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Sprawozdanie z dziatalno5ci w 2or4 roku
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Sprawozdanie z dzialalno6ciw zor4 roku

SIEC BIBLIOTECZNA:

W sklad sieci bibliotecznej wchodzq nastqpujqce plac6wki biblioteczne:

- Biblioteka Gldwna, ul. T. Koiciuszki49 w skrad kt6rejwchodzq:

- Wypozyczalnia dla dorostych i mlodziezy

- Oddziat dla dzieci

- 9 filii bibliotecznych (z miejskie i7 zlokalizowanych na terenie Gminy piaseczno):

- Osiedle (Wypo2yczalnia dla doroslych i mtodzie2y i Oddziat dla dzieci)

ul. Szkolna 9

- Zalesie Dolne - Al. Kasztan6w rz

- Bogatki- ul. Kr6lewska 9r

- Chojndw - ul. Klonowa r6

- Glosk6w - ul. parkowa 8

- Jazgarzew - ul. Gldwna 3r

- Jozefos*aw - ul. tJrocza l4

- Zalesie G6rne - ul. Wiekowej Sosny 4

- Ztotoklos - ul.3-go Maja 3o
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KSTEGOZBT6R

W zot4 roku przybylo 8 586 egz.zbiorow na kwotqt5T 9o7,7t2tr:

- zakupiono 7 647 egz. zbior6w na sumq t48 6o8,ot zl (w tym z8z zbiory specjalne)

- otrzymane dary to 939 egz, zbior6w na sumq 9 299,7 zN

W tym samym czasie z ksiqgozbioru ubylo t3 8o9 wolumin6w na sumq t6 948,5 2tr.

Ubytki to: selekcja, zaczytane, zniszczone ksiqzki, nie nadajqce siq do dalszego u2ytku ani

naprawy introligatorskiej.

Stan zbior6w Biblioteki Publicznej wraz z filiami na koniec omawianego okresu

wyni6sl 167 563 egz. (ksiqgozbi6r + zbiory specjalne), a ich wartoii wzrosla do

t 9t6 23t,64 2tr.

KONSERWACJA KSr EGOZBTORU

Na biezqco prowadzona jest konserwacja zbior6w bibliotecznych.

Oblozono w foliq 10 414 egzemplarzy.

Sklejono klejem introligatorskim, zszytobqd2wzmocniono tadmq 1294 egzemplarzy.

Brakujqce kartki sq uzupelniane dziqki kopiom kserograficznym.

CZYTELNICY

W zot4r. zanotowano 9 o23 czytelnik6w.

GZYTELNTCY WEDr-UG W|EKU I ZAJECTA
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D - dzieci nieob. obow. szk. 155 1.72To

M - uczniowie 2830 31,36%

S - studenci 530 5.87o/o

U - prac. umvsNowi 2682 29,72Yo

P - robotnicv 401 4,440/o

R - rolnicv 27 0,30%

I - inni zatrudnieni 771 8,54o/o

E-emeryci irenci6ci 439 4.870/o

Nz - pozost. niezatr. 1188 13,17%
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WYPOZYCZENIA

1, Ksiq2ki

w omawianym okresie wypozyczono ogdlem rgr 259 wol. ksiqzek.

Wypo2yczenia literatury dla doros'lych stanowiq 57%wszystkich wypo2 yczen.

wypo2yczenia literatury dzieciqcej stanowiE3t%og6fu wypo2ycze6. .

Wypo2yczenia literatury popularnonaukowej stanowiq tz% og6tu wypo2yczeri .

r Literatura dla
dorostych

I Literatura dla dziecii
m*odzie2y

,. Literatura
niebeletrystyczna

W czytelniach i .kqcikach czytelniczych zanotowano D 718 odwiedzin. Czytelnictwo
prasy: 't 116z osoby skor.zystaty z prasy na rniejscu ,1 11g os6b wypo 2yczyto iq do domu.

