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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 2014 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. Zakupiony w roku 2013 specjalistyczny program
biblioteczny „Mateusz” umożliwia udostępnianie elektronicznego katalogu zawierającego
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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 2014 roku wynosił 19237 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 m2
mieści zbiory biblioteczne (stan na koniec roku 2014 wynosił 9735 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, 1/4 etatu):
 dyrektor – 1 etat
 główna księgowa - ¼ etatu
 pracownicy

działalności

podstawowej

–

w

Jabłonnie

2

etaty,

w Chotomowie-1 etat

Pracownicy Biblioteki cały czas doskonalą swój warsztat pracy. W 2014 roku dyrektor
i pracownicy biblioteki uczestniczyli w następujących szkoleniach, warsztatach i
konferencjach:
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udział w ogólnopolskiej Konferencji w Bibliotece Narodowej „Europeana”;



Szkolenie w Bibliotece w Ożarowie Mazowieckim nt. „Programów kreatywnych”;

 szkolenie w Bibliotece Głównej woj. mazowieckiego z obsługi programów do
przygotowywania grafik;
 szkolenie w Bibliotece Głównej woj. mazowieckiego na temat obsługi osób
niepełnosprawnych w instytucjach kultury;
 warsztaty w Bibliotece w Rembertowie z zakresu nowatorskich form działania dla
dzieci, teatrzyk obrazkowy Kamishibai;
 szkolenie w Bibliotece Głównej woj. mazowieckiego na temat obsługi programu
PREZI;
 szkolenie w Bibliotece Głównej na temat bibliografii regionalnej;
 szkolenie w Powiatowej Instytucji Kultury w zakresie opisów bibliograficznych;
 udział w 3-dniowym seminarium, organizowanym przez Mazowieckie Centrum
Kultury na temat Kultury Włączania (finansowane przez fundusze unijne);
 szkolenie z zakresu rzecznictwa dla bibliotek (Grodzisk Mazowiecki);
 udział w Międzynarodowej Konferencji Bibliotekarzy w Palandze (Litwa)
(jabłonowska biblioteka

zaproszona jako prelegent przedstawiła prezentację pt.

„Innowacyjne formy pracy w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ks. Jana
Twardowskiego w Jabłonnie na przestrzeni ostatnich lat”);
 udział w Ogólnopolskim Kongresie Bibliotek w Warszawie (w tym w warsztatach
specjalistycznych);
 szkolenie zorganizowane przez Instytut Książki w zakresie „Programy Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego” (Warszawa);
 udział w Festiwalu „Puls Literatury” w Łodzi (4-dniowy udział to nagroda w
wygranym konkursie dla bibliotekarzy – BIBA -2014);
 udział w Debacie „Oddajmy się lekturze” z udziałem Ministrów: Edukacji Narodowej
i Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zorganizowanej przez Centrum Edukacji
Obywatelskiej;
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 udział w Konferencji „Podaj dalej” zorganizowanej

przez

Instytut Informacji

Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Należy nadmienić, że wszystkie szkolenia, warsztaty i konferencje (poza jednym
płatnym w wysokości 150,-zł ) – były bezpłatne, wygrane w konkursach lub grantach, bądź z
funduszy unijnych. Natomiast udział w Międzynarodowej Konferencji Bibliotekarzy w
Palandze (Litwa), gdzie GBP Jabłonna miała swoją prezentację, pokryty został z prywatnych
środków dyrektor Biblioteki.
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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 2014 GBP powiększyła swoje zbiory o 2049 wol. o łącznej wartości
37189,55 zł. Drogą zakupu pozyskano 1373 wol. nowości wydawniczych za kwotę
30172,55 zł.
 za własne środki budżetowe zakupiono 840 wol. za kwotę 18420,50 zł
 za fundusze uzyskane dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego zakupiono 364 wol. za kwotę 8354,82 zł (Priorytet 1).
W tym roku wspomógł nas program Priorytet 2, w ramach którego, na podstawie list
zapotrzebowana dostarczonych przez Szkoły Podstawowe w Jabłonnie i w Chotomowie,
zakupione zostały lektury szkolne o wartości 3920 zł. Zakup ten został w 75 % (2940 zł)
sfinansowany środkami Biblioteki Narodowej, a w 25 % środkami budżetowymi GBP.
Lektury zostały następnie przekazane w depozyty do szkół, na okres do czerwca 2015 r.
Oprócz zakupów GBP powiększała swoje zbiory o książki darowane przez czytelników i
instytucje. Tą drogą w 2014 r. pozyskano 676 wol. o wartości 7017 zł.

