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Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego jest samorządową 

instytucją kultury, działającą  na podstawie Statutu z dnia 21 lutego 2007 roku, wpisu do 

Rejestru Instytucji Kultury Gminy Jabłonna oraz ustaw: 

 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, 

 z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej, 

 z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach, 

 z dnia 31 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw. 

Wypełniając działalność statutową oraz podejmując działania niestandardowe 

biblioteka służy mieszkańcom gminy Jabłonna upowszechniając i promując czytelnictwo, 

prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno-edukacyjną. W zakresie wypełniania 

swoich zadań GBP w coraz szerszym zakresie podejmuje współpracę z mieszkańcami, 



lokalnymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami. Biblioteka konsekwentnie 

realizuje strategię rozwoju opracowaną na lata 2011-2015.  

Aktywność biblioteki wykraczała często poza tradycyjnie rozumianą promocję 

czytelnictwa. Głównymi formami działania były spotkania, warsztaty i wystawy tematyczne, 

lekcje biblioteczne, konkursy, spotkania autorskie. 

Biblioteka sukcesywnie, w ramach promocji czytelnictwa i programów realizowanych 

w 2013 roku, przygotowywała plakaty i ulotki informacyjne, które dystrybuowane były w 

placówkach i na różnych imprezach środowiskowych. Celom tym służy również strona 

internetowa GBP, na której publikowane są aktualne wiadomości na temat działalności 

instytucji. Biblioteka promuje swoją działalność także w lokalnych mediach, przygotowując 

materiały dotyczące podejmowanych działań takie jak plakaty promocyjne czy relacje i 

fotorelacje z organizowanych imprez.  

Duży nacisk kładziony jest również na wprowadzanie komputerowych metod 

zarządzania zbiorami bibliotecznymi. W styczniu 2013 r. zakupiony oraz uruchomiony został 

specjalistyczny program biblioteczny „Mateusz”. Umożliwia on udostępnianie 

elektronicznego katalogu zawierającego pełne informacje na temat zbiorów biblioteki. 

Katalog ten, dostępny jest zarówno w placówkach biblioteki, jak również na jej stronie 

internetowej. 

 



SIEĆ BIBLIOTECZNA 

 

Gminna Biblioteka Publiczna obejmuje swoją działalnością rejon gminy Jabłonna. 

Sieć biblioteczną tworzą Biblioteka w Jabłonnie i Filia w Chotomowie. 

Biblioteka w Jabłonnie znajduje się w budynku GCKiS, zwanym „Dom Ogrodnika”, 

zajmuje powierzchnię 80 m², na której zlokalizowane są: wypożyczalnia wraz z 

księgozbiorem, którego stan  na koniec 2013 roku wynosił  18 279 woluminów, czytelnia z 

publikacjami udostępnianymi na miejscu, 3 stanowiska komputerowe dla czytelników, kącik 

dla dzieci. Na poddaszu znajduje się pokój administracyjny mieszczący archiwum oraz 

będący stanowiskiem pracy dyrektora i głównej księgowej. 

Biblioteka w Chotomowie znajduje się w budynku należącym do Gminnej Spółdzielni 

„Samopomoc Chłopska”, zlokalizowanym przy ul. Strażackiej 8. Lokal o powierzchni 45 m
2
 

mieści zbiory biblioteczne (stan na koniec roku 2013  wynosił 9 107 wol.), stanowisko pracy 

bibliotekarza oraz mini czytelnię i 2 stanowiska komputerowe dla czytelników. 

 

KADRA 

W skład obsady kadrowej Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzi 5 pracowników 

(zatrudnionych na 4 etatach): 

 dyrektor – 1 etat 

 główna księgowa - ¼ etatu 

 pracownicy działalności podstawowej – w Jabłonnie 1 i ¾ etatu, w 

Chotomowie 1 etat 

W roku 2013, tak jak w latach poprzednich, wspomagani byliśmy  w pracach bibliotecznych 

przez stażystę z Urzędu Pracy w Legionowie. 

Pracownicy Biblioteki cały czas doskonalą swój warsztat pracy. W 2013 roku dyrektor 

i pracownicy biblioteki uczestniczyli w następujących szkoleniach, warsztatach i 

konferencjach: 

  szkolenie na temat BHP  (na miejscu); 



 szkolenie specjalistyczne w zakresie obsługi programu bibliotecznego Mateusz  (na 

miejscu); 

 szkolenie na temat „Zamknięcia roku 2012 w instytucjach kultury” (Biblioteka 

Powiatowa w Grodzisku Mazowieckim); 

 szkolenie na temat  Ustawy o Organizacji i Prowadzeniu Działalności Kulturalnej 

(Grodzisk Mazowiecki); 

 szkolenie na temat Ochrony Danych Osobowych (na miejscu); 

 udział w Ogólnopolskiej Konferencji w Grodzisku Mazowieckim  (temat  e-booków) 

 szkolenie na temat statutów bibliotek  (Grodzisk Mazowiecki) 

 szkolenia informatyczne w Bibliotece Głównej na Koszykowej (Warszawa) 

