
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK 
 
Sieć bibliotek publicznych 

 

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy została powołana na mocy Uchwały 
Nr V/47/99 Rady Gminy Warszawa Białołęka z dnia 29 stycznia 1999 r. Została wpisana do Rejestru 
Instytucji Kultury Gminy Warszawa Białołęka w dniu 10 lutego 1999 r. pod numerem drugim. 

We wrześniu 2006 r. Biblioteka Publiczna pozyskała nowy lokal o powierzchni 201 m2; przy ul. 
Pancera 18. Będzie się tam mieściła pierwsza na Białołęce Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i 
Młodzieży Nr LVI. Obecnie trwają prace remontowe mające na celu przystosowanie lokalu do potrzeb 
nowej biblioteki. Oddanie do użytku nowej placówki planuje się na wrzesień 2007 roku. 

 
W skład Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka wchodzi 7 placówek: 
 
Oddziały:  

1. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 42, ul. Antalla 5 
2. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr IV, ul. Antalla 5 
3. Czytelnia Naukowa Nr XX, ul. Van Gogha 1 

 
Filie:  

1. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 46, ul. Kowalczyka 3 
2. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 58, ul. Ambaras 12 
3. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 69, ul. Raciborska 20 
4. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 88, Pl. Światowida 3 

 
Księgozbiory 

 
 
Stan księgozbiorów na koniec 2006 r. wyniósł - 91 723 wol. 
 
Do księgozbiorów wprowadzono ogółem - 8 729 wol. (o 854 więcej niż w 2005 r.)  

w tym: z zakupu ze środków samorządowych - 7 206 wol. (o 205 więcej niż w 2005 r.) 

W wyniku selekcji wycofano ogółem - 5 027 wol. 
 
We wszystkich bibliotekach dostępne były - 124 czasopisma (61 tytułów). 
 
Liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła ogółem 9 279, jest to więcej w stosunku do roku 
poprzedniego o 163 osoby 

w tym: 
dzieci do lat 15 zarejestrowano 2 176 

 
 
Udostępniono ogółem 144 339 książek 



w tym: 
- w wypożyczalniach dla dorosłych 104 938 wol. 
- w bibliotece dla dzieci 34 590 wol. 
- w Czytelni Naukowej 4 811 wol. 

W tym na miejscu skorzystano ogółem z 9 880 książek 

Ogółem w bibliotekach udzielono 9 898 informacji wykorzystując przede wszystkim katalogi 
komputerowe dostępne w 4-ech placówkach: Wyp. 42, Wyp. 46, BD IV i CN, w tym internauc i- 2 797 
uczestników. 

Struktura księgozbiorów bibliotek w Dzielnicy Białołęka w stosunku do lat poprzednich nie 
zmieniła się i przedstawia się następująco: 

 

2005 r. 2006 r. 
 

   Ilość wol. Udział % Ilość 
wol. 

Udział 
% 

Literatura piękna dla 
dzieci 16 207 18,4 16 629 18,1  

Literatura piękna dla 
dorosłych 42 178 47,9 44 258 48,3  

Literatura 
popularnonaukowa 29 631 33,7 30 836 33,6  

Razem 88 016 100,0 91 723 100  

 
Podstawowe wskaźniki: 

 ROK 2005 ROK 2006<  

Zasięg czytelnictwa 13,6 % 13,3 % 

Zakup nowości na 100 mieszkańców 10,4 wol. 12,5 wol. 

Wypożyczenia na 100 mieszkańców 220,4 wol. 206,9 wol. 

Zasobność księgozbioru na 100 mieszkańców 130,9 wol. 131,5 wol. 
 
Uwaga: dane o liczbie mieszkańców w 2006 r. pochodzą z Urzędu m. st. Warszawy Dzielnica 
Białołęka.  

Liczba mieszkańców: 2005 r. (stan na 31.12.2005) - 67 258 
2006 r. (stan na 31.12.2006) - 69 766 

Wzrósł zakup nowości w 2006 roku. Spadły natomiast zasięg czytelnictwa i wypożyczenia. 
Wpływ na to mogły mieć m.in. wzrost liczby mieszkańców Białołęki w stosunku do roku ubiegłego, 
systematycznie przeprowadzane selekcje w celu uaktualnienia księgozbiorów i wycofywania książek 
zniszczonych oraz skontra które powodują wyłączenie placówek na czas przeprowadzania spisów. W 
roku 2006 skontra były przeprowadzane m.in. w Wyp. 42 i BD IV. Są to placówki posiadające 
największe księgozbiory i największą liczbę czytelników. Przeprowadzane selekcje są związane z 



przygotowaniami do wdrażania systemu automatyzacji wypożyczeń w kolejnych placówkach tzn. Wyp. 
58, Wyp. 69 i Wyp. 88. Automatyzacja wypożyczeń ma także pewien wpływ na spadek liczby 
wypożyczeń w skomputeryzowanych placówkach. Chodzi o odejście od dotychczasowego kropkowania 
odwiedzin oraz wypożyczeń na rzecz ich rejestracji z użyciem czytnika. Na spadek wypożyczeń może 
też mieć pewien wpływ wprowadzenie w tych placówkach ograniczeń w wypożyczaniu liczby 
woluminów. 