Ilość pozyskanych książek
Dary

10%

18%

19%

37%

24%
11%

48%

33%

Wartość poz yskanych książ e k
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Zakup ze środków
budżetowych
Dotacja - Priorytet 1
Dotacja - Priorytet 2

Wskaźnik zakupu wyniósł 7 woluminów na

Struktura zakupów

100 mieszkańców. Na jednego czytelnika
zarejestrowanego w roku 2014 przypadło

17%
39%

0,72 nowej książki.
Zakupione

Literatura piękna
dla dorosłych

książki

to

przede

44%

wszystkim literatura piękna dla dorosłych

Literatura dla
dzieci i młodzieży
Literatura
niebeletrystyczna

oraz dla dzieci i młodzieży (duży wzrost na
skutek programu Priorytet 2). 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 2014 zakupiono 47 jednostek
multimedialnych na sumę 1055,60 zł, (w tym z dotacji ministerialnej Priorytet I zakupiono 29
jedn. multimediów za kwotę 645,18 zł., Piorytet II: 8 jedn. za kwotę 160,17) Dodatkowo Filia
biblioteki w Chotomowie otrzymała w darze od czytelników 20 jedn. multimediów w
wartości 100 zł.
W 2014 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 463 książek na sumę 178,70 zł.
Na koniec 2014 roku zbiory biblioteki przedstawiały się następująco:
 Książki – 28972 woluminów
 Multimedia – 320 jednostki inwentarzowe
W roku 2014 w celu rozszerzenia oferty dla czytelników GBP przystąpiła (po raz
drugi do Mazowieckiego Konsorcjum Bibliotek. Konsorcjum zostało zawiązane z inicjatywy
Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki przez 20 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 ponad 500 pozycji książkowych, głównie
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literatury popularno-naukowej. Koszt wykupienia dostępu na cały rok 2014 wynosił
1 361,61 zł brutto.

CZYTELNICTWO
W roku 2014 biblioteka zarejestrowała 18814 odwiedzin, zarejestrowano 1762
czytelników. Struktura czytelników nie uległa zasadniczej zmianie w stosunku do lat
poprzednich. Najliczniejszą grupę stanowią czytelnicy w wieku 25-44 lata – 688 osób, co
stanowi ponad 39%, a według zajęcia najliczniejsi są pracownicy umysłowi – 604 (34%) oraz
uczniowie – 582 ( 33%). Wskaźnik czytelników w stosunku do mieszkańców całej gminy
wyniósł 9,42% co oznacza, że co dziesiąty mieszkaniec gminy jest czytelnikiem biblioteki.
Wypożyczenia książek w poszczególnych miesiącach
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W roku sprawozdawczym wypożyczono 34033 książek:
 20161 wol. literatury pięknej dla
Lite ratura pię kna
dla dorosłych

dorosłych (60 %)

14%

 8971 wol. literatury pięknej dla
26%

dzieci (26 %)
 4901

wol.

literatury

niebeletrystycznej (14 %)
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60%

Lite ratura dla
dz ie ci i
młodz ie ż y
Lite ratura
nie be le trystycz na

Przeciętna wypożyczeń na jednego
czytelnika wynosi 19,31 książek a
przeciętna

wypożyczeń

na

100

mieszkańców wynosi 204 . W sumie
odnotowano wzrost wypożyczeń

o

2465 woluminów.
Oprócz wypożyczania książek
do domu użytkownicy odwiedzają
bibliotekę aby skorzystać z dostępnych
źródeł informacji. W roku sprawozdawczym w czytelni udostępniono 549 książek,
odnotowano 1769 odwiedzin, natomiast liczba udzielonych informacji wyniosła 2424.
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 2014 odnotowano:
 18814 odwiedzin w wypożyczalni
 1870 to odwiedzin w czytelni (odwiedziny, udzielane informacje, internauci)
 Ok. 3000 osób uczestniczących w imprezach kulturalnych