 Udział w Międzynarodowej Konferencji we Lwowie (jabłonowska biblioteka 

zaprezentowała swoje obchody w ramach X Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek) –

(Ukraina) 

 udział w seminarium zorganizowanym przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki 

nt. Kultury Włączającej  (Wieliszew, Jachranka) 

 szkolenie z zakresu prawa pracy  (Grodzisk Mazowiecki) 

 udział w Międzynarodowej Konferencji w Toruniu (jabłonowska biblioteka  

zaprezentowała swoje dwa projekty zrealizowane w ramach dotacji unijnych, w 

zakresie tematu „Jak w dobie kryzysu dbać o czytelników”) 

 udział w Ogólnopolskim Kongresie Bibliotek w Warszawie (w tym w warsztatach 

specjalistycznych) 

 udział w spotkaniu członków Konsorcjum, w sprawie e-booków na rok 2014 

(Grodzisk Mazowiecki) 

 szkolenie w zakresie „Programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego” 

(Warszawa) 

 szkolenie „Biblioteka jako przestrzeń dyskusji o sprawach lokalnych” zorganizowane 

przez Fundację  Civis  Polonus 

 udział w Konferencji Regionalnej w Bibliotece Głównej na Koszykowej - „Biblioteka 

– miejsce dla młodych” (Warszawa) 



 szkolenie  na temat „Profesjonalnej obsługi użytkowników biblioteki” (Legionowo) 

 

 

ZBIORY BIBLIOTEKI 

 

Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania biblioteki jest 

systematyczny wpływ nowości i równoległe wycofywanie publikacji nieprzydatnych. 

Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory książkowe, a od 2010 roku również 

audiobooki. Dzięki członkowstwu w Mazowieckim Konsorcjum Bibliotek Gminna Biblioteka 

Publiczna udostępnia czytelnikom książki elektroniczne w formie „ibuków” na platformie 

internetowej ibuk.libra.pl.  

W roku 2013 GBP powiększyła swoje zbiory o 2 108 wol. o łącznej wartości 40 229 

zł. Drogą zakupu pozyskano 1 474 wol. nowości wydawniczych za kwotę 33  667 zł.: 

 za własne środki budżetowe zakupiono 1046 wol. za kwotę 23 860,48 zł 

 za fundusze uzyskane dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego zakupiono 428 wol. za kwotę  9 806,53 zł 

Oprócz zakupów GBP powiększała swoje zbiory o książki darowane przez czytelników i 

instytucje. Tą drogą w 2013 r. pozyskano 634 wol. o wartości  6 562 zł.  
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Wskaźnik zakupu  wyniósł 9 woluminów na 100 mieszkańców. Na jednego czytelnika 

zarejestrowanego w roku 2013 przypadło  0,84 nowej książki. 

Wartość pozyskanych książek
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Zakupione książki to przede 

wszystkim literatura piękna dla dorosłych 

oraz dla dzieci i młodzieży. GBP stara się 

też uzupełniać na bieżąco lektury szkolne. 

Zakupy nowości wydawniczych 

dokonywane są w oparciu o 

zapotrzebowanie czytelników. Biblioteka 

dba również o zapewnienie dostępu do literatury wartościowej z kanonu klasyki polskiej i 

zagranicznej oraz tytułów nominowanych do prestiżowych nagród literackich. 

Zbiory biblioteki uzupełniają multimedia. W roku 2013 zakupiono 124 jednostek 

multimedialnych na sumę 2 242,10 zł, z tego: 

 z dotacji ministerialnej zakupiono  9  multimediów  na sumę     193,47 zł. 

 W darze od czytelników otrzymano  10   multimediów  na sumę 73,00 zł 

W 2013 roku biblioteka w Jabłonnie i Filia w Chotomowie zostały zobligowane (tak 

jak w latach poprzednich) do dokonania selekcji pozycji przestarzałych i zniszczonych. W ich 

wyniku z księgozbioru bibliotek zostało wycofanych 300 książek na sumę 399,87 zł. 

Na koniec 2013 roku zbiory biblioteki przedstawiały się następująco: 

 Książki – 27 386 woluminów 

 Multimedia – 253 jednostki inwentarzowe 

W roku 2013 w celu rozszerzenia oferty dla czytelników GBP przystąpiła do 

Mazowieckiego Konsorcjum Bibliotek. Konsorcjum zostało zawiązane z inicjatywy 

Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki przez 16 bibliotek z terenu Mazowsza. 

Przystąpienie GBP w Jabłonnie do Konsorcjum oznaczało podpisanie porozumienia o 

współfinansowaniu i współużytkowaniu dostępu do bazy e-booków na platformie Ibuk.pl. W 

bazie do której dostęp wykupiono znajduje się blisko 500 pozycji książkowych, głównie 

literatury popularno-naukowej. Koszt wykupienia dostępu na cały rok 2013 wynosił  

1 242,-  zł. 