2, Ksiq2ki m6wione - plyty cD orazwydawnictwo komputerowe

Biblioteka dysponuje' zbiorem 577 jednostek audiobook6w oraz wydawnictw
komputerowych na ptytach cD. W omawianym okresie zakupiono lqcznie zg4 nowe
tytu'|ry (z czego 44 dlanowootwartejfiliiw.J6zefostawiu) a udostqpnionb 4zo jednostki.
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DzrAtALNoSi r n ponMAcYJ NA

We wszystkich plac6wkach prowadzona jest na biezqco dzialalnoii informacyjna

w roku zot4 udzielono tz 935 informacji z zakresu:

- tematyczne, wymagajqce doboru literatury do okreilonego tematu,

- rzeczowe, wymagajqce konkretnych wiadomodci o jakim5 problemie, zjawisku,

- bibliograficzne, polegajqce na sprawdzeniu wiadomoici o okredlonych

publikacjach,

- bibtioteczne tzn. czy okreilone wydawnictwa znajdujq siq w bibliotece.

. KorzystajQcym z biblioteki udzielane sq informacje: bibliograficzne, biblioteczne

ifaktograficzne oraz na interesujqcy ich temat. Ka2dy nowo zapisany czytelnik

inforrnowany jest o obowiqzujqcym regulaminie korzystania z wypo2yczalni, czytelni

ilnternetu. Czytelnicy zapoznawani sq z ukladem ksiqzek na p6lkach i zasadami

posfugiwania 5iq katalogami kartkowymi ielektronicznym w programie bibliotecznym

MATEUSZ. Informujemy czytelnik6w o gromadzonych zbiorach, prasie codziennej

ilokalnej.

. ; I ;Udzielamy telefonicznych i mailowych informacji o naszych zbiorach i realizuiemy

zamdwienia. P,omagamy ,osobom starszyffi, w korzystaniu z Internetu, obsfugiwaniu

kornputera, zakladaniu poczty elektronicznej. Czytelnicy otrzymujq od nas wizyt6wki

izaktadki z godzinami pracy, numerem telefonu i adresem mailowym. Informujemy

czytelnik6w o zasobach naszych filii, godzinach ich pracy, warunkach korzystania z nich.

Na naszej stronie internetowej zamieszczane sE informacie: o zbiorach, formach

dzialal no(ci, klubach zainteresowari, spotkaniach autorskich.

.Udzielamy informacji o zasobach innych bibliotek, kt6rych katalogi mo2na

przeglQdai on,line i uczymy korzystania z nich. Pomagamy maturzystom,

wprzygotowaniu bibliografii do prezentacji z j. polskiego oraz studentom do Prac

ficencjackich i magisterskich. Osobom niedowidzqcym proponujemy ksiqzki z du2ym

drukiem iaudiobooki na plytach CD.

Przygotowujemy ksiqzkiz dar6w od czytelnik6w dla: Swietlicy irodowiskowej, kola

emeryt5w, fundacji pomagajqcej osobom starszym i niepetnosprawnym. Udzielamy

informacji o malarzach i obrazach prezentowanych na wystawie w Wypo2yczalni oraz o
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imprezach kulturalnych odbywajqcych siq w naszych placdwkach. Zachqcamy

czytelnikdw do spotkari w ,,Klubie Poszukiwaczy Slowa" i,,KIubie Dobrej Ksiqzki,,.

Informacje o spotkaniach zamies zczane sq na stronie internetowej Biblioteki.

Popularyzuiemy twdrczo!( poet6w lokalnych organizujqc spotkania autorskie oraz
wystawki z ich dorobkiem twdrczym, Na imprezach plenerowych rozdajemy ulotki
informujqce o naszej dzialalnodci i zasobach, a tak2e zakNadki do ksiqzek z adresami i

godzinami pracy Biblioteki Gl6wnej i Filii. Na kazde spotkanie projektujemy stosowny
plakat.

lstotnym elementem dzialalnoici informacyjnej sq wystawki, .gazetki, plakaty,

ktdre spetniajq rolq informacyjno-promocyjnq okredlonych zagadnieri, ksiq2ek.

organizowane sE wystawki z okazii rocznic wielkich wydarzefi historycznych, urodzin

i irn ierci wybitnych I udzi I ub wystawki zwiqzanez aktualnymi wydarzeniami.

