach
cyfrowych 

Długopisy 3D i drukarki 3D w bibliotece
Zima i święta z Photonem
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Marka biblioteki: korzyści, narzędzia i przykłady - webinarium 

Biblioteka zdalnie - jak pracować w czasach kryzysu? szkolenie online
Coś dla dzieci? Coś dla rodziców? Biblioteka oczywiście! szkolenie online
Jak zabezpieczać dokumenty na komputerze i w chmurze przed intruzami - szkolenie online
Jak przygotować świetne wystąpienie przed kamerą! szkolenie online
Różne możliwości pracy online i offline w bibliotece - szkolenie online
Jak wypromować wydarzenie biblioteczne, czyli poprawiamy frekwencję na eventach -

szkolenie online
E-booki w bibliotece - wprowadzenie do wdrażania usługi - szkolenie online
Warsztat „Badanie obecnych i przyszłych użytkowników biblioteki – jak się za to zabrać?”

Badania obecnych i przyszłych użytkowników biblioteki szkolenie online
Nowe wydanie tablic Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej – najważniejsze zmiany – szkolenie
online
Opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów w bibliotekach publicznych
Bibliokreakcje 5, czyli kreatywny bibliotekarz - szkolenie online 

Skuteczne tworzenie wniosków do MKDNiS - szkolenie online
Zamówienia publiczne w instytucjach kultury w nowej ustawie PZP szkolenie online
Archiuwum zakładowe - szkolenie online

Prezentacja działań „Strefy KreaTYwni” podczas webinarium „Kluby kreatywności w

bibliotekach”, FRSI
prowadzenie webinarium „Coś dla dzieci? Coś dla rodziców? Biblioteka oczywiście!”, LABiB
prowadzenie webinarium „Szukanie i czytanie książek w plenerze, czyli akcje, happeningi i
pikniki w przestrzeni publicznej”, LABiB
prowadzenie 3 warsztatów w ramach projektu „Re-Animuj się – szkolenia dla bibliotekarzy”

prowadzenie 3 warsztatów w ramach projektu „Biblioteka Online – program szkoleniowy”

prezentacja działań z projektu „Para-Buch! Książka w ruch!” na konferencji online „Para-

buch! Książka w ruch! Jak wprowadzać dzieci w świat nauki i dziedzin STEM?”

napisanie 4 artykułów na portalu labib.pl w ramach „12 miesięcy tematycznych na portalu
labib.pl”
napisanie artykułu „historia EPALE z Polski” na portal EPALE – elektroniczna platformie na
rzecz uczenia się dorosłych w Europie

Biblioteka Publiczna "Zero waste w bibliotece"

Poradnik Bibliotekarza "Książkomat"
Poradnik Bibliotekarza "Awatary w Piasecznie"

Nasi pracownicy nie tylko biorą udział w szkoleniach, ale również prowadzą szkolenia dla innych.

Anna Wysocka przeprowadziła szkolenie:

Urszula Bąkowska przeprowadziła szkolenie dla pracowników z zakresu obsługi strony www na
Wordpress oraz napisała kilka artykułów do gazet branżowych i lokalnych:



Suma 

pozyskanych 

środków
340 852 zł

Zakup  nowości  wydawniczych  do  bibl io tek  — do tacja  w  ramach  Narodowego  Programu
Rozwoju  Czytelnic twa  — pozyskano  kwo tę  53  000  z ł ,  czas  real izacj i  czerw iec  — l istopad .

Budże t  Obywa telski  –  projek ty  real izowane  w  bibl io tece :

Youtube  od  kuchni  -  15  000  z ł
Miejsce  równych  szans  -  35  000  z ł
Wypożyczalnia  gier  planszowych  -  4023  z ł
Kurs  fo tograf iczny  -  49  650  z ł
Zajęcia  z  logorobo tyki  -  49  900  z ł

Program  Operacy jny  Wiedza  Edukacja  Rozwój  (POWER )  2014-2020  –  Naj lepszy  kierunek

Projek t  Fest iwal  Pięknej  Ks iążki  „Piaseczno ,  Ludz ie ,  Ks iążki” real izowany  przez  Bibl io tekę
Publ iczną  w  Piasecznie  oraz  Fundację  „Arka” im .  Józefa  Wilkonia  we  współpracy  z

Cen trum  Ku l tury  w  Piasecznie  oraz  dofinansowanego  ze  środków  Narodowego  Cen trum
Ku l tury  w  ramach  programu  "Ku l tura  –  In terwencje  2020" — 30  000  z ł .

Bibl ioLab  — dofinansowanie  z  Fundacj i  Rozwoju  Społeczeństwa  Informacy jnego  — 2200

z ł .

na  przysz łość  –  Bibl io teka !  –  dofinansowanie  102  079 ,  40
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W  2020  r .  Bibl io teka  Publ iczna  w  Piasecznie  real izowała  następu jące  projek ty  ze
środków  zewnę trznych :

NASZE  PROJEKTY ,  GRANTY
I  DOTACJE

W sumie pozyskano w 2020 roku ze środków zewnętrznych kwotę: 340 852,4 zł.



Kurs  języka  angielskiego  w  kraju  z  przygo towaniem  ku l turowym  –  6  pracowników
( l istopad  2020 )

Kurs  języka  angielskiego  za  granicą  –  Mal ta  –  6  pracowników  (maj/czerw iec  2021 )

Job  shadow ing  w  Cen tral  Library  Oodi  –  Hels inki  –  6  pracowników  (wrzes ień  2021 )

Projek t  “Naj lepszy  kierunek  na  przysz łość  –  Bibl io teka !”  jest  real izowany  przez
Bibl io tekę  Publ iczną  w  Piasecznie  z  Funduszy  Europejskich  (Programu  Operacy jnego
Wiedza  Edukacja  Rozwój  –  POWER ) .  Autorką  wniosku  i  koordyna torem  projek tu  jest
bibl io tekarka  Joanna  Mi ter-Cena .

Bibl io teka  o trzymała  dofinansowanie  z  Funduszy  Europejskich  w  ramach  programu  PO
WER .  Pracownicy  bibl io teki  poprzez  uczestnic two  w  kurs ie  języka  angielskiego  będą
podnos ić  kompe tencje  językowe ,  a  następnie  odw iedzą  bibl io tekę  Cen tral  Library  Oodi  w
Finlandi i ,  żeby  czerpać  wzorce  i  inspiracje  z  naj lepszej  bibl io teki  na  św iec ie .  Zdobyte
umieję tności   i  w iedzę  wykorzystają  w  swojej  pracy ,  a  także  będą  nimi  dz ie l ić  z  innymi .
Udz ia ł  w  projekcie  obejmu je  następu jące  dz ia łania :

Okres  real izacj i :  1 .09 .2020- 31 .08 .2022

Wkład  Funduszy  Europejskich :  102  079 ,40

Projekt
 PO WER
102 079 zł

PROJEKT  “NAJLEPSZY
KIERUNEK  NA  PRZYSZŁOŚĆ
– BIBLIOTEKA !”
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Przyznane w ramach projektu PO WER
(Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój) dofinansowanie z Funduszy
Europejskich to 102 079,40 zł
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REMONTY  I  MODERNIZACJE

została odświeżona łazienka w filii w Zalesiu Górnym 

w ramach bieżącej konserwacji budynku biblioteki w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym
wykonywano bieżące naprawy wynikające z eksploatacji budynku, a także odświeżenie ścian w

części budynku
został przeprowadzony remont generalny uzyskanego pomieszczenia w filii w Jazgarzewie na
potrzeby działalności dla mieszkańców
został wykonany remont części dodatkowych pomieszczeń uzyskanych w filii Piaseczno-

Centrum.

W 2020 wykonano następujące zmiany w funkcjonowaniu placówek:



NASZE  WYZWANIA  I  PLANY

W ciągu ostatnich lat nasza biblioteka przeszła dużą metamorfozę, zarówno wizualną, jak i
funkcjonalną. Wiąże się to z nowymi wyzwaniami. Przeszliśmy zmianę, z biblioteki - wypożyczalni
książek, poprzez miejsce animacji czytelniczej, do placówki pełniącej kluczową rolę animacji i
integracji środowiskowej. 

W dalszym ciągu doświadczamy problemów z zatrudnieniem
nowych pracowników. Poszukujemy osób, które umiałyby
połączyć pracę bibliotekarza i animatora, ponieważ nasza
biblioteka to przestrzeń, która nie jest już tylko wypożyczalnią
książek. Jednocześnie obserwujemy, że proponowane przez nas
wynagrodzenie nie jest konkurencyjne dla osób, które posiadają
właściwe kompetencje.
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Rok 2021 rozpoczynamy z nadzieją, że nasza praca wróci na „normalne tory” i będziemy mogli
funkcjonować i realizować nasze działania. Nie mniej jednak bierzemy pod uwagę przede
wszystkim bezpieczeństwo zarówno naszych pracowników, jak i użytkowników i liczymy się z

faktem kolejnych obostrzeń oraz ewentualnością pracy hybrydowej. 

W planach na najbliższe miesiące mamy otwarcie i uruchomienie kolejnego punktu
bibliotecznego w Kamionce. Na chwilę obecną mamy podpisaną umowę na wynajem lokalu oraz
jesteśmy w trakcie wyposażania punktu w meble i niezbędne sprzęty. To nowe miejsce na mapie
czytelniczej Piaseczna będzie współtworzone z Klubem Seniora, nasze działania będą się
uzupełniać i wspólnie stworzymy przestrzeń do realizacji pomysłów. Dodatkowym atutem tego
miejsca jest położenie w pobliżu szkoły podstawowej, mamy nadzieję na współpracę oraz
aktywność mieszkańców.



ROZWÓJ  KANAŁÓW
PROMOCJI  BIBLIOTEKI
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STRONA  WWW

STRONA  WWW

W lutym nastąpiła zmiana strony internetowej biblioteki. Nowa strona powstała w ramach
projektu realizowanego w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla
Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

NOWA STRONA STARA STRONA

Użytkownicy: 45 665

Nowi: 45 453

Sesje: 114 739O
Odsłony: 259 098

Średni czas: 2 min 35 sek

Statystyki (4.02.-31.12.2020)
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SOCIAL  MEDIA

Kon to  jest  ak tywne  od  grudnia  2019 .  Przez  ten  czas
udostępni l iśmy  niemal  200  postów .  W  tym  50  f i lmów .