Struktura zakupów

15%

30% 55%

Literatura piękna

dla dorosłych

Literatura dla

dzieci i młodzieży

Literatura

niebeletrystyczna



CZYTELNICTWO 

 

W roku 2013 biblioteka zarejestrowała  17 166 odwiedzin, zapisano  1764 nowych 

czytelników. Struktura czytelników nie uległa zasadniczej zmianie w stosunku do lat 

poprzednich. Najliczniejszą grupę stanowią czytelnicy w wieku 25-44 lata – 650, co stanowi 

prawie 37%, a według zajęcia najliczniejsi są uczniowie – 624 (35,40%) oraz pracownicy 

umysłowi – 527 ( 30%). Wskaźnik czytelników w stosunku do mieszkańców całej gminy 

wyniósł prawie 11%, co oznacza, że co 9 mieszkaniec gminy jest czytelnikiem biblioteki. 

Wypożyczenia książek w poszczególnych miesiącach
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W roku sprawozdawczym wypożyczono  31 568 książek:  

 19887 wol. literatury pięknej dla 

dorosłych (63,00%) 

 6961 wol. literatury pięknej dla 

dzieci (22,50%)  

 4465 wol. literatury 

niebeletrystycznej (14,50%) 

Przeciętna wypożyczeń na jednego czytelnika wynosi 17,9 książek a przeciętna wypożyczeń 

na 100 mieszkańców wynosi 195. W sumie odnotowano wzrost wypożyczeń o  1230 

woluminów. 

Oprócz wypożyczania książek do domu użytkownicy odwiedzają bibliotekę aby 

skorzystać z dostępnych źródeł informacji. W roku sprawozdawczym w czytelni 

udostępniono 890 książek, odnotowano 1 641 odwiedzin, natomiast liczba udzielonych 

informacji wyniosła  2 528. 
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Każda z bibliotek, zarówno w Jabłonnie jak i w Chotomowie posiada kąciki 

czytelniane wyposażone w księgozbiór podręczny, czasopisma lokalne oraz stanowiska 

komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu. Czytelnia wspiera także maturzystów w 

przygotowaniach prezentacji maturalnych. 

Na odwiedziny w bibliotece oprócz czytelników odwiedzających wypożyczalnie, 

czytelnie i stanowiska komputerowe składają się także odwiedziny dzieci, które w bibliotece 

bawią się, grają w gry planszowe, spędzają przerwy i odrabiają prace domowe.  

Ogółem w roku sprawozdawczym 2013 odnotowano: 

 17 166 odwiedzin w wypożyczalni 

 5 275 to odwiedzin w czytelni (odwiedziny, udzielane informacje, internauci) 

 4 600 osób uczestniczących w imprezach kulturalnych 

 

KOMPUTERYZACJA 

 

Z programu napisanego przez bibliotekę otrzymano dotację w wysokości 12 831,- zł  

na zakup 7 zestawów komputerowych, 3 drukarek, serwera i projektora. 

Założono nową  stronę internetową biblioteki, na której notowana jest większa, niż na 

działającym wcześniej blogu, liczba odwiedzin. 

 

EDUKACJA W BIBLIOTECE 

 

W sierpniu 2013 r. podpisana została umowa współpracy z przedsiębiorstwem 

FunEnglish. Dzięki bezpłatnej licencji w ramach programu „FunEnglish w bibliotece” 

czytelnicy uzyskali dostęp do e-learningowego kursu języka angielskiego dla dzieci (ponad 60 

multimedialnych gier edukacyjnych, filmy, piosenki, foto-lekcje oraz ćwiczenia 

przygotowane przez ekspertów). 

Z innych działań proedukacyjnych warto wymienić: lekcje biblioteczne, warsztaty 

tematyczne i edukacyjne, konkursy plastyczne, zajęcia promujące czytelnictwo, akcje 

czytelnicze (obchody Tygodnia Bibliotek Polskich), warsztaty podczas Tygodnia z 



Internetem, wernisaż i wystawy prac konkursowych, imprezy biblioteczne wewnętrzne i 

plenerowe oraz spotkania autorskie. 

 

ŚRODKI FINANSOWE POZYSKANE PRZEZ BIBLIOTEKĘ: 

 Dotacje unijne: 

 12 831,-zł  -Program „Dla naszego czytelnika – nowa siec informatyczna” 

 13 241,-zł – Program „Spotkań autorskich bez liku – dla naszych 

czytelników” 

 10 000,- zł - dofinansowanie z Ministerstwa kultury i Dziedzictwa Narodowego na 

zakup nowości wydawniczych 

  2 393,- zł - dofinansowanie z Akademii Orange dla Bibliotek – kwota została 

przeznaczona na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w bibliotece w Jabłonnie i 

Filii w Chotomowie 

 305,-zł – dofinansowanie „Spotkania z Argentyną” 



AKCJE PROMOCYJNE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA 

Rok 2103 był dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie rokiem bardzo udanym. 