 
Zakup 

 

W 2006 r. zakup książek był większy niż w roku ubiegłym mimo niższych środków finansowych 
na ten cel w związku z odejściem od zakupu centralnego (możliwość uzgadniania cen z hurtownikami, 
większe rabaty) oraz z przyznaniem Bibliotece dotacji z Ministerstwa Kultury w wysokości 15 000 zł 
na zakup książek. 

Do wszystkich bibliotek można było dzięki temu zakupić więcej książek: literatury pięknej dla 
dorosłych (w tym bestsellerów), literatury pięknej dla dzieci oraz literatury popularnonaukowej. Można 
było także zwiększyć liczbę czasopism ze 106 (55 tytułów) w roku 2005 do 124 (61 tytułów) w roku 
2006. 
 

Selekcje 

 

W wyniku selekcji wycofano 5 027 wol. Przyczyną wycofania książek było: nie zwrócenie przez 
czytelników, zniszczenie, zaczytanie, dezaktualizacja, nieprzydatność w danej bibliotece. Zostały 
przeprowadzone skontra w kolejnych placówkach Wyp. 42, BD IV i Wyp. 69 

 
Czytelnicy 

 
 
Ze zbiorów bibliotecznych w roku 2006 skorzystało 9 279 czytelników. 
Struktura czytelników wgwieku. 

Przedziały 
wiekowe [lata] do 15 16- 19 20- 24 25- 44 45- 60 ponad 60 Ogółem  

Liczba 
czytelników 2 176 1 541 1318 2 844 1 166 234 9 279 

Udział % 23,4 16,7 14,2 30,7 12,6 2,5 100 

 

 

 

 
Struktura czytelników wg zajęcia. 



Kategoria Ucznio- 
wie 

Studen- 
ci 

Prac. 
umysłowi 

Robo- 
tnicy 

Rol- 
nicy  Inni  Niezatru- 

dnieni Ogółem  

Liczba 
czytelników 3 497 1 130 2 808 518 8 549 769 9 279 

Udział % 37,7 12,2 30,2 5,5 0,1 6,0 8,3 100 

 

Wśród czytelników zdecydowanie dominują uczniowie: szkół podstawowych, gimnazjów, szkół 
średnich i wyższych oraz pracownicy umysłowi. Dużą grupę stanowią czytelnicy w przedziale 
wiekowym 25-44 lata. Wzrósł także w stosunku do roku ubiegłego procent czytelników 
niezatrudnionych. Nadal osoby uczące się: dzieci, młodzież i dorośli podnoszący kwalifikacje 
zawodowe dominują wśród czytelników Białołęki. 
 
 
Udostępnianie zbiorów 

 

W 2006 roku odnotowanych zostało 144 339 wypożyczeń książek. Spadek wypożyczeń nastąpił w 
wypożyczalniach dla dorosłych i młodzieży i dotyczył literatury pięknej dla dorosłych wzrósł natomiast 
poziom wypożyczeń literatury popularnonaukowej oraz literatury pięknej dla dzieci i młodzieży. 

Struktura wypożyczeń wg grup książek. 

Rok 2005 Rok 2006  

Liczba 
wypożyczeń Udział % Liczba 

wypożyczeń Udział % 

Literatura piękna dla dzieci 24 474 16,5 25 100 17,4 

Literatura piękna dla dorosłych 90 186 60,8 83 265 57,7 

Literatura popularnonaukowa 33 562 22,7 35 974 24,9 

Ogółem 148 222 100,0 144 339 100,0 
 
 
Preferencje wyborów czytelniczych 

 
 
Wypożyczalnie dla dorosłych i młodzieży 

W 2006 r. czytelnicy dorośli najchętniej wybierali powieści obyczajowe, romanse, pamiętniki i 
wspomnienia znanych ludzi oraz biografie. Nie zmniejszyło się w stosunku do roku ubiegłego 
zainteresowanie powieścią fantastyczną i sensacyjną oraz wszelkiego rodzaju poradnikami. 
Zanotowano utrzymujące się stałe zainteresowanie takimi autorami jak: Brown D., Coelho P., Coben 
H., Wiśniewski J. 