Zgromadz i l iśmy  ponad  800  obserwu jących  kon to .

INSTAGRAM

Liczba  obserwu jących  naszą  stronę  na
Facebooku  1  stycznia  2020  -  2495  kon t .
Liczba  obserwu jących  naszą  stronę  na
Facebooku  1  stycznia  2021  -  3790  kon t .
Wzrost  o  około  66%.

FACEBOOK

ROZWÓJ  KANAŁÓW  PROMOCJI  BIBLIOTEKI
SOCIAL  MEDIA
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Facebook  Wa tch  -  w  zw iązku  z  dużą  i lością  produkcj i  f i lmowych  bibl io teki ,  odno towal iśmy
ogromny  wzrost  wyśw ie t leń  naszych  f i lmów .  Ponad  87  tys ięcy  wyśw ie t lonych  minut  oraz
ponad  11  tys ięcy  ak tywności  do tyczących  f i lmów  to  wynik ,  k tóry  os iągnęl iśmy  w  2020  roku .

FACEBOOK  WATCH
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FACEBOOK  WATCH  -  TOP  20
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YOUTUBE

Nasz  kanał  na  YouTube  ma  ak tualnie  188  subskryben tów .  Ogólna  l iczba  wyśw ie t leń  f i lmów
na  kanale  bibl io teki  w  2020  roku  wynios ła  53  466 .  Czas  oglądania  naszych  ma ter ia łów  to
ponad  6446  godz in .  Średni  czas  oglądania  wynos i  powyżej  7  minut .  Współczynnik
kl ikalności  wyśw ie t lonych  minia tur  to  2 ,77%.

Bibl io teka  Publ iczna  w  Piasecznie  -  h t tps ://www .youtube .com/channel/UC-UXLZ7wHpon6MiMmezSB4A

https://www.youtube.com/channel/UC-UXLZ7wHpon6MiMmezSB4A


Nasza biblioteka w ostatnim czasie pojawiała się w mediach. Często zamieszczano artykuły w

prasie lokalnej o wydarzeniach bibliotecznych. Pisaliśmy także do czasopism i portali
branżowych. Gościliśmy telewizję i ukazał się o nas materiał w Kurierze Mazowieckim o
działalności biblioteki w grudniu. Polskie Radio wyemitowało materiał o książkomacie w

Piasecznie.
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CZYTELNICY

W 2020 roku mieliśmy aktywnie wypożyczających 17 895 czytelników. Mimo pandemii
zanotowaliśmy wzrost czytelników. 

CZYTELNICY W 2020 ROKU

2016 2017 2018 2019 2020

20 000 

15 000 

10 000 

5000 

0 

WZROST LICZBY CZYTELNIKÓW W LICZBACH

Porównując dane od 2016 roku widać stały wzrost liczby czytelników. W 2020 roku, mimo
niesprzyjających warunków związanych z Covid-19, a także z zamknięciami bibliotek i częstymi
zmianami zasad obsługi udało się utrzymać tendencję wzrostową. W 2020 roku 17 895 osoby
były zapisane do biblioteki, co stanowi prawie 203 wiecej czytelników, niż w 2019 roku.

17 692

czytelników

14 871 

czytelników
14 569 

czytelników

12 008 

czytelników

17 895

czytelników
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KIM SĄ NASI CZYTELNICY

Nasi czytelnicy to w zdecydowanej większości kobiety. Mężczyźni stanowią tylko 28%

odwiedzających bibliotekę. W stosunku do roku 2019 ta dysproporcja ze względu na płeć
zwiększyła się nieznaczne (o 1,3%). Ponad 48% czytelników deklaruje, że są osobami
pracującymi, ponad 25% to osoby uczące się.

Kobiety
72%

Mężczyźni
28%

Pozostali
26%

Uczący się
25.4%

Pracujący
48.6%

Z roku na rok liczba czytelników korzystających z biblioteki stale wzrasta. W 2019 roku ponad
22% mieszkańców było zapisanych do biblioteki publicznej.

LICZBA CZYTELNIKÓW ZAREJESTROWANYCH W SKALI
GMINY NA 100 MIESZKAŃCÓW

22,39%19,11%18,98%
15,88%

22,44%
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25-44 lat
33.6%

45-60 lat
18.1%

6-12 lat
16.9%

pow. 60 lat
12.5%

13-15 lat
5.4%

do 5 lat
5.3%

16-19 lat
5%

20-24 lat
3.3%

W 2020 roku największą grupę czytelników stanowiły osoby między 25 a 44 rokiem życia (6011

osób). Grupa ta stanowiła 33,6% wszystkich czytelników. Drugą grupą w kolejności były osoby
między 45 a 60 rokiem życia (18%). Tu zaobserwowaliśmy zmianę w stosunku do 2019 roku,

gdzie to dzieci z początkowych klasa szkoły podstawowej były na drugim miejscu. W 2020 roku
dzieci w wieku 6-12lat stanowiły prawie 17% naszych czytelników. 

PODZIAŁ CZYTELNIKÓW ZE WZGLĘDU WIEK

PODZIAŁ CZYTELNIKÓW WEDŁUG PLACÓWEK

W 2020 roku najwięcej czytelników miała Biblioteka Główna (6500 czytelników), Biblioteka
Piaseczno-Centrum (3189), Piaseczno przy Kościuszki 49 (2952) oraz filia w Józefoslawiu (2436).
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KSIĘGOZBIÓR

Stan księgozbioru na koniec 2020 roku wynosił
176 173  książek (w 2019 roku 168 479 książek).

W 2020 roku kupiliśmy 12042 książek. W ramach
darów otrzymaliśmy kolejne 3352 egzemplarzy.

Wartość zakupów wyniosła 244 305,50 zł.

WARTOŚĆ ZAKUPU KSIĄŻEK
ORAZ ILOŚĆ ZAKUPIONYCH
SZTUK W 2020

244 305,50

zł

12042 

książki 
(zakup)

3352 

książki
(dary)

Księgozbiór 
176 173 książek

(stan na 31.12.2020)

+
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WIELKOŚĆ KSIĘGOZBIORU W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ
I FILIACH

W ramach polityki odświeżania księgozbioru bibliotek piaseczyńskich, w 2020 roku ubyło 3207

książek. Odświeżanie przynosi efekty i, z roku na rok, usuwamy coraz mniej zniszczonych
książek. Nasze działania są zgodne z oczekiwaniami czytelników, którzy szukają u nas głównie
nowości wydawniczych.

UBYTKI KSIĄŻEK W 2020

2017 2018 2019 2020
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15045

4822 

7962 

Polityka 

odświeżania
księgozbioru przynosi

spodziewane
efekty! 

3207 
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AUDIOBOOKI ,  FILMY  I  GRY

W minionym roku kupiliśmy 1372 audiobooków. W ramach darów otrzymaliśmy kolejne 29

egzemplarzy. Wartość zakupów wyniosła 23 942,99 zł. Na dzień 31.12.2020 roku wielkość
zbioru audiobooków wnosi 4786 audiobooków.

AUDIOBOOKI W 2020

23 942,99

zł

1372 szt.

(ZAKUPY)

+ 29 szt. 

(DARY)
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28,9%

 

40%
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Największą ofertę audiobooków ma
Biblioteka Główna - 1342 sztuk (Oddział dla
dorosłych: 744 i Oddział dla dzieci - 598)

oraz filia w Józefosławiu - 928 płyt. 
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W 2020 roku kupiliśmy 455 filmów na
dvd, które wypożyczać można w Bibliotece
Głównej. W ramach darów otrzymaliśmy
aż 1388 filmów (szacowana wartość to 6

940 zł). Cały zbiór filmów to 3170

egzemplarzy (w 2019 - 1337).

FILMY W 2020
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30,7%

Filmy dostępne w placówkach:

Biblioteka Główna:

Oddział dla dorosłych - 932

Oddział dla dzieci i młodzieży - 617

  

Filia w Głoskowie - 190

Filia w Józefosławiu - 1272

Filia w Zalesiu Górnym - 159

 

137%
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GRY PLANSZOWE W 2020

486 szt.

 

 

22%

Zbiór gier planszowych powiększył się w 2020 roku do 486 sztuk (323 gier w 2019) roku.

Biblioteka Główna - Oddział dla
dzieci i młodzieży - 187 gier
Filia w Józefosławiu - 299 gier

Gry można wypożyczyć:

GRY PLAYSTATION W 2020

NOWOŚĆ
43 gier

 

Biblioteka Główna oferuje także swoim
użytkownikom gry na playstation. W 2020 roku
zakupiliśmy pierwsze sztuki. W tej chwili mamy
43 gry o łącznej wartości 5 097,07

 

50%
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WYPOŻYCZENIA

Jedną z podstawowych ról biblioteki jest udostępnianie książek. W naszych placówkach dbamy,

aby oferta była aktualna i atrakcyjna dla czytelnika. Co roku uzupełniamy zbiory o nowości
wydawnicze. Słuchamy również czytelników i przy zakupach bierzemy pod uwagę ich propozycje

Przez cały 2020 rok czytelnicy wypożyczyli 184  899 książek i czasopism z naszych bibliotek.

Odnotowaliśmy niewielki spadek wypożyczeń w porównaniu z 2019 rokiem, co zapewne ma
związek z trwająca pandemią (2019 rok - 193 102 sztuk).

W 2020 roku najczęściej czytelnicy wypożyczali książki w Bibliotece Głównej. Łącznie w Oddziale
dla dzieci i młodzieży oraz Oddziale dla dorosłych miało miejsce ponad 53 tysiące wypożyczeń.

Na drugim miejscu była filia w Józefosławiu  - ponad 34 tysiące wypożyczenia.

WYPOŻYCZENIA WEDŁUG PLACÓWEK
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Najczęściej czytelnicy wypożyczali literaturę piękną dla dorosłych - aż 52,5% wszystkich
wypożyczeń. Niewielki odsetek stanowiły wypożyczenia czasopism - tylko 0,1%.

WYPOŻYCZENIA WEDŁUG RODZAJU LITERATURY

Literatura piękna dla dorosłych
52.5%

Literatura piękna dla dzieci i młodzieży
33.6%

Literatura niebeletrystyczna
13.7%

Czasopisma
0.1%
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WYPOŻYCZENIA WEDŁUG RODZAJU LITERATURY 

I PLACÓWKI
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W 2020 roku najbardziej aktywna czytelniczka
wypożyczyła 787 książek. Na drugim miejscu
był czytelnik, który wypożyczył 207 książek.