Realizowano zróżnicowane, ciekawe, nowatorskie ale i tradycyjne działania kulturalno-

edukacyjne. Oferta biblioteki była szeroka i dostosowana do różnych grup wiekowych: dzieci, 

młodzieży, dorosłych i seniorów. 

W roku 2013 zorganizowano 14 imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

mieszkańców gminy, w których udział wzięło łącznie ponad 4 000 uczestników. W ramach, 

rozpoczętego w 2012 r. projektu „Spotkań autorskich bez liku – dla naszych czytelników”, na 

który Biblioteka otrzymała dofinansowanie, w 2013 r. przeprowadzono 4 spotkania autorskie. 

Oprócz tego zorganizowano inne zróżnicowane imprezy przewidziane w ramach działalności 

statutowej Biblioteki.  

Wzrostowi czytelnictwa sprzyjały konkursy literackie, plastyczne, quizy skierowane 

do najmłodszych czytelników. Dobra współpraca z przedszkolami i szkołami zaowocowała 

częstszymi wizytami ich podopiecznych w placówkach GBP. Jabłonowska Biblioteka od lat 

bierze udział w ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. W ramach wspólnego 

czytania w roku 2013 gościło w naszych bibliotekach ok. 1 600 przedszkolaków. Specjalnie 

dla nich przygotowana została niespodzianka z okazji Dnia Pluszowego Misia. 

O większości naszych inicjatyw pisano w mediach zarówno lokalnych jak i krajowych 

a także zagranicznych. Artykuły ukazały się w Wieściach Gminnych, Gazecie Powiatowej, 

Gazecie Miejscowej, TO i OWO, Myśli Lokalnej a także: Tygodniku Mazowieckim, Gazecie 

Pomorskiej, Tygodniku Rewia, Poradniku Bibliotekarza (nr 10/2013 i 11/2013) oraz 

periodyku polonii argentyńskiej Głos Polski (La Woz de Polonia – Buenos Aires nr 19-

20/2013.)  

 

 

JABŁONNA 

Styczeń 

W trosce o jakość obsługi biblioteka przeszła na nowy system informatyczny 

„Mateusz”. Nowy system wprowadził wiele opcji, które umożliwiły czytelnikom i 



bibliotekarzom bardziej zaawansowane i przyjazne korzystanie z zasobów. Nastąpiła 

wymiana kart bibliotecznych - z nową kartą czytelnik może korzystać z biblioteki w Jabłonnie 

i filii w Chotomowie, robić rezerwacje i obserwować stan swojego konta przez internet. Od 2 

stycznia Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie, jako pierwsza biblioteka w powiecie 

legionowskim, umożliwia swoim czytelnikom korzystanie za darmo z bazy ponad 400 

książek na platformie Ibuk.pl. Każdy z czytelników naszej biblioteki może uzyskać 

indywidualny login i hasło, które otworzą przed nim dostęp do bogatej oferty różnych 

dziedzin wiedzy.  

W ramach promocji czytelnictwa 22 i 24 stycznia GBP w Jabłonnie gościła w swoich 

progach dzieci z przedszkola „Bajkowy Dom”. Siedem grup przedszkolaków wysłuchało baśń 

braci Grimm pt. „Stoliczku, nakryj się.”  

Luty 

W niedzielę 3 lutego w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu miało 

miejsce pierwsze w 2013 r. spotkanie z cyklu "Spotkań autorskich bez liku - dla naszych 

czytelników." Tym razem na zaproszenie GBP Jabłonnę odwiedziła pani Danuta Wałęsa z 

Piotrem Adamowiczem, którzy promowali książkę „Marzenia i tajemnice”. 

26.02 biblioteka gościła w ramach akcji "Dzieci dzieciom" uczniów klas I-III, pod 

opieką pani Elżbiety Bziuk, ze szkoły podstawowej w Jabłonnie, uczestników  konkursu 

recytatorskiego "Warszawska Syrenka" i  przedszkolaków z Bajkowego Domu. 

Marzec 

W sobotę 9 marca odbyło się kolejne z organizowanych przez Gminną Bibliotekę 

Publiczną w Jabłonnie spotkanie autorskie. Tym razem Jabłonnę odwiedziła legenda polskiej 

sceny - Nina Andrycz, w towarzystwie popularnego aktora, prezesa ZASP, Olgierda 

Łukaszewicza. Okazję do odwiedzin stanowiła promocja książki pani Andrycz „Patrzę i 

wspominam”. 

W marcu w ramach akcji "Tydzień z Internetem" odbyły się warsztaty pt. ""Zasadź 

drzewo w Internecie", w których wzięły udział dzieci ze szkoły podstawowej w Jabłonnie. W 

nagrodę wszyscy biorący udział zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami. Natomiast 



26 i 28 marca odbyło się spotkanie z przedszkolakami poświęcone świętom wielkanocnym. 