' tqcznie wykonano 48o rdznego rodzaju wystawek, gazetek okolicznoiciowych.

' Podstawowym ir6dNem informacji o ksiq2ce jest w Bibliotece katalog:

aJfabetyczny, rzeczowy, tytu,lowy oraz katalog w programie bibliotecznym Mateusz. We

wszystkich plac6wkach udostq.pniono dla czytelnik6w komputery, na ktdrych mo2na

przeglqdai elektroniczny katalog zbiordw.

MODERNIZACJE

' w zwiqzku z'nowQ strategiq promocji Biblioteki zaistniala potrzeba stworzenia
nowego' odpowiadajqcego potrzebom biblioteki znaku graficznego, Logo ma

nowoczesny wyglqd, symbolizuje otwartq ksiqzkq i jest utrzymane w cieptych kolorach

26fto- pomarafczowych, czym oddaje charakter instytucji, kt6ra odnawia sw6jwizerunek.
Zmodernizowana zostata rdwnie2 strona biblioteki (ww-w,bibliotekap].asecz.no,pl). Nowy

wyglqd jest bardziei przeirzysty i czytelny utrzymany w kontrastowych kolorach. Na

stronie www dostqpne sE aktualne informacje o naszych placdwkach i bie2qcych

sprawach, ktdre dotyczq biblioteki - informacje o spotkaniach aut6rskich, lekcjach

bibliotecznych i innych formach promocji biblioteki. Do dnia 3r grudnia 2014 stronq
odwiedzito ok. ztz tys, u2ytkownik6w on-line. Analogiczne informacje co na stronie www
zamieszczamy na naszym profilu na facebooku.
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W zot4 roku wydali5my aktualny informator o Bibliotece, prezentujqcy wszystkie

placdwki, ich zbiory, godziny otwarcia, dane adresowe i historiq poszczeg6lnych

plac6wek. Z informatora mozna siq dowiedziei o aktualnej dzialalnoici i szerokiej ofercie

kulturalno-oiwiatowej. Informator jest zilustrowany kolorowymi, aktualnymi zdjqciami

ka2dej plac6wki. Informator zaopatrzony zostal tak2e w QRKod (kod umo2liwiajqcy

odczytanie zakodowanych informacji na urzqdzeniach mobilnych). W tym przypadku kod

odsyla na nasze stronq internetowq.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno dotr1czyla do proiektu rrStrefa

lnnowacjirr realizowan ego przez Fundacjq Rozwoju Spoleczeristwa lnformacyjnego a jego

zaNo2enia sq zgodne z celami Frogramu Rozwoju Bibliotek. W obecnej chwili zesp6l

reprezentujqcy bibliotekq bierze udzial w cyklach szkoleri przygotowujqcych do

stworzenia wlasnego.planu rozwoju Strefy Innowacji w Bibliotece, Za cel postawiono

sobie upowszechnienie'modelu biblioteki jako miejsca wspierania innowacji spolecznych.

Dq2ymy do tego aby Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno sta.la siq miejscem

aktywnoici mieszkadcdw, w ktdrym bqdq mogli rozwiqzywai problemy wazne dla

rozwoju lokalnej spolecznodci.