Trzecia z kolei była czytelniczka, która
wypożyczyła 179 pozycji z naszej biblioteki.

Rekordzistka
 wśród czytelników
wypożyczyła w

2020 roku 

787 książek!

 C .  S .  LEWIS ,  "LEW ,  CZAROWNICA  I  STARA  SZAFA"

 J .  BEDNAREK  "NIESAMOWITE  PRZYGODY  DZIES IĘCIU  SKARPETEK  ( . . . ) "

 R .  F .  KOSIK  "NET  I  NIKA  ORAZ  GANG  NIEWIDZIALNYCH  LUDZI"

 J .  CHRISTA  "SZKOŁA  LATANIA"

 R .  GOSCINNY  "MIKOŁAJEK"

 A .  MICHAEL IDES ,  ALEX  "PACJENTKA"

 K .  MICHALAK  "ZAGUBIONA"

 K .  MICHALAK  "MARZYCIELKA"

 M .  WIDMARK  "TAJEMNICA  ZWIERZĄT"

 R .  MRÓZ  "NIEODNALEZIONA"

 J .  KINNEY  "TRZECI  DO  PARY"

 M .  PASZYŃSKA  "DZIEWCZĘTA  WYGNANE"

 G .  KASDEPKE  "DETEKTYW  POZYTYWKA"

 A .  KRAWCZYK  "LATO  WŚRÓD  WYDM"

 R .  MRÓZ  " I LUZJONISTA"

 M .  KRÜGER  "KAROLCIA"

 B .  A .  PARIS  "ZA  ZAMKNIĘTYMI  DRZWIAMI"

 W .  CHMIELARZ  "CIENIE"  

 R .  MRÓZ  "NIEODGADNIONA"

 A .  KRAWCZYK  "NAJMILSZY  PREZENT"

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

10 .

11 .

12 .

13 .

14 .

15 .

16 .

17 .

18 .

19 .

20 .

NAJCZĘŚCIEJ WYPOŻYCZANE KSIĄŻKI - TOP20

CZYTELNICZKA 

REKORDZISTKA
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Nasi czytelnicy w 2020 roku wypożyczyli
filmy 2824 razy oraz audiobooki 5289
razy. Najwięcej wypożyczeń, odnotowała
Biblioteka Główna - 4131 oraz filia w

Józefosławiu - 2664.

WYPOŻYCZENIA DOKUMENTÓW AUDIOWIZUALNYCH

Audiobooki
65.2%

Filmy
34.8%

 A .  L INDGREN  "DZIECI  Z  BULLERBYN"

 J .  BRZECHWA  "AKADEMIA  PANA  KLEKSA"

 A .  L INDGREN  "P IPP I  WCHODZI  NA  POKŁAD"

 A .  L INDGREN  "P IPP I  NA  POŁUDNIOWYM  PACYFIKU"

 J .  R .  R .  TOLKIEN  "HOBBIT  CZYL I  TAM  I  Z  POWROTEM"

 J .  K .  ROWLING  "HARRY  POTTER  I  KOMNATA  TAJEMNIC"

 J .  K .  ROWLING  "HARRY  POTTER  I  KAMIEŃ  FILOZOFICZNY"

 A .  L INDGREN  "DETEKTYW  BLOMKVIST"

 Ł .  WIERZBICKI  "AFRYKA  KAZIKA"

 A .  STELMASZYK  "TAJEMNICA  KLEJNOTU  NEFERT IT I"

 A .  L INDGREN  "NOWE  PSOTY  EMILA  ZE  SMALANDI I"

 B .  MULL  "BAŚNIOBÓR"

 A .  L INDGREN  "P IPP I  POŃCZOSZANKA"

 W .  CHMIELARZ  "CIENIE"

 J .  K .  ROWLING  "HARRY  POTTER  I  WIĘZIEŃ  AZKABANU"

 G .  KASDEPKE  "NIEZWYKŁE  PRZYGODY  DETEKTYWA  POZYTYWKI"

 R .  DAHL  "CHARL IE  I  FABRYKA  CZEKOLADY"

 J .  BEDNAREK  "NIESAMOWITE  PRZYGODY  DZIES IĘCIU  SKARPETEK  ( . . . ) "

 A .  L INDGREN  "DZIECI  Z  UL ICY  AWANTURNIKÓW"

 W .  CHMIELARZ  "ŻMIJOWISKO"

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

10 .

11 .

12 .

13 .

14 .

15 .

16 .

17 .

18 .

19 .

20 .

NAJCZĘŚCIEJ WYPOŻYCZANE AUDIOBOOKI - TOP20

WYPOŻYCZENIA GIER

W 2020 roku czytelnicy sięgnęli po gry planszowe 519 razy. Wypożyczenie gier było możliwe
tylko w okresie od stycznia do marca, w związku z obostrzeniami spowodowanymi pandemią.
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Od  16  czerwca  2020  roku  z  ks iążkoma tu  skorzystało  503  osoby .  Ta  opcja  wypożyczenia
lub/ i  zwro tu  do tyczy  zbiorów  z  Bibl io teki  Głównej  i  spodobała  s ię  naszym  czytelnikom ,

k tórzy  coraz  chę tniej  z  niej  korzystają .  Spek taku larny  wzrost  wypożyczeń  przez  ks iążkoma t
zaobserwowal iśmy  w  l istopadz ie  (aż  329  unikalnych  użytkowników ) .  By ło  to  pow iązane  z

czasowym  zamknięciem  bibl io tek  w  zw iązku  z  trwającą  pandemią .

DZIAŁALNOŚĆ  BIBLIOTEKI  W  2020  ROKU  W  LICZBACH
KSIĄŻKOMAT  -  WYPOŻYCZENIA
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Użytkownicy
503 osoby

KSIĄŻKOMAT  

-WYPOŻYCZENIA

Wypożyczenia ogółem

70.5%

Zwroty ogółem

29.5%

Nas i  czytelnicy  chę tnie  zamaw ia ją  zbiory  do  ks iążkoma tu .  Zwro tów  w  tej  formie  jest
znacznie  mniej  niż  wypozyczeń .
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Wypożyczenia 

ogółem
1941 szt.

Zwroty
ogółem
814 szt.

DZIAŁALNOŚĆ  BIBLIOTEKI  W  2020  ROKU  W  LICZBACH
KSIĄŻKOMAT  -  WYPOŻYCZENIA

Oddział dla dorosłych suma

67%

Oddział dla dzieci i młodzieży 

33%

Od  czerwca  do  grudnia  2020  roku  wypożyczy l iśmy  przez  ks iążkoma t  1941  szt .  Oddz ia ł  dla
doros łych  wypożyczy ł  2/3  tych  zbiorów  (ks iążki  audiobooki ,  f i lmy ) ,  a  Oddz ia ł  dla  dz iec i  i
młodz ieży  33%.
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Oddział  dla dorosłych
67% wypożyczeń

Książki
95.9%

Audiobooki
3.4%

Od  czerwca  do  grudnia  2020  roku  Oddz ia ł  dla  doros łych  wypożyczy ł  w  ks iążkomacie
łącznie  1301  sztuk  zbiorów  (ks iążki  -  1241 ,  audiobooki- 53 ,  f i lmy-7 ) ,  a  Odz ia ł  dla  dz iec i  i
młodz ieży  -  640 ,  w  tym  ks iążki  -  614 ,  audiobooki- 22 ,  f i lmy-4 .

Oddział  dla dzieci i młodzieży
33% wypożyczeń

Książki
95.4%

Audiobooki
4.1%

DZIAŁALNOŚĆ  BIBLIOTEKI  W  2020  ROKU  W  LICZBACH
KSIĄŻKOMAT  -  WYPOŻYCZENIA
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E-BOOKI  -  LEGIMI
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E-BOOKI  -  LEGIMI

Wśród naszych czytelników mamy wielu  fanów e-booków. W naszych bibliotekach dostępne były
kody  do serwisu Legimi, dzięki którym czytelnicy  mogli  czytać książki elektroniczne całkowicie
za darmo. Z lektur mogli skorzystać na telefonie lub czytniku. 

Podsumowując usługę Legimi w 2020 roku w okresie od stycznia do marca Oddział dla dorosłych
Biblioteki Głównej wydawał po 124 kody miesięcznie. Od kwietnia do grudnia pula kodów wzrosła
do 164 na miesiąc. Razem wydaliśmy 1848 kodów. Co miesiąc wydajemy prawie 100%. Zdarza
się także, że zapotrzebowanie na kody jest większe i kończą się one w kilka dni. Liczba
wypożyczeń tytułów przez naszych cztelników na Legimi to 15 100. Na platformie tej dostępnych
jest ponad 60 000 tytułów do wypożyczenia.

1 .  365  DNI

2 .  POWRÓT  Z  BAMBUKO

3 .  TEN  DZIEŃ

4 .  ZŁOTA  KLATKA

5 .  UNORTHODOX .  JAK  PORZUCIŁAM  ŚWIAT  ORTODOKSYJNYCH  ŻYDÓW

6 .  ŻMIJOWISKO

7 .  KRÓL

8 .  ZAGINIĘCIE

9 .  LOT  202

10 .  PRZEKRĘT

11 .  TATUAŻYSTA  Z  AUSCHWITZ

12 .  GAMBIT  KRÓLOWEJ

13 .  PRECEDENS

14 .  EKSTRADYCJA

15 .  BAŚŃ  O  WĘŻOWYM  SERCU

16 .  UMORZENIE

17 .  SERCE  GANGSTERA

18 .  MÓJ  SZEF

19 .  OSKARŻENIE

20 .  ŚLEPNĄC  OD  ŚWIATEŁ

Zbiory Legimi 
to ponad 

60 000 tytułów!

NAJCZĘŚCIEJ WYPOŻYCZANE E-BOOKI- TOP20



DZIAŁALNOŚĆ  BIBLIOTEKI  
W  2020  ROKU  Z  PODZIAŁEM  

NA  MIESIĄCE  I  PLACÓWKI

Obsługa czytelnicza – dobór księgozbioru, informowanie i pomoc;

Promocja czytelnictwa przez organizację akcji, wydarzeń czytelniczych;

Zakupy książkowe, katalogowanie, skontra biblioteczne;

Opracowywanie nowości wydawniczych, włączanie do księgozbioru;

Porządkowanie księgozbioru;

Przygotowywanie scenariuszy spotkań, warsztatów i harmonogramów;

Opracowywanie raportów, statystyk i sprawozdań;

Udział w szkoleniach, spotkaniach, webinariach;

Systematyczne doszkalanie i rozwój zawodowy.