Dzieci wysłuchały bajki „Cecylia Knedelek i Wielkanoc”. 

W tym miesiącu ogłoszony został również konkurs plastyczny dotyczący 

„Zaczarowanej zagrody” Aliny i Czesława Centkiewiczów. 

Kwiecień 

W dniach 15 i 18 kwietnia odwiedziły nas, podobnie jak w poprzednich miesiącach, 

dzieci z jabłonowskiego przedszkola "Bajkowy dom". Tym razem, wraz z przedszkolakami, 

naszą Bibliotekę odwiedziła wiosenna pogoda oraz bohaterowie prozy Tove Janssona. 

Maj 

W dniach 8.05-15.05 z okazji X Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek odbył się szereg 

imprez. Została zorganizowana wystawa "Biblioteka Przestrzenią dla Kreatywnych”, na 

której można było oglądać prace naszych twórczych czytelników, zarówno tych młodszych, 

jak i starszych. 

10 maja miało miejsce przedstawienie Teatru Edukacji i Profilaktyki MASKA. Tym 

razem młodzi aktorzy z Krakowa przygotowali, skierowany do młodzieży gimnazjalnej, 

spektakl pt. „Autostradą do piekła”, traktujący o niebezpieczeństwach, jakie niosą ze sobą 

narkotyki. 

11 maja odbyło się kolejne z cyklu spotkań, realizowanych przez Gminną Bibliotekę 

Publiczną w Jabłonnie w ramach projektu „Spotkań autorskich bez liku – dla naszych 

czytelników.” Tym razem, wieczór poświęcony był wybitnej wokalistce Annie German. Na 

nasze zaproszenie Jabłonnę swoją obecnością zaszczyciły: znana pisarka, autorka książek 

poświęconych piosenkarce, pani Mariola Pryzwan oraz odtwórczyni głównej roli w serialu 

TV „Anna German. Tajemnica Białego Anioła”, utalentowana aktorka młodego pokolenia, 

Joanna Moro. 

W swoich przygotowaniach do obchodów Tygodnia, nie zapomnieliśmy także o 

najmłodszych – przedszkolakach i uczniach pierwszych klas szkoły podstawowej. To właśnie 

z myślą o nich zorganizowaliśmy spotkania w Bibliotece w Jabłonnie oraz Filii w 

Chotomowie, których bohaterką była, uznana autorka literatury dziecięcej, pani Anna Kaca. 



Ostatnią, spośród przygotowanych przez naszą Bibliotekę z okazji X Ogólnopolskiego 

Tygodnia Bibliotek atrakcji, były zorganizowane w murach biblioteki w Jabłonnie oraz Filii 

w Chotomowie, spotkania dla dzieci z Klubu Malucha przy GCKiS-ie oraz dla 

przedszkolaków z Chotomowa. Gośćmi spotkania byli pani Małgorzata Karasińska oraz 

niezliczone grono pluszowych bohaterów jej opowiadań. 

Czerwiec 

1.06 w czasie festynu z okazji Dnia Dziecka odbywającego się na błoniach przed 

Pałacem w Jabłonnie, miało miejsce uroczyste wręczenie nagród przyznanych w Gminnym 

Konkursie Plastycznym "Zaczarowana zagroda", na który wpłynęło 75 prac z terenu Gminy 

Jabłonna. 

9 czerwca odbyło się ostatnie, z organizowanych przez naszą Bibliotekę w ramach 

projektu „Spotkań autorskich bez liku – dla naszych czytelników”, spotkanie autorskie. Tym 

razem, na nasze zaproszenie, Jabłonnę odwiedził Jarosław Kret. Popularny prezenter pogody 

wystąpił u nas w mniej znanej roli – jako autor książek podróżniczych (m.in. „Mój Egipt” i 

„Moje Indie”). 

10 czerwca, na zaproszenie Biblioteki, Jabłonnę oraz Chotomów odwiedził, specjalnie 

dla dzieci z pierwszych trzech klas szkół podstawowych, znany i lubiany autor literatury 

dziecięcej, Grzegorz Kasdepke. 

20-27.06 w ramach X Ogólnopolskiego Święta Wolnych Książek miała miejsce 

kolejna wystawa, tym razem prac z papieru, pokazująca jak można twórczo wykorzystać 

stare, zniszczone książki. Nasza Biblioteka bierze od wielu lat aktywny udział w akcji 

„Uwolnij książkę” - 20.06 szczególnie zachęcaliśmy do bookcrossingu. 

W dniach 20-21 czerwca 2013 r. we Lwowskiej Obwodowej Bibliotece dla Dzieci 

odbyła się międzynarodowa konferencja pod hasłem „Biblioteka łączy pokolenia – praca na 

rzecz dzieci, młodzieży i osób starszych” W konferencji uczestniczyli przedstawiciele 

bibliotek z całej Polski, w tym dyr. Anna Czachorowska z Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Jabłonnie. Wystąpiła tam z prezentacją na temat obchodów  X Ogólnopolskiego Tygodnia 

Bibliotek , jakie miały miejsce w jabłonowskiej i chotomowskiej bibliotece. 