EDUKACJA W BIBLIOTECE

W sierpniu 2014 r. podpisana została (po raz kolejny) umowa współpracy z
przedsiębiorstwem FunEnglish. Dzięki bezpłatnej licencji w ramach programu „FunEnglish w
bibliotece” czytelnicy uzyskali dostęp do e-learningowego kursu języka angielskiego dla
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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. Z innowacyjnych form należy wymienić
Kamishibai dla najmłodszych oraz dla nieco starszych

Teatrzyk

Pogadanki Filozoficzne a dla

gimnazjalistów Warsztaty Dziennikarskie.

ŚRODKI FINANSOWE POZYSKANE PRZEZ BIBLIOTEKĘ w roku 2014



9 000,- zł - dofinansowanie z Ministerstwa kultury i Dziedzictwa Narodowego na
zakup nowości wydawniczych (Priorytet 1);



3 000,- zł – dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na
zakup lektur dla szkół podstawowych (Priorytet 2);



1 698,87,- zł - dofinansowanie z Akademii Orange dla Bibliotek – kwota została
przeznaczona na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w bibliotece w Jabłonnie i
Filii w Chotomowie;



Udział w kilkunastu szkoleniach finansowanych ze środków unijnych
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AKCJE PROMOCYJNE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA

Rok 2104 był dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie rokiem bardzo udanym.
Realizowano zróżnicowane, ciekawe, zarówno nowatorskie, jak i tradycyjne działania
kulturalno-edukacyjne. Oferta biblioteki była szeroka i dostosowana do różnych grup
wiekowych: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.
W roku 2014 zorganizowano 23 imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych
mieszkańców gminy, w których udział wzięło łącznie ponad 3000 uczestników. Oprócz tego
zorganizowano 6 spotkań autorskich przewidzianych w ramach Programu Rozwoju
Czytelnictwa „Priorytet 2”.
Wzrostowi czytelnictwa sprzyjały konkursy literackie, plastyczne i 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 2014 gościło w naszych bibliotekach ok. 800 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 portalach. Artykuły ukazały się w Wieściach Gminnych, Gazecie
Powiatowej, Gazecie Miejscowej, TO i OWO.
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Akcje promocyjne w zakresie upowszechniania czytelnictwa
przeprowadzone w bibliotece w Jabłonnie:
STYCZEŃ
W piątek 31 stycznia 2014 r. w Sali Widowiskowej w Domu Ogrodnika w Jabłonnie,
gościliśmy gimnazjalistów z Jabłonny i Legionowa na uroczystości zorganizowanej przez
jabłonowskie Gimnazjum im. Orła Białego na temat Wiliama Shakespeara. Na zaproszenie
naszej biblioteki uroczystość tą uświetnił swoją obecnością znany aktor teatralny i
telewizyjny Dariusz Bereski.
Zainaugurowaliśmy coroczną akcję czytania przedszkolakom, od wizyty dzieci z przedszkola
Bajkowy Dom.
LUTY
W środę 26 lutego gościliśmy dzieci biorące udział w feriach organizowanych przez GCKiS .
Powróciliśmy do „Teleranków w bibliotece”, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.
W piątek 21 lutego odbyło się „Spotkanie z ciekawskim Georgiem” prowadzone przez panią
Annę Uszyńską dla dzieci z przedszkola Bajkowy Dom.
MARZEC
20 marca 2014 r. najmłodszych czytelników naszej Biblioteki z Jabłonny po raz kolejny
odwiedziła p. Małgorzata Karasińska ze swoimi pacynkami. Celem wizyty było wspólne
pożegnanie zimy.
W sobotę 15 marca w Sali Widowiskowej „Domu Ogrodnika” w Jabłonnie, w związku z
przypadającymi w marcu Świętem Kobiet i pierwszym dniem wiosny, Gminna Biblioteka
Publiczna przygotowała wyjątkową imprezę. Powracając do formuły Jabłonowskich Spotkań
z Poezją zorganizowaliśmy wieczór poetycki legionowskiego twórcy Jana Zumisa, pod nazwą
„Wszystko dla pań, czyli wiosenny zawrót głowy”.
KWIECIEŃ
8 i 10 kwietnia bibliotekę w Jabłonnie ponownie odwiedziły przedszkolaki z Bajkowego
Domu

na

wspólne

czytanie

w

ramach

akcji

„Cała

Polska

czyta

dzieciom”.