Oprócz poniższych działań w podziale na placówki i miesiące, nasze biblioteki systematycznie
realizują działania, które są nieuwzględnione w zestawieniu. Jednak nie sposób pominąć,

stałych, statutowych zadań, które są wykonywane codziennie lub w trybie miesięcznym.

Bibliotekarze w codziennej pracy wykonują m.in. następujące zadania:
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Dzień Kubusia Puchatka 

Dzień Babci i Dziadka
Zima w muzyce — spotkanie z muzyką
klasyczną
Poznajemy  bibliotekę — Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy, ul. Szpitalna 

Poznajemy bibliotekę — Przedszkole
„Kubusiowy Zakątek”

Poznajemy bibliotekę — Przedszkole „Ala

Spotkanie z podróżnikiem Sebastianem
Bielakiem pt. „Rezerwat Biebrzy – ostatnie
bagna Europy”
„Moja babcia i mój dziadek” —

Przedszkole nr 5
Plastyka sensoryczna

i Kot”

STYCZEŃ

Codzienne zajęcia z wykorzystaniem nowych
technologii oraz gier planszowych z klasami
pod opieką świetlicy.
I edycja starych konsol — I Piaseczyńska
Retrospekcja
Nawiązanie współpracy z Przedszkolem
mieszczącym się w Centrum Edukacyjno-

Multimedialnym.

Konserwacja oraz udostępnianie
zainteresowanym użytkownikom Konsol PS4 

Spotkania Klubu Mangi i Anime
Czwartki bez prądu 

Współpraca z Oddziałem dla Dzieci i
młodzieży Biblioteki Głównej przy lekcjach
bibliotecznych.

Organizowanie szkolenia dla pracowników
Biblioteki z wykorzystania robotów
edukacyjnych LOFI prowadzone przez
przedstawiciela LOFI Pawła Brokla.

Monitorowanie i zakup sprzętu edukacyjnego
ze środków bibliotecznych i budżetu
obywatelskiego.

Oddział  dla  dorosłych

Odział  dla  dzieci  i  młodzieży

Multicentrum

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
Czwartki bez prądu
Warsztaty dla rodziców: „Jak zachęcać
swoje dziecko do współpracy?”

Spotkanie autorskie z Maxem Czornyjem
Warsztaty robienia bransoletek
Klub Podróżnika —  spotkanie z

Aleksandrem Dobą
YouTube od kuchni — spotkanie z

założycielką kanału Dzikie Ucho oraz
koncert Magdy Wasylik

Biblioteka  Główna, ul. Jana  Pawła  II  55

Rozdawanie pakietów w ramach projektu
„Mała książka – wielki człowiek”

Piaseczno  przy  Kościuszki  49

Piaseczno  – Centrum

Lekcje biblioteczne (spotkanie z tradycją:

karnawał, zapusty, maski karnawałowe)

Piaseczno  – Zalesie  Dolne

Lekcja biblioteczna „Życie pszczół”, 2 klasy
pierwsze
Spotkanie z pszczelarzem — przedszkole
„Zalesinek”

Akcja czytelnicza „Z książką na start"

Lekcja biblioteczna „Zima na wsi”
Lekcja  biblioteczna „Kubuś Puchatek” 

Akcja Czytelnicza „Z książką na start”

Filia  w  Głoskowie
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Filia  w  Jazgarzewie

Akcja „Zapisz się do biblioteki w
Józefosławiu”

Warsztaty z kodowania – klasa IV ze Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka w

Józefosławiu   

Rozdawanie pakietów w ramach projektu
„Mała książka – wielki człowiek”

Filia  w  Józefosławiu

Angielski dla Seniorów
Lekcje biblioteczne dla przedszkolaków

Filia  w  Zalesiu  Górnym

Akcja Aplikacja — warsztaty rękodzielnicze

Filia  w Złotokłosie

LUTY

Spotkanie z muzyką klasyczną
— wiolonczelistka Olena Zhurova-Tsolka pt.
„W.A. Mozart" (uczniowie ze szkoły w
Głoskowie)

 Spotkanie z muzyką klasyczną
— wiolonczelistka Olena Zhurova-Tsolka pt.
„Dziadek do orzechów” (dzieci ze szkoły
specjalnej w Łbiskach)

Spotkanie z podróżnikiem Sebastianem
Bielakiem pt. „Dolina Biebrzy jako ostatnie
mokradła Europy” (dwie klasy z Jazgarzewa)

Lekcja biblioteczna dla dzieci ze szkoły
specjalnej w Łbiskach.

Wystawy: Zimowe opowieści, Walentynki,
Dzień kota, Dzień języka ojczystego,

rocznica urodzin Chopina
Fryderyk Chopin — spotkanie z muzyką
klasyczną
Warsztaty  teatralne
Warsztaty walentynkowe
Zima w mieście – odwiedziny w bibliotece
i strefie multi dzieci z Ośrodka Szkolno –

Wychowawczego przy ul.Szpitalnej 
Zima w mieście — odwiedziny w bibliotece
i strefie multi  dzieci ze szkoły
podstawowej nr 5
Warsztaty „Dzień Kota”

Warsztaty zimowe zawieszki
Przedszkolak w świecie teatru — teatrzyk 

kamishibai: „Brzydkie kaczątko”, „Pani
Zamieć” 

Przedszkolak w świecie sztuki —
Spotkanie z malarką Michaliną Kowal
Plastyka sensoryczna
Angielski dla maluchów - Maluch&Mama

Oddział  dla  dorosłych

Odział  dla  dzieci  i  młodzieży

Warsztaty robienia zakładek
Spotkania ze sztuką z Mirą Walczykowską
– Rola sztuki w dzisiejszych czasach  

Czwartki bez prądu
Warsztaty dla rodziców pt. „Jak to jest z
tą złością?”

Muzyczne walentynki z biblioteką,

przygotowanie zakładek z miłosnymi
cytatami 
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
Czwartki bez prądu – konkurs z grą
Sherlock
Historia piaseczyńskich bibliotek – wykład
Małgorzaty Szturomskiej
Spotkanie autorskie z Agnieszką Lis

Biblioteka  Główna, ul. Jana  Pawła  II  55
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YouTube od kuchni – spotkanie z Billie
Sparrow (tłumaczone na Polski Język
Migowy)
Warsztaty las w słoiku
Przygotowanie wystawki książek kulinarnych
z okazji Tłustego Czwartku oraz zakładek
promujących święto

Zajęcia z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu
Zakup sprzętu edukacyjnego ze środków
bibliotecznych i budżetu obywatelskiego
Zajęcia z wykorzystaniem nowych technologii
oraz gier planszowych z klasami ze świetlicy,
ze wszystkimi grupami Przedszkolnymi z
Centrum Edukacyjno-Multimedialnego
Zajęcia w ramach ferii (10-23 lutego) -

wykorzystywanie interaktywnej podłogi,
robotów Photon oraz Dash, a także aplikacji
Scratch Jr oraz długopisów 3D
Zajęcia dla dzieci ze świetlicy środowiskowej
z Żabieńca - 2 spotkania
Prezentacja i przybliżenie oferty
Multicentrum grupom zewnętrznym
Udostępnianie zainteresowanym
użytkownikom Konsol PS4 

Spotkania Klubu Mangi i Anime
Czwartki bez prądu
Współpraca z Oddziałem dla dzieci i
młodzieży Biblioteki Głównej przy lekcjach
bibliotecznych
I turniej MTG w formacie Pioneer

Multicentrum

Warsztaty z robienia świec żelowych

Piaseczno  przy  Kościuszki  49

Piaseczno  – Centrum

Rozdawanie pakietów w ramach projektu
„Mała książka – wielki człowiek” 

Spotkanie Klubu Poszukiwaczy Słowa

Piaseczno  – Zalesie  Dolne

Wystawa malarstwa “Wyrwane z kontekstu”

Wernisaż wystawy oraz koncert muzyczny
Wieczór autorski Józefa Dziekońskiego

Spotkanie autorskie z autorem książki
„Znajdź mnie i kiedyś odwiedź” Zbigniewem
Kołbą – uczniowie Szkoły Podstawowej w
Głoskowie 

Lekcja biblioteczna „Zawód bibliotekarz”
Akcja Czytelnicza „Z książką na start”

Filia  w  Głoskowie

Filia  w  Jazgarzewie

Spotkanie autorskie z Agnieszką Waszak –

klasa I ze Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka
2 warsztaty z programowania Minecraft w
ramach Lokalnego Klubu Kodowania i we
współpracy z firmą Mind Cloud 

5 warsztatów Kreatywne ferie: Mój pierwszy
biznes – sprawdź, czy jesteś
przedsiębiorczy/przedsiębiorcza?; Szyjemy
wesołe portfele z filcu; Kodowanki –
programujemy z robotami Photon i Ozobot;
Kociołek Wiedźmy – wyczarujemy ziołowy
balsam do ust; Tworzymy wielkoformatowe
gry planszowe

Filia  w  Józefosławiu

Warsztaty z robienia świec żelowych na
Walentynki
Ferie zimowe w bibliotece
Warsztaty z rysunku 3D
Spotkanie autorskie z autorem książki
„Znajdź mnie i kiedyś odwiedź” Zbigniewem
Kołbą
Lekcja biblioteczna dla dzieci ze szkoły
specjalnej w Łbiskach
Spotkanie z teatrem „Urwis” - spektakl
„Skrzacie opowieści” dla dzieci z zerówki z
Jazgarzewa
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MARZEC

5 warsztatów na ferie „Zaryzykuj w
bibliotece!” Słynna gra planszowa „Ryzyko” –

zostań dowódcą, strategiem, zawieraj
sojusze”  

Akcja „Walentynki w bibliotece – wypożycz
książkę, a otrzymasz prezent” 

Akcja „Z okazji Tłustego Czwartku
rozdajemy tłuste książki”

Angielski dla Seniorów
Lekcje biblioteczne dla przedszkolaków
Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Kołbą