 

Lipiec 

W lipcu pojawił się w bibliotece nowy sprzęt komputerowy - na stanowiskach dla 

czytelników pojawiły się, w miejsce przestarzałych i wysłużonych, nowoczesne komputery, 

do których podłączone zostały drukarki laserowe. Modernizacja sprzętu komputerowego w 

naszej Bibliotece możliwa była dzięki realizowanemu przez nas projektowi „Dla naszego 

czytelnika – nowa sieć informatyczna”, współfinansowanemu ze środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Oprócz urządzeń, oddanych 

bezpośrednio do użytku naszych czytelników, zakupiliśmy również serwer oraz projektor z 

ekranem. Dzięki temu mogliśmy zainicjować nową wakacyjną akcję „Teleranki w 

Bibliotece”, na których gościliśmy dzieci biorące udział w wakacyjnych zajęciach 

organizowanych przez jabłonowskie GCKiS. Tradycyjnie już przez wakacje biblioteka 

organizowała ”Wakacyjny kiermasz książki”. 

Wrzesień 

1.09 podczas festynu z okazji święta gminy Biblioteka wystawiła swój namiot, w tym 

roku na nasze zaproszenie odwiedzili nas znani twórcy: Hanna Niewiadomska, Sylwia 

Piwowar i Jan Zumis. 

Z początkiem roku szkolnego Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie przystąpiła 

do ogólnopolskiego projektu "FunEnglish w bibliotece", w którym uczestniczy już ponad 950 

placówek bibliotecznych z całego kraju. Dzieci w wieku 6-12 lat mogą bezpłatnie uczyć się 

języka angielskiego, tak jak najbardziej lubią - za pomocą komputera uczestniczą w e-

learningowym kursie. 

12 września zainaugurowaliśmy, razem z wieloma innymi bibliotekami z całej Polski, 

nowy projekt, realizowany w ramach Fundacji Orange dla Bibliotek, noszący nazwę 

„Spotkania z pasjami”. W ramach tego projektu do końca roku zostało zrealizowanych 12 

wideokonferencji, w których aktywnie uczestniczyli seniorzy z naszej gminy. 

We wtorek, 24 września, Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie zorganizowała, 

dla dzieci z klas 0-III, dwa spotkania, ze znaną legionowską autorką literatury dziecięcej, 

Hanną Niewiadomską. 



W sobotę, 28 września, odbył się organizowany wspólnie przez Gminne Centrum 

Kultury i Sportu oraz Bibliotekę im. ks. Jana Twardowskiego, wieczór autorski 

utalentowanego pisarza i poety Mirosława Kossakowskiego. Uzupełnieniem wieczoru 

literackiego był wernisaż obrazów, na którym swoje prace prezentowała córka literata, pani 

Anna Kossakowska, a także trójka przedstawicieli lokalnej sceny malarskiej: Teresa Nowak-

Chęcińska, Małgorzata Omelańczuk-Pawluk oraz Jacek Schmidt. W tym dniu miało również 

miejsce pierwsze spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, zorganizowanego przez naszą 

Bibliotekę. 

Październik 

5 października, gościliśmy naszych wiernych czytelników, na wyjątkowym 

„Spotkaniu z Argentyną”. Główną atrakcją wieczoru była prelekcja przedstawiona przez, 

goszczącą w Polsce panią prezes polonijnej biblioteki im. Ignacego Domeyki w Buenos 

Aires, Martę Bryszewską. Oprócz prelekcji odbyła się wystawa złożona z 30 planszy na temat 

osadników polskich w Argentynie i pisarzy polskich związanych z tym krajem. 

W październiku i listopadzie miały również miejsce kolejne spotkania Dyskusyjnego 

Klubu Książki, zorganizowanego przez naszą Bibliotekę. 

W dniach 21-22 października 2013 r., warszawskie Centrum Nauki im. Kopernika, 

gościło bibliotekarzy z całej Polski, a także przedstawicieli bibliotek zagranicznych, na IV 

Ogólnopolskim Kongresie Bibliotek Publicznych. Na kongresie nie mogło oczywiście 

zabraknąć przedstawicieli GBP w Jabłonnie. Nastąpiło tam oficjalne rozstrzygnięcie 

Konkursu Stypendialnego im. Olgi Rok. Spośród dziesiątek kandydatek z całego kraju, 

wybierane są bibliotekarki szczególnie aktywne i oddane swojej pracy, które można stawiać 

za wzór godny naśladowania. W tegorocznej edycji konkursu spośród 80 nadesłanych 

kandydatur z całej Polski - wyróżniono pięć kobiet. W tym gronie znalazła się również 

dyrektor naszej biblioteki Anna Czachorowska, którą doceniono za liczne projekty, spotkania 

autorskie i działania modernizatorskie. 

