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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2014 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. 

 
W skład Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka wchodzi 10 placówek: 
 
4 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 
4. Interaktywne Centrum Nauczania „Multicentrum” ul. Porajów 14 

 
6 Filii:  

1. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 46, ul. Kowalczyka 3 
2. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 58, ul. Wałuszewska 24 
3. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 69, ul. Raciborska 20 
4. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 88, Pl. Światowida 3 
5. „NAUTILUS” Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr LVI 
6. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Dzieci nr 124 ul. Berensona 38 

  Od października 2012 r. nieczynna jest Wyp. Nr 88, która została zamknięta na czas 
remontu całego budynku. Modernizacja jest prowadzona przez Urząd Dzielnicy, w budynku 
miał działać (prócz biblioteki) żłobek i świetlica środowiskowa.  
 
Księgozbiory 

 
 
Stan księgozbiorów na koniec 2014 r. wyniósł - 182 075 wol. 
 
Do księgozbiorów wprowadzono ogółem, – 11 299 vol. oraz 852 egz. multimediów  
w tym: z zakupu ze środków samorządowych – 8 346 wol.  
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W wyniku selekcji wycofano ogółem – 2 150 wol.  
 
We wszystkich bibliotekach dostępnych było - 195 czasopism (87 tytułów). 
 
Liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła ogółem 24 143 (929 os. więcej niż w 2013 r.) 

w tym: 
dzieci do lat 15 zarejestrowano 6 578 (o 430 więcej niż w 2013 r.). 

 
Udostępniono ogółem 386 581 wol. książek w tym: 
  
   na miejscu skorzystano ogółem z 31 051 książek. 
 

Ogółem w bibliotekach udzielono 9 785 informacji wykorzystując przede wszystkim katalogi 
komputerowe dostępne w ośmiu placówkach. Z Internetu skorzystało 8 657 użytkowników.  
 

 

Podstawowe wskaźniki: 

 ROK 2013 ROK 2014 

Zasięg czytelnictwa 24,2 % 24,5% 

Zakup nowości na 100 mieszkańców 14 wol. 11 wol. 

Wypożyczenia na 100 mieszkańców 385 391 

Zasobność księgozbioru na 100 mieszkańców 180 wol. 184 wol. 

 
   
  W Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Białołęka w I  kwartale 2014 r. kontynuowano cykliczne 
programy i zajęcia.  
   
W CN nr XX odbyło się 10 spotkań kursu komputerowego dla seniorów, 5 zajęć z obsługi programu 
WORD oraz 14 lekcji j. angielskiego, a także 3 spotkania Białołęckiego Klubu Książki.  W zajęciach dla 
seniorów wzięło udział 222 osoby a w spotkaniach literackich 32 osoby.  
   
W Wyp. Nr 124 odbyły się w I kwartale 63 zajęcia dla dzieci w tym : imprezy okolicznościowe, 
spotkanie autorskie, zajęcia plastyczne i filmowe, w których udział wzięło 856 dzieci. Gościem 
biblioteki była pisarka Magdalena Zarębska, która przedstawiała swoją książkę w gwarze śląskiej. 
   
  W Nautilusie prócz stałych cykli zajęć zaproponowano dzieciom 3 spotkania teatralne i 3 koncerty 
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muzyczne. Łącznie we wszystkich zajęciach (plastyczne, literackie, okolicznościowe, spotkania 
filmowe) wzięło udział 772 dzieci. Ponadto Bibliotekę odwiedzili bibliotekarze i studenci z Torunia 
(32 osoby). 
   
W BD IV przy ul. Antalla 5  odbyły się 4 lekcje biblioteczne, 1 spotkanie autorskie, a także 12 zajęć 
plastyczno-literackich (w tym Klub Mini-mini). Liczba uczestników to 348 małych czytelników. 
 
W Wyp. Nr 46 przy ul. Kowalczyka 3 zorganizowano 7 zajęć  literacko-plastycznych dla 95 dzieci. 

Ogłoszono też konkurs poetycki pt.: "Pozytywnie zakręceni", w którym uczestniczyło 14 osób.Odbyły 

się też warsztaty dla dorosłych "Malowanie na szkle". 

   

W Multicentrum przeprowadzono w I kwartale 2014 r.  793 zajęcia, w których udział wzięło 5 998 

osób.  Placówkę wizytowali też bibliotekarze i samorządowcy z okręgu toruńskiego, a także delegacja 

przedstawicieli samorządu województwa mazowieckiego. 

   
Biblioteki w dz. Białołęka jak co roku włączyły się akcji "Zima w mieście" dla 1 330 dzieci. Na koniec I 
kwartału zarejestrowano 13 260 czytelników, którzy wypożyczyli 99 414 książek, 22 837 
multimediów oraz  6 105 czasopism. 
    