Z literatury popularnonaukowej korzystają przede wszystkim osoby uczące się. Szczególnie 
wymagającą grupę czytelników stanowią studenci, w tym czytelnicy w średnim wieku podnoszący 



swoje kwalifikacje oraz uczniowie gimnazjów i liceów. Podobnie jak w roku 2005 najbardziej 
poszukiwane pozycje dotyczą ekonomii, polityki gospodarczej, psychologii, socjologii, prawa. 

Młodzież gimnazjalna i licealna poszukuje wszelkiego rodzaju opracowań z dziedziny literatury i 
historii oraz informatorów. 

Czytelnia Naukowa 

Jest to pierwsza Czytelnia Naukowa w dzielnicy. Księgozbiór czytelni tworzony jest od podstaw 
i gromadzony pod kątem potrzeb wszystkich grup czytelników. Do końca 2006 roku księgozbiór liczył 
3 413 wol. najbardziej poszukiwanych książek ze wszystkich dziedzin wiedzy. W czytelni dostępne są 
44 tytuły czasopism i prasa codzienna. Mimo niekorzystnego usytuowania, w budynku Zespołu Szkół 
Nr 106, wzrasta liczba czytelników oraz ilość udostępnianych książek i czasopism. 

Działalność informacyjna bibliotek 

W skomputeryzowanych wypożyczalniach dostępny jest Internet dla czytelników. Dzięki temu 
mogą samodzielnie poszukiwać potrzebnych informacji. W 2006 roku 2 797 internautów skorzystało z 
tej formy pozyskiwania informacji. 

 
Upowszechnianie czytelnictwa 

 

Formy popularyzacji książki 

W ramach promocji książki i popularyzacji czytelnictwa zorganizowano w 2006 r. we wszystkich 
placówkach bibliotecznych Białołęki: 

 43 wycieczki do biblioteki dla przedszkolaków i uczniów młodszych klas szkół podstawowych. 
Wzięło w nich udział 768 dzieci, 

 18 lekcji bibliotecznych dla uczniów szkół podstawowych. Wzięło w nich udział 294 uczniów, 
 13 seansów filmowych, dla 2 540 uczestników (uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i 

liceum), 
 49 różnych spotkań i imprez, w tym warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży popularyzujące 

szwedzką kulturę, 2 spotkania z Małgorzatą Braunek (połączone z seansami filmowymi), która 
w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” czytała uczestnikom fragmenty swoich 
ulubionych książek A. Lindgren oraz 4 spotkania z podróżnikami – 1 139 dzieci, 

 konkurs literacko-artystyczny adresowany do wszystkich uczniów powyżej 15 lat. Celem 
konkursu było wykazanie się znajomością literatury Astrid Lindgren. Dzieci miały przedstawić 
w formie krótkiego opowiadania lub innej formie prozatorskiej jakieś wydarzenie z pogranicza 
problematyki poruszanej w książkach A. Lindgren, ewentualnie wykonać ekslibris z ulubionym 
bohaterem książek A. Lindgren lub przygotować plakat malarski „cały dom na głowie mamy”, 

 wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac, 
 142 wystawy i wystawki okolicznościowe i rocznicowe (m. in. w 1 rocznicę śmierci Jana Pawła 

II, 160 rocznicę urodzin Henryka Sienkiewicza, 80 rocznicę urodzin Tadeusza Konwickiego, 95 
rocznicę urodzin Wiliama Goldinga, 11 listopada- rocznicę odzyskania niepodległości i wiele 
innych). 

 „Zima w mieście 2006” – była kontynuacją polsko–szwedzkiego projektu organizowanego pod 
patronatem Ambasady Szwecji i Urzędu m. st. Warszawy. Do projektu Bibloteka przystąpiła w 
listopadzie 2005 roku. Miał on na celu popularyzację szwedzkiej literatury dziecięcej, 
zwiększenie czytelnictwa wśród dzieci oraz popularyzację szwedzkiej kultury. W ramach 
spotkań uczestnicy poznawali bajki i baśnie szwedzkie, malowały na szkle postacie z tych bajek, 
bawiły się w teatr przygotowując samodzielnie scenografię i kukiełki, wykonywały maski 



karnawałowe, słuchały muzyki szwedzkiej oraz poznawały zabawy dzieci szwedzkich i 
polskich. Uczestniczyły także w seansie filmowym, wyświetlony został dla nich film „Dzieci 
szklarza”. Z tej formy zajęć skorzystało w okresie ferii zimowych 373 dzieci, 