Z okazji obchodów roku Juliana Tuwima GBP w Jabłonnie zorganizowała dla swoich 

najmłodszych czytelników, uczniów z klas I-III, spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek – 



poetką i autorką książek dla dzieci. Spotkanie odbyło się 30 października w Sali 

Widowiskowej GCKiS-u w Jabłonnie. 

Listopad 

7 listopada gościliśmy uczniów z gimnazjum im. Orła Białego w Jabłonnie, na 

spektaklu krakowskiego teatru profilaktyki i edukacji MORALITET. 

16 listopada odbyło się spotkanie autorskie ze Sławomirem Koprem, na którym 

gościła także Barbara Bursztynowicz. 

W poniedziałek 25 listopada, na zaproszenie biblioteki, przedszkolaki z Jabłonny 

odwiedziła Małgorzata Karasińska wraz z wesołą grupą pacynek i pluszaków. Okazję do 

wizyty tej wesołej gromadki stanowiło, przypadające tego dnia, Święto Pluszowego Misia. 

Grudzień 

14 grudnia odbyła się szczególną impreza – promocja książki kucharskiej „Siostry 

Gotują” autorstwa znanej prezenterki telewizyjnej Anny Popek oraz jej siostry Magdaleny 

Krupy. Dodatkową ozdobę wieczoru stanowił recital piosenek Edith Piaf w wykonaniu 

Grażyny Skowron-Matkowskiej, upamiętniający wielką pieśniarkę w 50 rocznicę jej śmierci. 

Została także zorganizowana przez naszą bibliotekę wystawa prac malarskich pani 

Mirosławy Kośmider - utalentowanej uczestniczki zajęć jabłonowskiego Uniwersytetu III 

Wieku. 

W grudniu zorganizowany został również coroczny świąteczny kiermasz książek i 

ozdób choinkowych. 

Wszystkie nowości zostały opracowane, skatalogowane, oprawione i okodowane. Na 

bieżąco wpisywane były informacje na stronie biblioteki, systematycznie prowadzona też była 

kronika oraz wykonywane dekoracje do biblioteki. Ze względu na znaczne powiększenie 

zbiorów bibliotecznych zakupione zostały nowe regały do biblioteki. 

   

CHOTOMÓW 

Styczeń 

W styczniu 2013 r. odbyło się w Filii w Chotomowie uroczyste wręczenie nagród 

uczestnikom Quizu Literackiego „Czy znasz wiersze Hanny Niewiadomskiej?”. Nagrodzono i 



wyróżniono 17 uczestników, uczniów Szkoły Podstawowej  

w Chotomowie. Podczas uroczystości nagrody wręczała pani Hanna Niewiadomska oraz 

dyrektor Biblioteki w Jabłonnie Anna Czachorowska. 

Luty 

W lutym chotomowską bibliotekę trzykrotnie odwiedziła grupa dzieci z „Klubu 

Malucha” z GCKiS. Dzieci po raz pierwszy odwiedziły bibliotekę, dowiedziały się na czym 

polega praca w bibliotece oraz jakie są zasady zapisu do biblioteki. Ogółem w tych 

spotkaniach uczestniczyło w miesiącu lutym  51 najmłodszych.  

Marzec 

W marcu w ramach kampanii „Tydzień z Internetem 2013” zainicjowanej przez 

Program Rozwoju Bibliotek, również w Bibliotece w Chotomowie przeprowadzono lekcję 

przy komputerach. Pod hasłem „Zasadź drzewo  

w Internecie” starano się zapoznać najmłodszych uczestników lekcji  

z podstawami genealogii. Uczestniczyło podczas lekcji w bibliotece 6 uczniów  

ze Szkoły Podstawowej w Chotomowie. 

Kwiecień 

W miesiącu kwietniu  ponownie odwiedziły bibliotekę dzieci z „Klubu Malucha” i z 

Gminnego Przedszkola - ogółem uczestniczyło w spotkaniach 22 najmłodszych. Podczas tych 

spotkań dzieci mogły wypożyczyć książeczki (na konto wychowawcy), opowiadały o 

przeczytanych w domu książeczkach. 

Maj 

W maju odbyło się  spotkanie autorskie z Anną Kacą, pisarką książek dla dzieci. W 

spotkaniu zorganizowanym w sali widowiskowej  GCKiS ogółem uczestniczyło 87 uczniów. 

W maju bibliotekę w Chotomowie odwiedziła grupa trzylatków z Gminnego 

Przedszkola – podczas wycieczki uczestniczyło 20 przedszkolaków. 

Podczas lekcji na temat katalogów, w maju odwiedziło bibliotekę 16 uczniów  

z klasy VI Szkoły Podstawowej w Chotomowie.  



W miesiącu maju w bibliotece zorganizowano spotkanie dla najmłodszych  

z Filipem z Pacynkowa, które poprowadziła pani Małgorzata Karasińska. Podczas spotkania 

uczestniczyło 7 małych słuchaczy. 