, Biblioteka wprowadzila nowe cykle edukacyjne

m.in.:

' ttPoznaiemy kultury Swiatatt w ramach

kt6rego odbyly siq spotkania z p. Beatriz Blanco, kt6ra

przedstawiala dzieciom tradycje zaduszek w Hiszpanii i

(wiqt bozegonarodzenia w Meksyku oraz z panem

Jakubem Domanem, ktdry opowiadal o 2ydowskiej

Chanuce.
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' ttOpowieici snute smyczkiemtf - dzieci

poznajq muzykq wielkich kompozytor6w. Do

tej pory odbylo siq spotkanie z Olenq

Zhurowq pt.',Zwiolonczelq o Bachuil
EE!ln
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. ttMaly wolontariattf Biblioteka

przystqpila do programu, ktdry ma uczyi dzieci w wieku

4 - t5 lat wrazliwo(ci spolecznej, pomagania innym oraz

odpowiedzialnoici za otaczaiEcy nas iwiat. Jednym z

element6w programu jest ksiqzka tf Dobre uczynki

Cecylki Knedelekfr. Dotychczas odby.ly siq spotkania z

Joannq Krzy2anek i z panem stra2akiem.

' W Bibliotece PubliczneiMiasta i Gminy Piaseczno w dalszym ciqgu trwajq prace nad

utworzeniem komputerowej bazy danych o ksiqgozbiorze oraz bazy czytelnik6w.

Wpro,wadzono. ok. t65 46t opis6w bibliograficznych ksiqzek (rekord6w), co stano wi 95%

catego ksiqgozbioru.

Biblioteka na bie2qco tworzy i modyfikuje swoje bazy elektroniczne w programie

bibliotecznym Mateusz. W ramach prac nad uruchomieniem elektronicznej obsfugi

czytelnik6w trwa naklejanie isczytywanie kod6w kreskowych, Do kodca zor4 roku 5 filii

zakoiczytro prace przygotowujqce d o el ektro nicznego wyp ozycza nia.

W trzecim kwartale zot4 roku zaczqlifmy wyposazai i urz4dza( nowq filiq
w J6zefostawiu. Do kodca roku prace zosta.ly zakoriczone i od stycznia ruszyNo

udostqpnianie. Na powierzchni ok. r8o mt mieszczq siq:
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W Oddziale dla dzieci od polowy grudnia

czytelnicy mogQ korzystai z konsoli do gry Sony

Playstation 4 i nowego du2ego odbiornika TV.

W zot4 roku rozpoczqli6my prace nad nagraniem

z audiobook6w piaseczydskich twdrc6w: ilpiaseczyr{skie

opowiedcitr i rrAntologii Klubu Poszukiwaczy Slowail,

prace nad tekstami ukodczone zostana w marcu roku

2015.
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Zaku'piony zosta* przenoiny sprzqt nagto(nieniowy, do fachowej obsfugi imprez

iwydarzeri kulturalnych odbywajqcych siq w Bibliotece Gl6wnej i filiach.

Zainwestowalifmy r6wnie2 w profesjonalne materialy promocyjne, miqdzy innymi roll-up

igad2ety z nowym logo biblioteki.

DZtAr,ALNOsi XU lru MLNO.OSWlnrowR

W z'ot4 r. zanotowano 4 r62nego rodzaju form pracy kulturalno-o$wiatowej,

w;ktdrych uczestniczyto ro 396 os6b (nie liczqc imprez plenerowych).

1, LEKCJE IWYCIECZKI BIBLIOTECZNE

w Bibliotece i filiach przeprowadzono tg6 zajq( z udziatem 3 0961uczni6w.

Prezentujemy tytuly wybranych:

oddzial dzieciqcy 43 lekcji/94o uczni6w i rz wycieczek, w kt6rych wziqto udziaN 244

osoby

,, Bezpieczne ferie zimowe,,

,,2 przysNowiami za pan brat" na podst. ksiq2ki R. piqtkowskiej

,,Dbajmy o zdrowie" na podst. ksiq2ki,,M6j podrqcznik pierwszej pomocy,,

,,Jak powstaje ksiqzka" - projektujemy wtasnq oktadkq do ksiq2ki

cykl lekcji o porach roku
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