 „Lato w mieście 2006” – również było kontynuacją polsko–szwedzkiego projektu mimo, że 
jego oficjalne zakończenie odbyło się w maju 2006 r. Sama idea projektu oraz dotychczasowy 
sposób jego realizacji tak się podobał dzieciom, rodzicom oraz nauczycielom, że 
postanowiliśmy kontynuować go także w czasie wakacji. Zaproponowaliśmy dzieciakom 
warsztaty plastyczne z zakresy światła i barwy pod tytułem „W ogrodzie Moneta”. Scenariusz 
zajęć został opracowany na podstawie książki „Linea w Ogrodzie Moneta” szwedzkich autorek 
Christiny Jork i Leny Anderson. Zajęcia prowadzone były przez artystę plastyka. Dzieci 
zapoznały się z treścią książki, oglądały reprodukcje obrazów Moneta oraz innych 
impresjonistów i postimpresjonistów. Poznawały i naśladowały styl impresjonistów malując 
obrazy realistyczne i abstrakcyjne. Dzięki uprzejmości Ambasady Szwecji zorganizowanych 
zostało 5 seansów filmowych, ekranizacji książek Astrid Lindgren: „Pippi wśród piratów”, 
„Powrót Pippi”, „Ucieczka Pippi”, „Bracia Lwie Serce”, „Ronja córka zbójnika”. Odbyły się 
także 4 spotkania z podróżnikami pod hasłem I ty możesz zostać podróżnikiem. Tematy 
spotkań to: Afryka, Magiczna Bretania, Opowieści z wysp tropikalnych, Wyprawa do 
Japonii. Z tej formy zajęć skorzystało w okresie wakacji 878 dzieci. 

Łącznie we wszystkich zajęciach, spotkaniach, lekcjach i seansach filmowych wzięło udział 4 741 
dzieci. 

 
Komputeryzacja czynności bibliotecznych 

 

Spośród siedmiu placówek bibliotecznych Białołęki cztery są w pełni skomputeryzowane i pracują 
w sieci komputerowej: 

 Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 42, 
 Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr IV, 
 Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 46, 
 Czytelnia Naukowa Nr XX. 

Księgozbiory skomputeryzowanych bibliotek są w całości wprowadzone do komputerowych baz 
danych. 

W bibliotekach wdrażany jest System Biblioteczny MATEUSZ działający na bazie programu 
bibliotecznego MAK. System Biblioteczny MATEUSZ pozwala na pełną automatyzację wszystkich 
funkcji bibliotecznych: wprowadzanie, opracowywanie, wypożyczanie oraz udzielanie informacji oraz 
daje czytelnikom możliwość dostępu do katalogu centralnego wszystkich placówek. 

W skomputeryzowanych placówkach czytelnicy mają dostęp do Internetu oraz możliwość 
samodzielnego korzystania z katalogów komputerowych. 

Wszystkie placówki biblioteczne Białołęki uczestniczą w budowie katalogu centralnego bibliotek 
publicznych Warszawy i województwa mazowieckiego, prowadzonego przez Bibliotekę Publiczną m. 
st. Warszawy. Na bieżąco przekazywane są tam informacje o nowych książkach zakupionych do 
wszystkich bibliotek dzielnicy. Informacja ta jest dostępna w Internecie pod adresem:  
www.bialoleka.e-bp.pl 

 
Najczęściej wykorzystywane bazy danych przez bibliotekarzy i czytelników 

 



Internet jest wykorzystywany zarówno przez bibliotekarzy, jak i czytelników. Bibliotekarze 
wykorzystują Internet do przeglądania zasobów bibliotecznych innych bibliotek, przejmowania opisów 
bibliograficznych (np. z list nowości przygotowywanych przez Bibliotekę Publiczną Województwa 
Mazowieckiego, Bibliotekę Główną itp.), przekazywania informacji o swoich zbiorach do katalogu 
centralnego bibliotek publicznych Warszawy. Do najczęściej wykorzystywanych przez bibliotekarzy 
baz danych należą: bazy katalogowe Biblioteki Publicznej Województwa Mazowieckiego, Biblioteki 
Głównej, Przewodnik Bibliograficzny Biblioteki Narodowej, Bibliografia Zawartości Czasopism 
Biblioteki Narodowej oraz katalogi wyższych uczelni (KARO).  

Z Internetu korzystają także czytelnicy. 

Czytelnicy najczęściej wybierają bazy katalogu centralnego Biblioteki Publicznej Województwa 
Mazowieckiego, Biblioteki Głównej, Biblioteki Narodowej oraz innych biblioteki publicznych 
Warszawy. Poszukują określonych książek oraz informacji na interesujące ich tematy. Przez Internet 
ściągają materiały potrzebne do nauki. 