II kwartał 2014 r. w białołęckich bibliotekach obfitował w przeróżne wydarzenia i imprezy. Kwiecień 

minął pod znakiem Świąt Wielkanocnych. Dzieci poznawały świąteczne obyczaje, uczyły się robić 

pisanki, koszyki i inne ozdoby. W Wyp. Nr 124 i w Nautilusie odbyły się spotkania z Renatą 

Piątkowską n/t jej książki i Irenie Sendlerowej - Polce, która uratowała kilka tys. żydowskich dzieci.       

    

Maj był miesiącem książki i bibliotek. Z tej okazji w wielu placówkach odbyło się sporo imprez i zajęć 

uświetniających ten szczególny czas. BD IV odwiedził pisarz Kazimierz Szymeczko i rozstrzygnięto 

konkurs plastyczny na najważniejszą wg dzieci postać historyczną Polski. Przeprowadzono również 

warsztaty karykatury dla młodych rysowników.  

   

W Nautilusie zorganizowano zajęcia popularyzujące książkę i biblioteki pt.: "Trzy pokolenia książki" i 

"Moja przyjaciółka książka".  Ze swoim recitalem wystąpił  pieśniarz rosyjski Eugeniusz Tiemnikow-

Żeni pt.: "Niech miłość przyniesie życie nowe". 

   

W Wyp. Nr 124 odbyły się warsztaty plastyczne z ilustratorem Szymonem Telukiem, a także 

spotkanie autorskie z Joanną Wachowiak. Zorganizowano też jak co roku 'Noc w bibliotece" z 

mnóstwem atrakcji dla dzieci. 

    

Czytelnię Naukową odwiedził dziennikarz telewizyjny i podróżnik Jakub Porada. Licznie zgromadzona 

publiczność mogła dowiedzieć się jak tanio zaplanować podróż i zwiedzać świat przy minimalnych 

kosztach. Rozstrzygnięto też konkurs na najlepszą recenzję literacką. 

    

W Wyp. Nr 46 przystań znaleźli poeci-amatorzy, którzy prezentowali swoje wiersze napisane na 
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konkurs pt.: Ocalić od zapomnienia". Ponadto swoją najnowszą książkę dla dzieci zaprezentowała 

Pani Dorota Gellner, jedna z najbardziej znanych polskich autorek wierszy dla najmłodszych. 

    

Pod koniec maja uroczyście świętowano Dzień Dziecka. Z tej okazji do Nautilusa przybył osiołek 

Kuba, którego przyprowadził rzecznik Straży Zwierząt Pan Tom Justyniarski. 

  
  W Wyp. Nr 124 zorganizowano Grę Miejską "Na tropie Skarbka" mającą za zadanie przybliżyć 
patronów ulic na Zielonej Białołęce. Ponadto w Nautilusie oraz w BD IV gościł uwielbiany przez dzieci 
i rodziców  Łukasz Wierzbicki ze swoja najnowszą książką "Machiną przez Chiny". 
   

 Pod koniec maja uroczyście świętowano Dzień Dziecka. Z tej okazji do Nautilusa przybył osiołek 

Kuba, którego przyprowadził rzecznik Straży Zwierząt Pan Tom Justyniarski. 

W czerwcu Biblioteka wystąpiła o dofinansowanie z funduszy europejskich projektu pt.:  

Modernizacja publicznej infrastruktury bibliotecznej poprzez usuwanie barier architektonicznych i 

stworzenie przestrzeni i zasobów dla innowacyjnej oferty kulturalnej w placówkach Biblioteki 

Publicznej w dz. Białołęka m. st. Warszawy zlokalizowanych przy ul. Antalla 5 i Wałuszewskiej 24. w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Działanie 

6.1 Kultura. 

 

Podpisano tez umowę na nowy lokal przy ul. Wałuszewskiej 24, gdzie ma być przeniesiona Wyp. Nr 

58 i utworzone Miejsce Aktywności Lokalnej. 

 

    Pod koniec miesiąca Biblioteka zawarła porozumienie z Biblioteką Główną Województwa     

Mazowieckiego dotyczące współtworzenia Centralnego Katalogu Bibliotek Warszawskich. 

   W II kwartale w MultiCentrum i Nautilusie  gościliśmy 5 grup studentów UW, którzy mieli okazję 

poznać metody pracy tych placówek. 

 

  W sumie w I połowie 2014 r. zorganizowano 1 664 zajęcia i imprezy, w których udział wzięło  14 907 

osób. Zarejestrowano 17 317 czytelników, co stanowi wzrost o 764 osoby w porównaniu do 

analogicznego okresu 2013 r. Użytkownicy odwiedzili placówki biblioteczne 131 105 razy i 

wypożyczyli 250 671 książek, czasopism i multimediów. Z Internetu skorzystało 4130 osób.  

Do księgozbiorów wprowadzono 5 497 egz.  książek i 395 pozycji multimedialnych. 

 
 

   III kwartał 2014 r. w białołęckich bibliotekach upłynął pod znakiem corocznej akcji "Lato w mieście". 

   W 4 placówkach organizowano przez 2 miesiące różnorodne zajęcia dla grup zorganizowanych i 

indywidualnych czytelników.  Łącznie uczestniczyło w nich 2 538 dzieci. 