Filia  w  Zalesiu  Górnym

Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Kołbą
dla dzieci
Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Kołbą
dla seniorów
Warsztaty rękodzielnicze (Akcja Aplikacja)

Filia  w Złotokłosie

Wystawki: Dzień Kobiet
Pierwsze oznaki wiosny — lekcja
biblioteczna (Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy Szpitalna)

Poznajemy bibliotekę (Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy) 
Rytm księżyca — Warsztaty – Dzień 

Kobiet 
Spotkanie z Sebastianem Sękiem —

twórcą komiksu o bitwie z czasów II wojny
światowej na terenie Piaseczna
Spotkanie literacko-muzyczne "Jan
Sebastian Bach"

Plastyka sensoryczna
Angielski dla maluchów - Maluch&Mama 

Lekcje biblioteczne we współpracy z
Multicentrum

Odział  dla  dzieci  i  młodzieży

Biblioteka  Główna, ul. Jana  Pawła  II  55

Oddział  dla  dorosłych

Spotkania ze sztuką – Czy łatwo dziś być
artystą? - Paweł Górski
Klub Podróżnika – Hulajnogą i autostopem
przez Afrykę – Tomasz Jakimiuk
Warsztaty z okazji Dnia Kobiet: Słodkie
słoiczki
Dyskusyjny Klub Książki
Ulotka z informacjami, skąd pobrać
darmowe i legalne książki elektroniczne 

Akcja “Weź torbę, dostaniesz książkę”

Szkolenie z obsługi arkusza kalkulacyjnego
Excel dla Bibliotekarzy

Zakup sprzętu edukacyjnego ze środków
bibliotecznych i budżetu obywatelskiego
Zajęcia z wykorzystaniem nowych technologii
oraz gier planszowych z klasami ze świetlicy,
ze wszystkimi grupami Przedszkolnymi z
Centrum Edukacyjno-Multimedialnego
Udostępnianie zainteresowanym
użytkownikom Konsol PS4 

Spotkania Klubu Mangi i Anime
Czwartki bez prądu
Współpraca z Oddziałem dla dzieci i
młodzieży Biblioteki Głównej przy lekcjach
bibliotecznych
Akcja - Zagraj ze swoim bibliotekarzem!

Multicentrum

Rozdawanie pakietów w ramach projektu
„Mała książka – wielki człowiek”  

Przeniesienie księgozbioru dziecięcego do
pomieszczenia po remoncie.

Konserwacja księgozbioru. Opracowywanie
nowości wydawniczych.

Piaseczno  przy  Kościuszki  49

Piaseczno  – Zalesie  Dolne

Spotkanie z podróżnikiem-Tomasz Sobania
(dwie klasy  VIII)
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KWIECIEŃ

Akcja Czytelnicza “Z książką na start”

Filia  w  Głoskowie

Filia  w  Jazgarzewie

Spotkanie z muzyką klasyczną i
wiolonczelistką Oleną Zhurova-Tsolka.

Tematem była muzyka do przedstawienia
„Karnawał zwierząt” (dzieci ze szkoły
specjalnej w Łbiskach)

Akcja „Halo! Już wiosna! Zapisz się do
biblioteki!”
Warsztaty „Programujemy! Kodujemy z
robotami Photonami i pokonujemy trasy” 

Spotkanie autorskie z Katarzyną Wnękowską
połączone z warsztatem coachingowym „Jesteś
Wyjątkowa – jak być skuteczną i spełnioną”

w ramach Klubu Czytelniczego Mali Einsteini
realizowane z projektu “Para-buch! Książka 

w ruch!”

Filia  w  Józefosławiu

Angielski dla Seniorów
Lekcje biblioteczne dla przedszkolaków

Filia  w  Zalesiu  Górnym

Spotkanie autorskie z Tomaszem Sobanią dla
młodzieży
Warsztaty rękodzielnicze
Zakup i opracowanie nowości wydawniczych

Filia  w Złotokłosie

Zamknięcie placówek w związku z ogłoszeniem  

pandemii od 12 marca 2020 - w kolejnych
miesiach praca głównie nad działaniami online

Film zapraszający do korzystania z

biblioteki po otwarciu

Odział  dla  dzieci  i  młodzieży

Biblioteka  Główna, ul. Jana  Pawła  II  55

Oddział  dla  dorosłych

Dyskusyjny Klub Książki online
Szkolenie on-line „Google Kalendarz,
Google Dysk i inne” z Marcinem
Babiakiem  dla bibliotekarzy powiatu
piaseczyńskiego
Szkolenie on-line (warsztat) pt. „Zmiany,
praca zdalna i jak radzić sobie w obecnej
sytuacji” dla bibliotekarzy powiatu
piaseczyńskiego 

Przesyłanie bieżących informacji do 

bibliotek powiatu piaseczyńskiego na
temat funkcjonowania  bibliotek w czasie
pandemii

Monitorowanie i zakup sprzętu edukacyjnego
ze środków bibliotecznych i budżetu
obywatelskiego
Udział w szkoleniach i webinariach
Uruchomienie inicjatywy
#kochanowskichallenge
Opracowywanie tekstu oraz nagrywanie
wideo poradnika do aplikacji Scratch Jr
Pisanie artykułów do zakładki BiblioOnline:

Mangi — przegląd tytułów, Multicentrum
poleca, Nowe technologie ciekawostki
Przygotowywanie scenariuszy zajęć.

Opracowywanie działań związanych z UDZ.

Promowanie działań Multicentrum na stronie
Biblioteki i profilu na FB. Praca nad logo
Multicentrum.

Akcja - Zagraj ze swoim bibliotekarzem!

Multicentrum
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pocztówka z okazji Światowego Dnia Książki
i Praw Autorskich – wysłana newsletterem

Filia  w  Józefosławiu

Wydzielenie z księgozbioru dla dorosłych
fantastyki.
Prace porządkowe przeniesienie
księgozbioru na nowe regały w dziale dla
dorosłych.

Konserwacja księgozbioru, opracowanie
nowości wydawniczych
Praca zdalna - wprowadzanie ubytków
Zmiany sygnatur na książkach po
ujednoliceniu klasyfikacji.

Piaseczno  przy  Kościuszki  49

Piaseczno  – Zalesie  Dolne

Uzupełnianie księgozbioru po przekodowaniu
Opracowanie i foliowanie książek

MAJ

Film z życzeniami dla dzieci z okazji ich
święta

Odział  dla  dzieci  i  młodzieży

Biblioteka  Główna, ul. Jana  Pawła  II  55

Oddział  dla  dorosłych

Dyskusyjny Klub Książki online
Przesyłanie bieżących informacji do 

bibliotek powiatu piaseczyńskiego na
temat funkcjonowania  bibliotek w czasie
pandemii
Przesyłanie informacji o szkoleniach 

i webinariach on-line dedykowanych
bibliotekarzom, wsparcie merytoryczne 

w okresie pandemii (konsultacje
telefoniczne, on-line).

Opracowywanie tekstu oraz nagrywanie
wideo poradnika do aplikacji Scratch Jr.
Pisanie artykułów do zakładki BiblioOnline:

Mangi - przegląd tytułów, Multicentrum
poleca, Nowe technologie ciekawostki
Opracowanie i udział w tworzeniu materiałów
z cyklu filmów "Zajęcia chemiczne z

profesorem Kleksem"(CO2)

Tworzenie wewnętrznego regulaminu
Multientrum.

Pomoc FRSI w testowaniu ich nowej usługi —
ogólnego kalendarza wydarzeń dla
poszczególnych regionów
Opracowywanie działań związanych z UDZ.

Promowanie działań Multicentrum na stronie
Biblioteki i profilu na FB.

Akcja - Zagraj ze swoim bibliotekarzem!

Multicentrum

Konkurs dla młodzieży i dorosłych „Czy
znasz bibliotekę w Józefosławiu — mapa”

Tydzień Bibliotek – escape room online   

Listy nowości – 2 listy nowości książkowe, 1

lista nowości audiobookowe

Filia  w  Józefosławiu

Akcja Czytelnicza “Z książką na start”

Filia  w  Głoskowie
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Dyskusyjny Klub Książki online
Spotkanie z bibliotekarzami z powiatu
piaseczyńskiego (podsumowanie I półrocza
2020, omówienie bieżących spraw jak
funkcjonowanie bibliotek w  okresie
pandemii oraz szkolenie z obsługi robotów
"Praktyczne wykorzystanie Photonów").

Wsparcie merytoryczne bibliotek
(konsultacje telefoniczne, on-line).

CZERWIEC

Obsługa książkomatu
Udział w realizacji filmu promocyjnego nt.
Książkomatu

Odział  dla  dzieci  i  młodzieży

Biblioteka  Główna, ul. Jana  Pawła  II  55

Oddział  dla  dorosłych

Monitorowanie i zakup sprzętu edukacyjnego
ze środków bibliotecznych i budżetu
obywatelskiego
Opracowywanie tekstu oraz nagrywanie
wideo poradnika do aplikacji Scratch Jr
Pisanie artykułów do zakładki BiblioOnline:

Mangi — przegląd tytułów, Multicentrum
poleca, Nowe technologie ciekawostki
Opracowanie i udział w tworzeniu materiałów
z cyklu "Zajęcia chemiczne z profesorem
Kleksem" 

Uruchomienie cyklu “Gry na kawałku kartki”
Opracowanie gier PS4 oraz gier planszowych  

i prowadzenie pilotażowych zajęć (po okresie
pandemii).
Opracowanie Budżetu Obywatelskiego na
2021 rok
Opracowanie wniosku w projekcie Bardzo
Młoda Kultura
Liga Niezwykłych Umysłów — pozyskanie
dwóch licencji dla użytkowników biblioteki
do kursów z programowanie w językach
Python i SQL

Multicentrum

Spotkanie Klubu Poszukiwaczy Słowa

Piaseczno  przy  Kościuszki  49

Akcja Czytelnicza “Z książką na start”

Filia  w  Głoskowie

Akcja „Przyjdź, wypożycz książkę, odbierz
niespodziankę” z okazji Ogólnopolskiego
Tygodnia Czytania Dzieciom 

Akcja „Bookcrossing inaczej” z okazji
Ogólnopolskiego Święta Wolnych Książek

Filia  w  Józefosławiu
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Dyskusyjny Klub Książki

LIPIEC

Wakacje w bibliotece:

Tydzień ekologiczny - “Z ekologią za
pan brat”, Żywe obrazy - warsztaty
ekologiczne poprowadziła p.Joanna
Grabińska, "Coś z niczego" - warsztaty
dajemy drugie życie przedmiotom1
Tydzień Muzyczny (Muzyka filmowa,

popularne tańce, warsztaty nauki gry
na bum bum rurkach)

Tydzień z komiksem (spotkanie
autorskie z autorem i ilustratorem
książek holenderskim pisarzem
Hansem Lijklema, warsztaty z
tworzenia komiksu)

Tydzień z bajką (spotkanie z autorką
książek dla dzieci Karoliną Lijklema,

narysuj swojego przyjaciela, warsztaty
"Poznaj bohaterów bajek Disneya",

"Poznajemy bajki polskie"

Odział  dla  dzieci  i  młodzieży

Biblioteka  Główna, ul. Jana  Pawła  II  55

Oddział  dla  dorosłych

“Czwartki bez prądu”

Multiwakacje cz. 1:

Tydzień 1: "Do IT Yourself" - warsztaty
tworzenia świec żelowych, warsztaty z
rysunki 3D, warsztaty Pixel Art
Tydzień 2: Magia Grafiki, warsztaty z
projektowania 3D, warsztaty z
fotomontażu, warsztaty z tworzenia
Logo
Tydzień 3: Nauka to Sztuka - warsztaty
ze zwierzętami, warsztaty chemiczne,

warsztaty inżynieryjne, warsztaty
"Sztuka na miarę"

Tydzień 4 "Wytęż swój umysł" - zagadki
logiczne, rebusy, łamańce

Multicentrum

Współpraca z biblioteką szkolną w formie
online

Filia  w  Głoskowie

Czytanie pod chmurką - zabawy i czytanie
maluchom w plenerze
Zajęcia  plastyczne, zabawy z dziećmi w
czasie wakacji
Wystawka "Muminki na wakacje"

Piaseczno  – Zalesie  Dolne

Piaseczno  – Centrum

Przygotowanie księgozbioru dziecięcego i
popularnonaukowego, dziecięcego (PBP) do
wypożyczania w filii (zmiana w katalogu,

księdze inwentarzowej, oklejanie sygnatur)

Akcja dla nowych Czytelników “Wakacje już
trwają, książki na Was czekają!”

Akcja dla dzieci i młodzieży “Wakacje trwają, a
książki na dzieci i młodzież czekają!”

Filia  w  Józefosławiu

Zajęcia plastyczne i zabawy z dziećmi (grupy
2-osobowe)

Filia  w Złotokłosie

Spotkanie Klubu Poszukiwaczy Słowa
Akcja promocyjna: Mała książka - wielki
człowiek - Z książką na start

Piaseczno  przy  Kościuszki  49
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SIERPIEŃ

Wakacje w bibliotece:

Tydzień sportowy - gry i zabawy
sportowe,

Tydzień z malarstwem - dwa spotkania
z malarką Michaliną Kowal, warsztaty
plastyczne prowadzone przez
pracowników biblioteki
2 tygodnie z historią i tradycją -

wykonywanie ziołowych woreczków -

warsztaty prowadziły Panny Przeróbki,
Marc Chagall - poznajemy jego
malarstwo, warsztaty “Koń w butach”

- (Panny Przeróbki)
Odjazdowy bibliotekarz - organizacja i
udział

Odział  dla  dzieci  i  młodzieży

Biblioteka  Główna, ul. Jana  Pawła  II  55

Dyskusyjny Klub Książki
Wystawki książek: “Książki na wakacje” -

przygotowanie specjalnych zestawów dla
czytelników
Wsparcie przy organizacji "Odjazdowy
Bibliotekarz"

Oddział  dla  dorosłych

Multicentrum

Organizacja “Czwartki bez prądu”

Organizacja akcji “Odjazdowy Bibliotekarz”
Nagranie piosenki bibliotecznej „Bibliocito”

Multiwakacje cz. 2:

Tydzień 5 Taneczno-Muzyczny:
warsztaty z Zumby dla dzieci, dorosłych
i bibliotekarzy, warsztaty z
wykorzystaniem Bum Bum Rurek,

zabawa dla dzieci  pt. “Muzyczne
Karaoke”, warsztaty z wykorzystaniem
nowych technologii Just Dance!

Tydzień 6 Magic of Gathering: zajęcia z

Zumby,  Bum Bum Rurki, Muzyczne
Karaoke, Just Dance
Tydzień 7 Planszówki: nauka gry
"Wsiąść do pociągu", "Kakao", "Catan",

turniej w grę "Wsiąść do pociągu"

Spotkanie Klubu Poszukiwaczy Słowa
Przygotowania do wydania antologii Klubu
Poszukiwaczy Słowa
Akcja promocyjna Mała książka - wielki
człowiek - Z książką na start

Piaseczno  przy  Kościuszki  49

Piaseczno  – Centrum

Przygotowanie księgozbioru dziecięcego i
popularnonaukowego, dziecięcego (PBP) do
wypożyczania w filii (zmiana w katalogu,

księdze inwentarzowej, oklejanie sygnatur)

wystawki nowości wydawniczych

Filia  w  Jazgarzewie

Zajęcia wakacyjne  z dziećmi ze SP nr2 ( 7

spotkań)

Udział w Festiwalu Otwartych Ogrodów:

Wystawy:  Historia Biblioteki w Zalesiu
Dolnym;  J.Wilkoń, grafiki Katarzyny
Jezierskiej-Tratkiewicz
Koncert i recytacje poezji B.Leśmiana
Adopcja roślin
Zwiedzanie biblioteki

Wystawa Powstanie 44

Wystawa 100 lecie Bitwy Warszawskiej

Piaseczno  – Zalesie  Dolne

Wakacyjne warsztaty on-line w Józefosławiu:

tworzymy odlotowy pojazd, robimy słodkie
kosmetyki, szyjemy kreatywnie z filcu
Lista nowości książki - sierpień 2020

Filia  w  Józefosławiu

Tydzień 8 E-sport: turniej FIFA20,

turniej Dragon Ball FighterZ, dzień z

Rocket League, dzień z Dragon Ball!

“Odjazdowy bibliotekarz” (koncert, warsztaty
biżuterii, rowerowy bookcrossing)

Zalesie  Górne
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WRZESIEŃ

Dzień Kropki zabawa z wykorzystaniem
kodów QR
Wystawki: Pierwszy dzień w przedszkolu,

Dzień Przedszkolaka, komiksy, już jesień
Informowanie czytelników o głosowaniu
na Budżet Obywatelski

Odział  dla  dzieci  i  młodzieży

Biblioteka  Główna, ul. Jana  Pawła  II  55

Dyskusyjny Klub Książki
Wystawki książek: „Książki na długie
jesienne wieczory”, „Tydzień Książek
Zakazanych”

Spotkanie autorskie - Jakub Żulczyk
YouTube od kuchni - Okoń w sieci
Spotkanie ze sztuką - Sztuka Mówi: Rola
sztuki w czasie pandemii
Korepetycje Komputerowe dla seniorów
(Marcin Babiak 2 spotkania)

Konkursu Czytelniczy Czterowers
Warsztaty: Agnieszka Podleśna „Jak nie
zwariować z nastolatkiem?”,  „Co
zachowanie dziecka ma wspólnego z górą
lodową?”

Wydzielenie literatury dla dorosłych 18+

Oddział  dla  dorosłych

Organizacja i prowadzenie “Czwartki bez
prądu”

Prowadzenie zajęć komputerowych z

osobami 50+

Praca nad wystawą „Pracownicy Biblioteki
2020”

Multicentrum

Spotkanie Klubu Poszukiwaczy Słowa
Akcja promocyjna "Mała książka - wielki
człowiek" - Z książką na start

Piaseczno  przy  Kościuszki  49

wystawki nowości wydawniczych

Filia  w  Jazgarzewie

Dzień Kropki - lekcja biblioteczna
Czytanie i warsztaty plastyczne
Wystawa prac 

Wystawa grafik "Blaski i Kreski"
Zagadki frazeologiczne

Piaseczno  – Zalesie  Dolne

Festiwal Pięknej Książki „Piaseczno, Ludzie,

Książki” ONLINE realizowany w ramach
projektu Festiwal Pięknej Książki „Piaseczno,

Ludzie, Książki”
Lista nowości - książki i audiobooki - wrzesień
2020

Filia  w  Józefosławiu

Współpraca z biblioteką szkolną w formie
online

Filia  w  Głoskowie
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PAŹDZIERNIK

Noc bibliotek - współudział
Jesień z Vivaldim - Opowieści snute
smyczkiem
Poczytajki - zajęcia dla dzieci 3-7 lat
Warsztaty ze scrapbookingu
Wystawki: Biblioteka jest kobietą,

wystawka książek w języku niemieckim
oraz 4 inne
Międzypokoleniowe warsztaty z biżuterii w
ramach Parapetówki 2.0

Współudział w BiblioLAB

Odział  dla  dzieci  i  młodzieży

Biblioteka  Główna, ul. Jana  Pawła  II  55

Dyskusyjny Klub Książki
Udział w szkoleniach/webinarium:

Profesjonalna obsługa czytelnika
Warsztaty: Agnieszka Podleśna (2 razy),
Sport w czasie pandemii dr Aleksandra
Piotrowska, Las w słoiku, Kosmetyki
naturalne (2 razy), Spotkania ze sztuką -

Agnieszka Gniotek „Każdy ma gust, czyli o
tym, jak dobrać sztukę do wnętrz”
YouTube od kuchni - Ignacy Łukowski
Noc Bibliotek
Spotkania autorskie: Niką Jaworowską-

Duchlińską, Karoliną Wilczyńską
Korepetycje Komputerowe dla seniorów
(Marcin Babiak 2 spotkania)

Współudział w BiblioLAB
Wystawka książek “Biblioteka jest Kobietą”

Oddział  dla  dorosłych

Praca i organizacja wystawy „Pracownicy
Biblioteki 2020”

Udział w Nocy Bibliotek 2020 (Turniej Fifa
21, gra terenowa)

Czwartki bez prądu
Piaseczyński Uniwersytet Dziecięcy
(uroczysta inauguracja i pierwszy Zjazd)