W związku z przypadającym w tym roku stuleciem urodzin Tove Jansson zorganizowaliśmy
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konkurs plastyczny "W świecie Muminków" dla

wszystkich uczniów klas I-III szkoły

podstawowej.
W czwartek 24 kwietnia, na zaproszenie naszej Biblioteki, uczniowie klas III i IV szkoły
podstawowej w Jabłonnie mieli okazję poznać autorkę niesamowitych przygód Patrycji i
Piotrka – panią Agę Szczepańską.
MAJ
Z okazji XI Ogólnopolskiego Tygodnia bibliotek zorganizowaliśmy szereg imprez:
7 maja miało miejsce spotkanie z muminkami, które poprowadziła znana i lubiana przez
dzieci pani Małgorzata Karasińska.
Od 9 do 16 maja można było oglądać okolicznościową ekspozycję „Jan Paweł II łączy
pokolenia”.
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maja

odbył

się

wernisaż

prac

p.

Miry

Kośmider.

We wtorek, 13 maja, bibliotekę odwiedziły przedszkolaki z „Pomarańczowej Ciuchci” ,
które po raz pierwszy przybyły na lekcję biblioteczną i obejrzały teatrzyk Kamishibai pt.
„Rower Walentynki”.
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 "W świecie Muminków", na który wpłynęło 57 prac z terenu Gminy Jabłonna.
3 czerwca zaprosiliśmy uczniów ostatnich klas szkół podstawowych z Jabłonny na spektakl
edukacyjny w wykonaniu krakowskiego teatru „Maska”, pod wiele mówiącym tytułem
„Moda na nieuczenie się”.
W sobotę, 14 czerwca 2014 r., na zaproszenie Rady Osiedla, nasza Biblioteka odwiedziła
„Przylesie” w trakcie odbywającego się tego dnia festynu z okazji Dnia Dziecka.
Zorganizowaliśmy tam strefę wymiany książek, która cieszyła się sporym zainteresowaniem.
W środę 18 czerwca 2014 r. uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej zaprosiliśmy do Sali
Widowiskowej GCKiS w Jabłonnie na spotkanie z panią Alicją Patey-Grabowską, autorką
poezji dla dzieci i dorosłych.
We wtorek 24 czerwca biblioteka zaprosiła uczniów „zerówek” ze szkoły podstawowej w
Jabłonnie na dwa spotkania z Hanną Niewiadomską – autorką znanych i lubianych wierszy
dla dzieci.
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LIPIEC
4 i 8 lipca gościliśmy dzieci uczestniczące w organizowanych przez GCKiS zajęciach „Akcji
Lato” na „Telerankach w Bibliotece”.
SIERPIEŃ
31 sierpnia 2014 r., przedstawiciele naszej biblioteki byli obecni w trakcie obchodów Święta
Gminy na błoniach przed pałacem w Jabłonnie. Wraz z nami były obecne autorki poezji dla
dzieci: Anna Kaca i Marta Berowska oraz poeta Jan Zumis. Zorganizowana została również
Strefa Wymiany Książek.
WRZESIEŃ
W tym roku 5 września biblioteka wzięła udział w akcji zainicjowanej przez prezydenta
Bronisława Komorowskiego „Narodowe Czytanie Trylogii Henryka Sienkiewicza”.
Projekt

przyszłorocznych

obchodów

stulecia

urodzin

naszego

patrona

ks.