 
Modernizacja placówek bibliotecznych 

 

BD IV 

 zakup 6 stołów dla czytelników do czytelni w Bibliotece dla Dzieci,  

 

Wyp. 58, Wyp. 69, Wyp. 88 

 zakup biurek i kontenerów biurowych dla pracowników, 

CN XX 

- zakup i instalacja blatu pod komputery osobiste czytelników wraz z elementami  

podziałowymi, 

- Pomieszczenie dla informatyka - wygospodarowanie z części holu lokalu zajmowanego przez 
Bibliotekę dla Dzieci Nr IV i Wyp. Nr 42 przy ul Antalla 5. W pomieszczeniu tym przeprowadzane 
są również szkolenia pracowników. Lokal wyposażony został w regały przyścienne, ladę, biurko, 
fotel i krzesła. W oknach zostały zainstalowane rolety w celu podniesienia estetyki pomieszczenia 
oraz ograniczenia dostępu światła dziennego do 4 stanowisk komputerowych.  

Stan techniczny Wypożyczalni Nr 58, Wypożyczalni Nr 69 i Wypożyczalni Nr 88 nadal jest zły. 
W lokalach przez nie zajmowanych brakuje wody, kanalizacji oraz WC. Budynki wymagają 
kapitalnego remontu. W przypadku Wyp. 88 sytuacja jest o tyle dobra, że jest to budynek komunalny i 
ma prawnie uregulowaną własność. Można zatem w ten lokal inwestować. W 2006 roku w Wyp. 88 
zostały wymienione okna i drzwi wejściowe. Planuje się doprowadzenie wody do budynku oraz 
wymianę podłóg i utworzenie sanitariatów dla pracowników i czytelników. W przypadku Wyp. 58 i 
Wyp. 69 nadal najlepszym rozwiązaniem byłoby przeniesienie tych placówek do nowych lokali, 
najlepiej komunalnych. 

 
Plany związane z komputeryzacją Biblioteki i filii w 2007 roku 

 



W 2007 roku planuje się: 

 Otwarcie Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży w pełni skomputeryzowanej i z 
dostępem do Internetu, 

 Utworzenie komputerowego katalogu zbiorów w Wyp. 58, Wyp. 69, Wyp. 88, 
 Automatyzację wypożyczeń we wszystkich skomputeryzowanych placówkach, 
 Połączenie w jednolitą sieć komputerową sieci lokalnych oddziałów i filii.  

Stan techniczny sprzętu komputerowego jest dobry. W 2005 roku Biblioteka otrzymała dotację celową 
w wysokości 129 000 zł na komputeryzację. Zakupionych zostało w wyniku przetargu 36 komputerów, 
które zastąpiły i uzupełniły sprzęt komputerowy w BD IV, Wyp. 42 i Wyp. 46. W sprzęt komputerowy 
zostały także wyposażone trzy filie: Wyp. 58, Wyp. 69 i Wyp. 88. 

Sprzęt komputerowy do Czytelni Naukowej (siedem komputerów) został zakupiony w 2005 roku przez 
Urząd m.st. Warszawy Dzielnicy Białołęka. Zakupione zostały jeszcze dodatkowo 3 komputery z 
przeznaczeniem do opracowywania księgozbioru. 

 
Sprawy kadrowe 

 

1. Struktura zatrudnienia jest stabilna. W poszczególnych placówkach zatrudniana jest 
wykwalifikowana kadra. W roku ubiegłym zatrudniono 5 osób z wyższym wykształceniem a część 
osób, z tzw. "starej kadry", bez przygotowania zawodowego podjęła już naukę w studium 
bibliotekarskim. 

2. Stan zatrudnienia 32 osoby (w tym 1 na url. wych.) - 29,25 etatów 

 liczba pełnozatrudnionych 27 osób 
 liczba niepełnozatrudnionych 5 osób 

3. Liczba uczących się 10 osób 

Studium pomaturalne- kierunek bibliotekoznawstwo 4 osoby 

Studia wyższe- kierunek bibliotekoznawstwo 2 osoby 

Studia wyższe- kierunek socjologia 1 osoba 

Studia licencjackie- kierunek bibliotekoznawstwo 1 osoba 

Studia podyplomowe- kierunek bibliotekoznawstwo 2 osoby 

4. Sytuacja płacowa bibliotekarzy na Białołęce nie jest dobra w stosunku do pracowników bibliotek w 
innych dzielnicach Warszawy. Planuje się stopniowe ale systematyczne niwelowanie różnic 
płacowych. 

 