Biblioteka w Chotomowie wraz biblioteką w Jabłonnie uczestniczyła od 8-15 maja w 

akcji X Tydzień Bibliotek – Biblioteka Przestrzenią dla Kreatywnych. Zorganizowano 

wystawę prac plastycznych naszych czytelników. Wśród prac znalazły się albumy z 

rysunkami najmłodszych czytelników, kartki okolicznościowe ręcznie wykonane oraz 

prawdziwe cudeńka zdobione techniką decupache – starszych twórców. 

Filia w Chotomowie była również współorganizatorem Gminnego Konkursu 

Plastycznego „Zaczarowana zagroda”. Wśród wszystkich dzieci biorących udział w 

konkursie, 7 prac plastycznych dzieci z Chotomowa zostało nagrodzonych a 2 prace 

wyróżniono. Podczas Festynu z okazji Dnia Dziecka zorganizowanego przez Gminę 

Jabłonna, wręczono nagrody wszystkim laureatom konkursu. 

Czerwiec 

W czerwcu odbyło się spotkanie autorskie z bardzo popularnym pisarzem dla dzieci i 

młodzieży Grzegorzem Kasdepke. Na spotkaniu, zorganizowanym w sali widowiskowej 

GCKiS w Chotomowie uczestniczyło 100 uczniów. 

Od 20-27 czerwca biblioteka w Chotomowie wspólnie z biblioteką w Jabłonnie wzięła 

udział w akcji „Uwalnianie książek”. Aby zachęcić czytelników do uczestnictwa w tym 

przedsięwzięciu, pod tym hasłem wykonano barwną dekorację. Akcja została przedłużona do 

końca wakacji. 

Lipiec 

Ogłoszono wakacyjny konkurs literacki pt. „Kuferek Rozmaitości”. Przez całe 

wakacje uczniowie w wieku od 8-12 lat mogli sprawdzać swoją wiedzę ze znajomości 

czytanych w roku szkolnym lektur. Ogółem wzięło udział 18 uczniów, którzy zostali 

nagrodzeni upominkami.  

Wrzesień 

W m-cu wrześniu biblioteka wzięła udział w akcji „Tydzień Książek Zakazanych” 



Przygotowano wystawkę pod gasłem „Na cenzurowanym”, na której wyeksponowano 

książki swego czasu zakazane. Każdą książkę opatrzono  adnotacją historyczną z 

wyjaśnieniem powodu ich ocenzurowania.  Dodatkowo na tablicy przygotowano informację 

na temat  prowadzonej w całej Polsce akcji. 

Chotomowska biblioteka znalazła się wśród innych bibliotek z całej Polski na 

wirtualnej Mapie zamieszczonej na stronie  www.biosfera.net.   

Październik 

W październiku bibliotekę odwiedziła 15 osobowa grupa sześciolatków  

z Gminnego Przedszkola w Chotomowie, a podczas obrazkowego teatrzyku Kamishibai - 6 

małych podopiecznych Klubu Malucha wysłuchało  wzruszającej  opowieść o przyjaźni pt. 

"Szukając Marudka"- japońskiego pisarza Kumiko Yamamoto. 

W październiku zorganizowano również spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek, na 

które przyszło 140 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Chotomowie. 

Listopad 

W listopadzie rozpoczęto w chotomowskiej bibliotece Quiz Literacki pt. „Czy znasz 

wiersze Juliana Tuwima?” Celem konkursu organizowanego wspólnie  

z biblioteką Szkoły Podstawowej w Chotomowie było między innymi sprawdzenie wiedzy 

uczniów z zakresu wybranych wierszy poety. Rozdanie nagród laureatom i uczestnikom 

Quizu odbędzie sią w styczniu 2014 r. podczas apelu szkolnego. W listopadzie bibliotekę 

odwiedziła również 25 osobowa grupa sześciolatków z Gminnego Przedszkola, a na 

zaproszenie biblioteki podczas Dnia Pluszowego Misia, poprowadzonego przez Małgorzatę 

Karasińską uczestniczyło 70 małych słuchaczy z Gminnego Przedszkola  

w Chotomowie.  

Grudzień 

W grudniu chotomowską bibliotekę odwiedziło 8 przedszkolaków z Klubu Malucha. 

Zaprezentowano podczas spotkania obrazkowy teatrzyk Kamishibai. Dzieci tym razem miały 

okazję wysłuchać i obejrzeć wesołej opowieści pt. „Rower Walentynki”. 

14 grudnia jabłonowska biblioteka zorganizowała dla mieszkańców  Chotomowa 

imprezę kulturalną, podczas której panie Anna Popek i Magdalena Krupa zaprezentowały 



swoją nową książkę pt. „Siostry gotują”. Podczas wieczoru odbył się mini recital piosenek 

Edith Piaf w wykonaniu Grażyny Matkowskiej-Skowron. 

 