Jana

Twardowskiego, autorstwa dyrektor Anny Czachorowskiej, zakwalifikowany został do
kolejnego etapu konkursu Akademia Kultury - BIBA 2014.
W dniach 25-26 września 2014 r. odbyła się w Palandze na terenie Litwy konferencja
międzynarodowa z udziałem pani dyrektor Anny Czachorowskiej pt. „Innowacje w
bibliotece: wyzwania oraz nowe możliwości. Doświadczenia litewsko-polsko-ukraińskich
bibliotek wykorzystujących nowe technologie i media”. Ze strony polskiej prelegentami byli:
Maria Kucharska z biblioteki z Jastrzębia Zdroju, Andrzej Maćkowski z biblioteki z Kielc,
Renata Wojtczak z biblioteki w Piotrkowie Trybunalskim, Elwira Kabat-Georgijewa z
biblioteki w Sosnowcu oraz Anna Czachorowska z biblioteki w Jabłonnie („Innowacje
technologiczne w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jabłonnie na przestrzeni ostatnich lat”).
Prezentowały się również biblioteki litewskie z Kłajpedy, Uteny, Plunge, Alytus, Lwowa i
Kijowa.
Przystąpiliśmy wraz gminnymi szkołami podstawowymi do projektu Biblioteki Narodowej
„Priorytet 2”(w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020).
Od września ponownie przystąpiliśmy do cyklu „Spotkań z pasjami”, organizowanych przez
Fundację Orange, wideokonferencji mających na celu aktywizację społeczną osób starszych.
Spotkania te trwały do początku grudnia.
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PAŹDZIERNIK
W dniach 20 i 21 października b.r. bibliotekarze z całej Polski spotkali się w Muzeum Historii
Żydów Polskich w Warszawie na V już Kongresie Bibliotek Publicznych pod hasłem „Cała
naprzód” .

Jak co roku udział w kongresie wzięła również nasza biblioteka: Anna

Czachorowska i jej lokalny partner – Anna Linke-Pęksa ze Szkoły Podstawowej w
Chotomowie.
23 października ponad 30 gimnazjalistów wzięło udział w dwóch warsztatach dziennikarskopisarskich

zorganizowanych

przez

warszawskie

Stowarzyszenie

Dziennikarzy

i Dokumentalistów „Koncentrat” we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Jabłonnie.
25 października 2014 r. odbyło się spotkanie poświęcone Annie German prowadzone przez
Volgę Yerafeyenkę. Wystąpił również znany parodysta i aktor estradowy

pan Andrzej

Bychowski.
28 października Aga Szczepańska, autorka książek dla dzieci, na zaproszenie naszej biblioteki
gościła w Jabłonnie na spotkaniu z uczniami młodszych klas tutejszej szkoły podstawowej.
Spotkania z Agą Szczepańską w Jabłonnie i w Chotomowie stanowiły pierwsze, z
zaplanowanych spotkań autorskich, realizowanych wspólnie ze Szkołami Podstawowymi w
Jabłonnie oraz w Chotomowie, w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości
wydawniczych dla bibliotek – Priorytet 2”.
30 października bibliotekę w Jabłonnie odwiedziły przedszkolaki z Bajkowego Domu w
ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
LISTOPAD
W środę 12 listopada gościliśmy 4 klasy zerówek, na dwóch spotkaniach ze, znaną
legionowską

autorką

poezji

dziecięcej,

Hanną

Niewiadomską.

Spotkania

zostały

zorganizowane we współpracy ze Szkołą Podstawową im. Armii Krajowej w Jabłonnie w
ramach programu „Priorytet 2”.
21 listopada, wspólnie z Gminnym Centrum Kultury i Sportu zorganizowaliśmy spotkanie
autorskie Sylwii Skowrońskiej, której debiut literacki w postaci kierowanej do młodzieży
powieści „Nulla”, ukazał się w listopadzie nakładem Fundacji na Rzecz „Integracji”, dzięki
wsparciu

Urzędu

Gminy,

biblioteki

oraz

jabłonowskiego

GCKiS.