Zajęcia z programowania w ramach
Parapetówki 2.0

Zajęcia komputerowe z osobami 50+

Zajęcia komputerowe w filii w Zalesiu
Górnym

Multicentrum

Udział w ogólnopolskiej akcji Noc bibliotek 

Akcja promocyjna Mała książka - wielki
człowiek - Z książką na start

Piaseczno  przy  Kościuszki  49

Tydzień Zakazanych Książek -wystawa
Wznowienie akcji "Z książką na start"

Piaseczno  – Zalesie  Dolne

wystawka nowości wydawniczych

Filia  w  Jazgarzewie

Festiwal Pięknej Książki “Piaseczno, Ludzie,

Książki” ONLINE realizowany w ramach
projektu Festiwal Pięknej Książki “Piaseczno,

Ludzie, Książki”
strona z Festiwalami Pięknej Książki  -
https://festiwalpieknejksiazki.wordpress.com/ 

Noc Bibliotek wysłanie newslettera z linkiem do
filmu „Jakub, Mimmi i gadające psy” 

cukierki z niespodzianką - rozdawanie gadżetów
Mazowiecki BiblioLAB 2020 – lokalny zjazd
bibliotekarzy z województwa mazowieckiego
Lista nowości - 2 listy nowości książki -
październik 2020 

Cyfrowe archiwum Józefosławia i Julianowa -

posty w zakładce archiwum na stronie biblioteki

Filia  w  Józefosławiu

Współpraca z biblioteką szkolną w formie
online

Filia  w  Głoskowie

Kurs komputerowy dla seniorów
Wystawa fotografii “Wspomnienie lata”

Artykuły do gazety lokalnej

Filia  w  Zalesiu  Górnym
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LISTOPAD

Konkurs Dzień Czarnego Kota - mem o
Czarnym kocie (16 uczestników)

Warsztaty ze scrapbookingu - ozdobne
pudełka
Wystawki okolicznościowe: Czarny kot,
Dzień Niepodległości, zakupionych
nowości, Mikołajki

Odział  dla  dzieci  i  młodzieży

Biblioteka  Główna, ul. Jana  Pawła  II  55

Dyskusyjny Klub Książki
Wystawki książek: “Postacie z bajek w

literaturze dla dorosłych”

Świętowanie dnia Postaci z Bajek -

bibliotekarze ubrani w stroje postaci z
popularnych bajek dla dzieci
Spotkanie autorskie online z Vincentem V.

Severskim
Konkursu Czytelniczy “Czarny kot”
Warsztaty: Agnieszka Podleśna “Uwaga -

emocje”, “Relacje rodzinne w dobie
pandemii”

Multicentrum

Oddział  dla  dorosłych

Organizowanie Konkursu plastycznego
“Manga? Banzai!” - Przygotowanie
regulaminu, zamieszczenie informacji i
plakatów
Stworzenie cyklu 48 rymowanek o
Pracownikach
Podpisy alternatywne pod obrazami
zamieszczonymi na stronie internetowej
biblioteki
Praca nad projektem Promocja Czytelnictwa
Przygotowanie MultiChoinki
Przygotowanie animacji poklatkowej z
procesu powstawania Multichoinki
Nagranie świątecznej piosenki bibliotecznej
Przygotowanie atrakcji do kalendarza
adwentowego

Misiowy konkurs plastyczny dla dzieci z klas
0-3, przygotowanie regulaminu i kart
zgłoszeń. Umieszczanie informacji i
promocja konkursu na stronie i fb biblioteki

Piaseczno  przy  Kościuszki  49

Wystawka książek, które zostały
zekranizowane

Filia  w  Jazgarzewie

Wystawa książek o polskich nekropoliach
Akcja  Z książką na start

Piaseczno  – Zalesie  Dolne

Akcja “Książka albo psikus” 

Lista nowości - 2 listy nowości książki oraz lista
"Dary od Czytelników" - listopad 2020

Cyfrowe archiwum Józefosławia i Julianowa -

posty w zakładce archiwum na stronie biblioteki 
Rozpoczęcie nowego cyklu “Z książką przy
kawie” - promocja książek z działu Pomagajki -
lista książek o emocjach, uczuciach, wartościach

Filia  w  Józefosławiu

Współpraca z biblioteką szkolną w formie
online

Filia  w  Głoskowie

Dzień postaci z bajek (poszukiwanie
bajkowych postaci)
Artykuły do gazety lokalnej “Przystanek
Zalesie”

Filia  w  Zalesiu  Górnym
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GRUDZIEŃ

Konkurs Mikołajkowy - karta świąteczna z

życzeniami (6 uczestników)

Wystawki okolicznościowe: zakupionych
nowości, książek nominowanych do IBBY,

zdjęć z początków działalności biblioteki w
CEMie, książki Bożonarodzeniowe
Udział w szkoleniach i webinariach m.in
Kongres Bibliotek, obsługa programów
graficznych, itp.

Odział  dla  dzieci  i  młodzieży

Biblioteka  Główna, ul. Jana  Pawła  II  55

Dyskusyjny Klub Książki online
Udział w szkoleniach/webinarium np.

Kongres Bibliotek
Wystawki książek: “Książka na Święta”,

“Książki i adaptacje filmowe powieści Johna
Le Carra - uczczenie twórczości zmarłego
pisarza”, “Agnieszka Osiecka - twórczość a
serial biograficzny”
Przygotowanie kalendarza adwentowego z

książkami na każdy dzień zaproponowanymi
przez pracowników biblioteki
Konkursu Czytelniczy - kartka świąteczna z

życzeniami
Warsztaty: Agnieszka Podleśna “Warsztaty
dla kobiet - Chwila dla Ciebie”, Agnieszka
Lis “Świąteczne warsztaty literackie” - 2

spotkania
Pakowanie książek czytelników biblioteki na
prezenty Świąteczne

Oddział  dla  dorosłych

Organizowanie Konkursu plastycznego
“Manga? Banzai!”
Podpisy alternatywne pod obrazami
zamieszczonymi na stronie internetowej
biblioteki
Przygotowanie MultiFerii
Przeprowadzenie Mikołajkowych
Eksperymentów – online

Multicentrum

Mikołajkowa niespodzianka dla małych
czytelników biblioteki  - post na fb z

piosenką o Emilu i fragment przygody
czytany przez E. Jungowską i udostępnione
przez wydawnictwo Jung-Off-Ska

Piaseczno  przy  Kościuszki  49

Wystawka książek świątecznych dla dzieci

Filia  w  Jazgarzewie

Upcycling w dekoracjach świątecznych
Tworzenie kartek świątecznych
Wystawa "Lektury na święta" dla dorosłych i
dla dzieci

Piaseczno  – Zalesie  Dolne

Rozdajemy prezenty-niespodzianki z okazji
Mikołajek 

Lista nowości książki - grudzień 2020 

Cyfrowe archiwum Józefosławia i Julianowa -

posty w zakładce archiwum na stronie biblioteki 
Cykl “Z książką przy kawie” - Książki świąteczne
- lista książek w świątecznym klimacie 

Świąteczny quiz - rozdajemy gadżety
biblioteczne

Filia  w  Józefosławiu

Współpraca z biblioteką szkolną w formie
online

Filia  w  Głoskowie

Artykuły do gazety lokalnej “Przystanek
Zalesie”

Wystawka książek nominowanych 2020 -

Książki Roku Polskiej Sekcji IBBY
Wystawka książek Małgorzaty Musierowicz -
laureatki nagrody Skrzydła Dedala
“Historie odnalezione - 3” spotkanie on-line

Filia  w  Zalesiu  Górnym
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Prace w systemie Mak+: ujednolicanie sygnatur, podmiana opisów tymczasowych na opisy z
Biblioteki Narodowej, uzupełnianie w systemie okładek książek, wprowadzanie ubytków,

wprowadzanie darów – filmy i gry.
Działania On-line: Cykl DIY - „Zrób coś z niczego”, „Czytanki z Kotkiem Psotkiem", »Rymowanka
biblioteczna", stworzenie interaktywnej tablicy z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla dzieci,
interaktywny test wiedzy z okazji Tygodnia Bibliotek “ABC wiedzy o książce i bibliotece«,

biblioteczne menu pt. „Mali Pożeracze Książek”, zwiastun przedstawiający wakacyjne zajęcia w

bibliotece, film z Teatrzykiem Kamishibai, film promocyjny z okazji otwarcia biblioteki po
kwarantannie, film z życzeniami z okazji Dnia Dziecka, film promocyjny z okazji otwarcia
Książkomatu.

Inne działania: śledzenie i zakup nowości wydawniczych (książki, filmy i audiobooki), przygotowanie
pomieszczeń bibliotecznych do wymogów sanitarnych, obsługa książkomatu, udział w szkoleniach i
kursach on-line, przygotowanie instrukcji korzystania z książkomatu, selekcja księgozbioru,

przygotowywanie pomieszczeń do remontu, ustawianie księgozbioru alfabetycznie, przygotowanie
oferty wakacyjnej.

