
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI  

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻABIEJ WOLI 

W 2014 ROKU 

 

 

Budżet samorządowy na działalność biblioteki w 2014 roku. 

 Ogółem: 120.000 zł., w tym: 

 zaplanowany na zakup książek – 8.000 zł. 

 zrealizowany na zakup książek – 9.000 zł. 

 

Budżet samorządowy na działalność biblioteki w 2015 roku. 

 Ogółem: 125.000 zł., w tym: 

 zaplanowany na zakup książek – 9.000 zł. 

 

Zmiany w sieci bibliotecznej, lokalizacji i zmian lokalowych w 

porównaniu z rokiem 2014. Zmiany planowane na 2015 rok. 

W 2014 roku nie nastąpiły żadne zmiany w sieci bibliotecznej. Nie są one 

również planowane na rok 2015. W 2014 roku nie przeprowadzano zmian 

infrastruktury GBP, nie była ona modernizowana. 

 

Wpływ nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (w zakresie możliwości łączenia bibliotek z innymi 

instytucjami kultury) na organizację biblioteki.  

Wyżej wymieniona nowelizacja nie wpłynęła na działania naszej 

placówki.  

 

 

 



Obsługa czytelnicza specjalnych grup użytkowników 

(niepełnosprawnych, seniorów). 

W bieżącym roku biblioteka nie była modernizowana pod względem 

technicznym. Obiekt częściowo został przystosowany do obsługi osób 

niepełnosprawnych (wykonano podjazd dla wózków inwalidzkich. Mają oni 

również możliwość korzystania z zasobów biblioteki za pośrednictwem jej 

pracowników. W wielu przypadkach rezerwacja i omówienie sposobu 

dostarczania książek odbywa się z wykorzystaniem sieci telefonicznej oraz 

internetowej. 

Pracownicy biblioteki odpowiadają na zapotrzebowanie określonych grup 

czytelników (w dużej mierze są to osoby starsze), organizując bezpłatne punkty 

porad i szkoleń informatycznych, wykorzystując posiadany sprzęt 

komputerowy.  

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada w swoich zbiorach książek  

z powiększoną czcionką oraz audiobooków. Placówka w 2014 roku 

kontynuowała realizację procesu udostępniania swoim czytelnikom książek  

w wersji elektronicznej. Przystąpienie do korzystania z platformy IBUK LIBRA 

(sfinansowane z budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej) pozwoliło na 

udostępnienie ponad 400 pozycji książkowych w wersji elektronicznej. Nadzór 

merytoryczny nad procesem udostępniania zbiorów sprawuje Biblioteka 

Publiczna gminy Grodzisk Mazowiecki. IBUK LIBRA – bezpłatny dostęp do e-

czytelni (na www.ibuk.libra.pl) jest możliwy dzięki przystąpieniu naszej 

biblioteki do Konsorcjum Mazowieckich Bibliotek Publicznych. 

 

Liczba dostępnych tytułów: 576 

Nazwa udostępnianych baz e-booków: IBUK LIBRA. 

Dostęp do e-booków: online (również za pośrednictwem czytelni 

internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej). 

http://www.ibuk.libra.pl/


W tej sprawie Gminna Biblioteka Publiczna przystąpiła do Konsorcjum 

Mazowieckich Bibliotek Publicznych. 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli nie jest wyposażona w sprzęt 

oraz oprogramowanie specjalistyczne.  

Strona internetowa instytucji jest przystosowana do obsługi przez 

czytelników, mających możliwość podglądu historii i stanu bieżącego swoich 

kont, prolongaty i rezerwacji książek. Jest ona również dostosowana do obsługi 

przez czytelników niedowidzących (możliwość powiększenia czcionki 

Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli nie współpracuje  

z organizacjami instytucjami wspierającymi osoby niepełnosprawne. 

 

Digitalizacja. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli nie digitalizuje własnych 

zbiorów.  Nie podpisała w tej sprawie umowy – konsorcjum z innymi 

bibliotekami. 

 

Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków (udział w programach, 

grantach, sponsoring itp.) 

 

Gminna Biblioteka Publiczna nie pozyskiwała w 2014 roku żadnych 

środków. 

 

Lokale biblioteczne. 

W 2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie pozyskała nowych lokali  

i nie aranżowała ich wnętrz pod kątem różnych grup użytkowników. W 2015 

roku takie działania również nie są planowane. 

 

 



Obsada kadrowa. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli jest placówką jednoosobową. 

Jeden etat przeznaczony jest dla kierownika placówki (umowa na czas 

nieokreślony), zaś 1/10 etatu – dla księgowej. Na 2015 rok nie przewiduje się 

zmian kadrowych.  

 

Komputeryzacja. 

Nad stanem sprzętu komputerowego użytkowanego w bibliotece czuwa 

pracownik Domu Kultury w Żabiej Woli. Placówka posiada obecnie pięć 

stanowisk komputerowych, z czego cztery są przeznaczone dla czytelników 

odwiedzających Gminną Bibliotekę Publiczną. Na ich potrzeby w placówce 

działa sprzęt umożliwiający bezprzewodowe oraz przewodowe korzystanie z 

zasobów Internetu, również z wykorzystaniem oferowanego przez bibliotekę 

sprzętu informatycznego. Jeden z udostępnionych komputerów połączony jest z 

drukarką, co umożliwia wykorzystanie jej przez mieszkańców gminy Żabia 

Wola.  

Na 2015 rok przewidziane jest dalsze rozszerzenie możliwości 

informatycznych biblioteki poprzez zwiększenie możliwości programu 

bibliotecznego „Mateusz”, W bieżącym roku wprowadzono do użytkowania 

nową stronę Gminnej Biblioteki Publicznej, umożliwiającą aktywną współpracę 

czytelników z biblioteką (ankiety, prolongata i rezerwacja woluminów, udział w 

ankietach administratora itp.) oraz ułatwiającą korzystanie przez 

niedowidzących internautów (możliwość powiększenia).   

 