25 listopada obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia i w związku z tym w przededniu tego
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święta zaprosiliśmy przedszkolaków na spotkanie prowadzone przez Małgorzatę Karasińską,
których bohaterami były pluszowe misie.
GRUDZIEŃ
5 grudnia 2014 r. odbyły się, zorganizowane przez naszą bibliotekę, warsztaty filozoficzne.
Zajęcia poprowadziła pani Joanna Wągiel z Pracowni Filozoficznej „Eureka”. Warsztaty te
były ostatnią z imprez, organizowanych przez nasza bibliotekę w ramach programu Biblioteki
Narodowej "Priorytet 2".
W dniach 4-7 grudnia 2014 r. Anna Czachorowska, dyrektor Biblioteki w Jabłonnie, jako
laureatka konkursu organizowanego przez Instytut Książki i Wydawnictwo EMG
uczestniczyła w kolejnej edycji Akademii Kultury BIBA 2014 (Biblioteczne Inicjatywy
Biblioteczne Aktywności).
8 grudnia gościliśmy w bibliotece w Jabłonnie trzy grupy przedszkolaków z Bajkowego
Domu.
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. Od tego roku biblioteka posiada swój profil na
facebooku.
Ponadto biblioteka udzieliła wywiadu Telewizji Polskiej TVP Warszawa nt. dwóch
projektów unijnych, realizowanych przez bibliotekę na przełomie roku 2012 i 2013. Ekipa
telewizyjna odwiedziła bibliotekę pod koniec czerwca a program został wyemitowany w
miesiącu wrześniu.
W miesiącu październiku 2014, w czasie Ogólnopolskiego Kongresu Bibliotek w Warszawie
odbyła się promocja Kalendarza Bibliotekarki 2015. Wśród 12 bibliotekarek z całej Polski
znalazła się dyrektor GBP w Jabłonnie – Anna Czachorowska.
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Akcje promocyjne w zakresie upowszechniania czytelnictwa
przeprowadzone w filii biblioteki w Chotomowie:
LUTY
3 lutego 2014 r. bibliotekę w Chotomowie odwiedziły przedszkolaki z Klubu Malucha.
Podczas spotkania odbyło się przedstawienie obrazkowego teatrzyku Kamishibai, którego
bohaterem był mały, zielony groszek.
12 lutego 2014 r. w Szkole Podstawowej w Chotomowie odbyły się dwa apele, podczas
których wręczono dyplomy i nagrody książkowe laureatom konkursu literackiego
„Czy znasz wiersze Juliana Tuwima?”, którego organizatorem była chotomowska Filia
Biblioteki Publicznej w Jabłonnie oraz biblioteka Szkoły Podstawowej.
Podczas ferii biblioteka przygotowała dla swoich czytelników konkurs czytelniczy pt.
„Ukryte książki”.
21 lutego 2014 podczas ferii zimowych odbyło się dla najmłodszych czytelników spotkanie
z wszędobylską Małpką George, które poprowadziła pani Anna Uszyńska.
MARZEC
20 marca 2014 r. najmłodszych czytelników biblioteki z Chotomowa odwiedziła pani
Małgorzata Karasińska. Pani Małgorzata wspólnie z dziećmi z Klubiku Malucha i maskotką
Filipem z Pacynkowa pożegnała zimę.
KWIECIEŃ
24 kwietnia, na zaproszenie Biblioteki w Jabłonnie, uczniowie klas IV Szkoły Podstawowej
w Chotomowie mieli okazję poznać autorkę niesamowitych przygód Patrycji i Piotrka – panią
Agę Szczepańską.
MAJ
7 maja 2014 r. w związku z setną rocznicą urodzin Tove Jansson w 2014 r. miało miejsce
spotkanie z Muminkami, które poprowadziła dla naszych przedszkolaków pani Małgorzata
Karasińska. Spotkanie odbyło się w Sali Ośrodka Kultury w Chotomowie.
15 maja 2014 r. bibliotekę w Chotomowie odwiedziły, wraz z paniami nauczycielkami (Anną
Linke i Agnieszką Nasierowską), dzieci z VI klasy Szkoły Podstawowej w Chotomowie.