   W sierpniu rozpoczęto przenoszenie Wyp. nr 58 ze starego budynku przy Ambaras 12 do nowego 

lokalu przy ul. Wałuszewskiej. 

   Także w sierpniu rozpoczęto prace przy budowie placu zabaw położonego przy Wyp. nr 124 ul. 

Berensona 38. Uroczyste otwarcie zaplanowano na 4.10.2014 r. 
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   We wrześniu białołęckie biblioteki kontynuowały cykle zajęć sprzed wakacji.  W Nautilusie odbyły 

się warsztaty rękodzieła a także spotkanie z cyklu "Literackie Środy". W Wyp. nr 124 prócz stałych 

zajęć zorganizowano spektakl teatralny dla dzieci. 

   W Wyp. nr 46 przystań znaleźli poeci-amatorzy, którzy prezentowali swoje wiersze napisane na 

konkurs pt.: "Życie zdarza się raz".   

   Czytelnia nr XX zainaugurowała nowy sezon spotkań Białołęckiego Klubu Książki. 

Łącznie we wrześniowych zajęciach zorganizowanych przez nasze placówki wzięło udział 688 dzieci i 

dorosłych. 

   W dniach 18-19.09.2014 r. odbyło się, zorganizowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,  

Forum Młodych Bibliotekarzy w Gorzowie Wlkp., na którym reprezentowało Bibliotekę 2 naszych 

pracowników. Ponadto w 3 bezpłatnych szkoleniach dot. biblioterapii wzięło udział 3 bibliotekarzy. 

   W III kwartale 2014 r. we wszystkich imprezach zaproponowanych przez Bibliotekę uczestniczyło 3 

226 osób.  Do końca września 2014 r. zarejestrowano 20 727 czytelników Użytkownicy odwiedzili 

placówki biblioteczne 185 416 razy i wypożyczyli 292 572 książek, czasopism i multimediów. Z 

Internetu skorzystało 5 461 osób.  

Do księgozbiorów wprowadzono 10 085 egz. książek i 751 pozycji multimedialnych. 

 

    4.10.2014 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Wyp. nr 58 przeniesionej do nowego lokalu przy ul. 

Wałuszewskiej 24 ze starego budynku przy ul. Ambaras 12. Zaproszeni zostali zarówno 

przedstawiciele władz samorządowych jak i czytelnicy i okoliczni mieszkańcy. Frekwencja dopisała i 

tylko tego dnia odwiedziło placówkę 160 osób, które wypożyczyły 430 książek. 

Biblioteka prócz tradycyjnej działalności prowadzi zajęcia dla dzieci z wykorzystaniem technologii z 

Multicentrum, zajęcia z jęz. angielskiego a także wypracowuje model współpracy ze społecznością 

lokalną. 

   Tego samego dnia przy Wyp. nr 124 uroczyście otwarto edukacyjny plac zabaw, sfinansowany w 

całości ze środków dzielnicy Białołęka. Umożliwi on prowadzenie zajęć edukacyjnych przez 

bibliotekarzy na świeżym powietrzu, ponadto będzie służył najmłodszym mieszkańcom tej części 

dzielnicy. 

   W listopadzie gościliśmy w naszych 2 bibliotekach panią Monikę Kowaleczko-Szumowską, która 

przygotowała dla młodzieży gimnazjalnej bardzo ciekawe spotkanie na podstawie swojej powieści o 

Powstaniu Warszawskim pt. : "Galop 44". 

   W Nautilusie odbywały  się warsztaty rękodzieła a także spotkania z cyklu "Literackie Środy". We 

wszystkich placówkach dla dzieci organizowano wieczory andrzejkowe. 

 W Wyp. nr 46 rozpoczął się cykl zajęć dla dorosłych pt.: "Druty dla opornych". 

 Także w listopadzie placówki w naszej dzielnicy odwiedzili bibliotekarze z powiatu będzińskiego, 

którzy z wielkim zainteresowaniem oglądali pracę w Nautilusie, Multicentrum i w Wyp. nr 124. 

 Grudzień upłynął pod znakiem zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. W Nautilusie 

zorganizowano kiermasz świąteczny. Ponadto w bibliotekach odbywały się Mikołajki oraz warsztaty 

plastyczne. 

Ponadto 10 bibliotekarzy wzięło udział w szkoleniach dot. m.in.  animacji czytelnictwa, redagowania 

tekstów oraz cokwartalnych spotkaniach w Bibliotece na Koszykowej. 
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  W 2014 r. we wszystkich 3 200 zajęciach, spotkaniach i imprezach zaproponowanych przez 

Bibliotekę uczestniczyło 30 409 osób.   

Do końca 2014 r. zarejestrowano 24 143 czytelników.  

Użytkownicy odwiedzili placówki biblioteczne 269 646 razy i wypożyczyli 487 695 książek, czasopism i 

multimediów.  

Z Internetu skorzystało 7 620 osób.  

Do księgozbiorów wprowadzono 11 299 egz. książek i 852 pozycje multimedialne. 

 

 

 
 
 
  