Odział  dla  dzieci  i  młodzieży

Biblioteka  Główna, ul. Jana  Pawła  II  55

Oddział  dla  dorosłych

W okresie zamknięcia biblioteki – marzec-kwiecień – pracownicy wykonywali następujące prace w

systemie Mak+: ujednolicanie sygnatur, scalanie opisów książek, podmiana opisów tymczasowych
na opisy z Biblioteki Narodowej, uzupełnianie w systemie okładek książek, zakup i wprowadzanie
materiałów bibliotecznych, wprowadzanie czasopism, wprowadzanie ubytków,wprowadzanie darów
– filmy, książki.
Dodatkowo pracownicy: publikowali informacje na stronie internetowej (m.in relacje ze spotkań
DKK), uzupełniali grupę czytelniczą i grupę DKK na Facebooku, brali udział w szkoleniach i
webinariach online, przygotowywali grafiki na Facebook angażujące czytelników do zabrania głosu,

informowali o możliwości otrzymania kodów do Legimi poprzez maila oraz koordynacja wydawania
kodów, informowali czytelników o działaniu biblioteki — mailowe i telefoniczne, testowali escape
room online, przygotowywali spotkania online Dyskusyjnego Klubu Książki i informowali o nim w

mediach społecznościowych, przygotowali minirecenzje książkowe w ramach zakładki „Wokół
książki”, informowali o nowych grach planszowych, które będą dostępne do użytku w Bibliotece
Głównej w CEM, wyszukiwali nowości książkowe, które mogą zostać zakupione do biblioteki,
zajmowali się koordynacją pracy zdalnej placówek, współpracowali z bibliotekami gminnymi w
powiecie piaseczyńskim, informowali o szkoleniach i kursach online, przygotowali instrukcje
scalania książek, przygotowali instrukcje wprowadzania ubytków, wspierali Gminną Bibliotekę 
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Publiczną w Tarczynie we wprowadzeniu ubytków, przygotowali instrukcję ujednolicania sygnatur,
przygotowali instrukcji podmiany opisów na opisy z Biblioteki Narodowej, przygotowali się do
KOHY, okładali książki, prowadzili selekcję księgozbioru, prowadzili prace porządkowe w

magazynie, przygotowali dary książkowe i filmowe dla innych placówek, a także brali udział w
filmach informacyjnych oraz akcjach promocyjnych biblioteki w mediach społecznościowych

Multicentrum

Udział w szkoleniach i webinariach
Stworzenie Bibliotecznej rymowanki
Konserwacja urządzeń będących na wyposażeniu Multicentrum
Opracowywanie działań na wakacje 2020

Stworzenie Legend Miasta Piaseczna
Nawiązanie współpracy z Przedszkolem nr 4
Przygotowywanie scenariuszy zajęć
Opracowywanie działań związanych z UDZ
Promowanie działań Multicentrum na stronie Biblioteki i profilu na FB
Stworzenie tekstu piosenki bibliotecznej
Monitorowanie i zakup sprzętu edukacyjnego ze środków bibliotecznych i budżetu obywatelskiego
Uruchomienie inicjatywy #kochanowskichallenge
Opracowywanie tekstu oraz nagrywanie wideo poradnika do aplikacji Scratch Jr
Pisanie artykułów do zakładki BiblioOnline: Mangi - przegląd tytułów, Multicentrum poleca, Nowe
technologie ciekawostki
Praca nad logo Multicentrum
Pomoc Oddziałowi dla dzieci i młodzieży, Oddziałowi dla dorosłych, Filii Centrum oraz Filii na
Kościuszki w obsłudze czytelników podczas otwarcia po zniesieniu obostrzeń
Opracowanie i udział w tworzeniu materiałów z cyklu "Zajęcia chemiczne z profesorem Kleksem"

Tworzenie wewnętrznego regulaminu Multientrum
Pomoc FRSI w testowaniu ich nowej usługi - ogólnego kalendarza wydarzeń dla poszczególnych
regionów
Uruchomienie cyklu “Gry na kawałku kartki”
Opracowanie gier PS4
Opracowanie gier planszowych będących na wyposażeniu Multicentrum
Organizowanie i prowadzenie pilotażowych zajęć (po okresie pandemii)
Opracowanie Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok
Opracowanie wniosku w projekcie Bardzo Młoda Kultura
Liga Niezwykłych Umysłów - pozyskanie dwóch licencji dla użytkowników biblioteki do kursów z

programowanie w językach Python i SQL.

Akcja - Zagraj ze swoim bibliotekarzem!

CZAS  PANDEMII  — JAK  WYGLĄDAŁA  DZIAŁALNOŚĆ  PLACÓWKI  
OD  ZAMKNIĘCIA  DLA  CZYTELNIKÓW  12 .03 .2020



SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  BIBLIOTEKI  W  2020  ROKU

111

Wydzielenie z księgozbioru dla dorosłych fantastyki
Prace porządkowe przeniesienie księgozbioru na nowe regały w dziale dla dorosłych
Konserwacja księgozbioru
Praca zdalna — wprowadzanie ubytków w systemie MAK+ (protokoły z Biblioteki w Tarczynie)

Zmiany sygnatur na książkach po ujednoliceniu klasyfikacji
Przeniesienie księgozbioru dziecięcego do pomieszczenia po remoncie
Praca zdalna w Filii w Głoskowie
Opracowanie nowości wydawniczych
Udział w szkoleniach onlineUdział w webinariach online

Piaseczno  przy  Kościuszki  49

Przekodowywanie księgozbioru w Zalesiu Górnym
Scalanie księgozbioru w systemie MAK
Wprowadzanie streszczeń do książek w systemie MAK
Selekcja księgozbioru i przygotowanie protokołu ubytków w ilości 500 sztuk i wykreślenie tych
pozycji  z ksiąg inwentarzowych
Zakup i opracowywanie nowości książkowych
Wprowadzenie darów książek i filmów
Udział w szkoleniach online
Udział w webinariach online
Umieszczanie na portalu Facebook postów dla czytelników: Zagadki, recenzja książek 

Konserwacja księgozbioru — okładanie książek w folię, ujednolicanie  i zmiana sygnatur
Prace porządkowe w bibliotece

Piaseczno  – Zalesie  Dolne  - zamknięte  do  14.06

Piaseczno  – Centrum

Przekodowywanie księgozbioru
Nanoszenie ubytków w systemie MAK+ (protokoły z Biblioteki w Tarczynie)

Wprowadzanie nowości książkowych do systemu MAK+Opracowywanie nowości (okładanie w folię,

naklejanie sygnatur, pieczętowanie)

Przygotowanie do wypożyczania księgozbioru dziecięcego z Biblioteki Powiatowej (ustawienie na
półkach, zmiana statusu w księgach inwentarzowych)

Wyodrębnienie lektur z księgozbioru BP i ustawienie ich na półkach
Ujednolicanie sygnatur zgodnie z wytycznymi Biblioteki Głównej CEM
Udział w szkoleniach online
Udział w webinariach online
Porządkowanie księgozbioru na półkach
Promocja książek w mediach społecznościowych (krótkie recenzje nowości, polecanie ciekawych
książek, krzyżówka literacka)

Filia  w  Bogatkach  - zamknięte  do  30.06

Filia  w  Głoskowie

CZAS  PANDEMII  — JAK  WYGLĄDAŁA  DZIAŁALNOŚĆ  PLACÓWKI
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Filia  w  Jazgarzewie  - zamknięta  do  14.06

Opracowanie techniczne książek, filmów (naklejanie kodów, stemplowanie, opisywanie)

Katalogowanie w systemie MAK+ (filmy, książki, audiobooki)
Naklejanie sygnatur na zakupione książki
Foliowanie książek
Selekcja księgozbioru (literatura polska, anglojęzyczna, skandynawska, niemiecka, rosyjska,

autorów piszących w innych językach, biografie, historia, poziom I, II),  zmiana statusu w systemie
MAK+, wycofywanie książek z selekcji
Porządkowanie księgozbioru
Poprawa sygnatur na książkach po ujednoliceniu

Przegląd kontynuacji serii do zakupu oraz nowości wydawniczych
Zakup nowych książek i audiobooków   

Opracowanie pocztówki i wysłanie newslettera z okazji Światowego Dnia Książki
Stworzenie pliku w Excelu z numerami na koszulki do płyt
Wyszukanie linków i przygotowanie opisów darmowych serwisów z kursami do publikacji na stronę
i FB biblioteki (łącznie 21 opisów)

Ujednolicanie sygnatur w bazie MAK+ (przejrzane 3837 rekordów oraz 1700 rekordów)

Opracowanie regulaminu i kart zgłoszeniowych do konkursu „Czy znasz bibliotekę w Józefosławiu
– mapa”, konsultacja ze specjalistą od RODO
Sprawdzenie regulaminu do konkursu "Czy znasz bibliotekę w Józefosławiu – mapa"

Opracowanie plakatu do konkursu "Czy znasz mapę w Józefosławiu – mapa"

Opracowanie wpisu o konkursie "Czy znasz bibliotekę w Józefosławiu – mapa" na stronę biblioteki
Wpis o konkursie na stronie i FB biblioteki oraz grupach na FB
Przygotowanie quizu – „Escape room online” dla czytelników w ramach Tygodnia Bibliotek oraz
promocja na stronie i FB biblioteki
Poprawa wizytówki filii
Przygotowanie recenzji książek popularnonaukowych na stronę i FB biblioteki  Wpis „Recenzje
książek z psychologii” na stronie i FB bibliotekiPrzygotowanie 6 scenariuszy zajęć oraz warsztatów
dla dzieci i młodzieży
Przygotowanie 2

0 propozycji akcji/działań biblioteki do końca roku oraz na początek (pierwszy kwartał) 2021 r.

Przygotowanie plakatów w programie CANVA - oferty dla szkół i przedszkoli
Opracowanie 30 audiobooków (przekazane do domu) – naklejanie kodów, sygnatur, stemplowanie i
opisanie płyt  
Uzupełnienie nazw serii książek w systemie MAK+

Przygotowanie zagadek do książekPromocja działań biblioteki na FB biblioteki oraz na FB
lokalnych grup
Opracowanie informacji - Newsletter dla czytelników
Udział w kursach, webinariach i szkoleniach online

Prace wewnętrzne w filii:

Praca zdalna:

Filia  w  Józefosławiu

Praca online: wprowadzania streszczeń w systemie MAK, scalanie opisów bibliograficznych. udział
w szkoleniach, udział w werbinariach.praca w innej placówce przy wypożyczaniu książek (foliowanie
nowości, wymiana starych folii na nowe).
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Filia  w  Zalesiu  Górnym

Udział w szkoleniach i webinariach
Praca w innej placówce przy wypożyczaniu książek ( foliowanie nowości, wymiana starych folii na
nowe)

Zakup nowości wydawniczych i audiobooków

Filia  w  Złotokłosie  - zamknięta  do  14.06

Przekodowywanie księgozbioru
Porządkowanie, okładanie w folię księgozbioru w filii w Bogatkach
Zakup nowości książkowych i audiobooków
Opracowywanie nowości książkowych i audiobookówUdział w szkoleniach i webinariach online
Nanoszenie ubytków w systemie MAK+ (protokoły z Biblioteki w Tarczynie)

Porządkowanie, okładanie w folię książek w filii w Zalesiu Górnym

Punkty  biblioteczne  Bobroteka, Chojnów, Gołków  pozostają  zamknięte  na
czas  pandemii  od  12  marca  2020.
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ZAŁĄCZNIK 1. AKCJE, PROJEKTY
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ZAŁĄCZNIK 3. KSIĘGOZBIÓR
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ZAŁĄCZNIK 4. WYPOŻYCZENIA
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ZAŁĄCZNIK 5. CZYTELNICY