Celem przygotowanej lekcji bibliotecznej było wprowadzenie uczniów w zasady korzystania
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z wypożyczalni (między innymi korzystania z katalogu on-line) oraz przekazanie informacji o
działalności biblioteki.
19 maja 2014 r. na majową wycieczkę do biblioteki przyszły dzieci z chotomowskiego Klubu
Malucha, pod opieką pań nauczycielek (Ireny Komorowskiej i Katarzyny Wojtachny).
CZERWIEC
3 czerwca 2014 r. w Ośrodku Kultury w Chotomowie odbył się spektakl Teatru Maska pt.
„Moda na nieuczenie się.” Ciekawe, edukacyjne przedstawienie mogli obejrzeć uczniowie
klas V i VI szkoły podstawowej.
3 czerwca 2014 r. chotomowską bibliotekę odwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej.
Piątoklasiści, pod opieką pań nauczycielek: Anny Linke i Joanny Jarosz uczestniczyli w lekcji
bibliotecznej, wprowadzającej w zasady korzystania z wypożyczalni.
LIPIEC
Od 15.07.2014 rozpoczął się przygotowany dla najmłodszych czytelników Biblioteki w
Chotomowie - „Wakacyjny Konkurs Krzyżówkowy”. Konkurs trwał do końca wakacji i był
dobrym sposobem na zainteresowanie biblioteką dzieci, które nie wyjechały na wakacje.
WRZESIEŃ
Filia w Chotomowie po raz kolejny w ramach Tygodnia Zakazanych Książek przygotowała
dla swoich czytelników wystawkę pod hasłem: Na cenzurowanym. Tym razem wśród
wyeksponowanych książek znalazły się tytuły, które kiedyś znajdowały się w indeksach
książek zakazanych, a obecnie są kierowane do dzieci i młodzieży. Dzięki adnotacjom
historycznym, zamieszczonym w książkach, odnajdziecie wyjaśnienia powodów ich
ocenzurowania.
Wizyta przedszkolaków z Klubu Malucha. Po wakacyjnej przerwie bibliotekę w Chotomowie
odwiedziły 3 latki z działającego przy Ośrodku Kultury Klubiku Malucha. Dzieci po raz
pierwszy miały okazję zwiedzić chotomowską bibliotekę publiczną.
PAŹDZIERNIK
23.10.2014 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie we współpracy z wolontariuszami z
projektu „Wspólny mianownik” zorganizowała warsztaty dziennikarskie dla uczniów szkół
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gimnazjalnych. W warsztatach wzięły udział dwie grupy młodzieży, między innymi
uczniowie z Gimnazjum im. Orła Białego w Chotomowie.
28.10.2014 r. na zaproszenie jabłonowskiej biblioteki, młodzież ze Szkoły Podstawowej w
Chotomowie mogła po raz kolejny uczestniczyć w spotkaniu autorskim, którego gościem była
Pani Aga Szczepańska.
LISTOPAD
21.11.2014 odbyło się spotkanie autorskie w Szkole Podstawowej w Chotomowie z Panią
Anną Kacą (70 uczestników).
24.11.2014 r. w przeddzień Światowego Dnia Pluszowego Misia zorganizowano w
Chotomowie dla przedszkolaków spotkanie z Panią Małgorzatą Karasińską, która przyjechała
do nas ze swoimi pluszowymi misiami. Spotkanie miało miejsce w Ośrodku Kultury.
28.11.2014 r. odwiedziły bibliotekę dzieci z Klubiku Malucha
GRUDZIEŃ
05.12.2014 r.

odbyły się warsztaty filozoficzne z panią Wągiel, które zostały

przeprowadzone w jednej z klas Szkoły Podstawowej w Chotomowie.
„Nasze Pasje”- pod tym hasłem przygotowano w bibliotece miejsce na ekspozycję prac
plastycznych mieszkanki Chotomowa.
Wykonano świąteczną dekorację.

Filia prowadzi również stałą ekspozycję Nowości Wydawniczych i Gazetkę informacyjną
ważniejszych wydarzeń związanych z książką, opracowuje bibliografię regionalną oraz
systematycznie prowadzi Kronikę działalności kulturalno-oświatowej.
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