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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 roku 2015, 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 „Domem
Ogrodnika”, zajmuje powierzchnię 80 m², na której zlokalizowane są: wypożyczalnia
wraz z księgozbiorem, którego stan na koniec 31 grudnia 2015 r. wynosił 20 099
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 Mariana
Oszczyka, zlokalizowanym przy ul. Strażackiej 8. Lokal o powierzchni 45 m2 mieści
zbiory biblioteczne (stan na koniec 31 grudnia 2015 r. wynosił 10 481 wol.), stanowisko
pracy bibliotekarza oraz mini czytelnię i 2 stanowiska komputerowe dla czytelników.
KADRA
W skład obsady kadrowej Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzą pracownicy
zatrudnieni na 4 i 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 pierwszym
półroczu 2015 roku pracownicy biblioteki uczestniczyli w szkoleniu z zakresu ochrony
danych osobowych ( w związku z nowelą ustawy ODO w styczniu 2015 r.).
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W drugim półroczu odbyły się szkolenia wewnętrzne na temat prowadzenia strony
internetowej i obsługi platformy Ibuk. Libra.pl
Dyrektor Biblioteki uczestniczyła w dwudniowym Ogólnopolskim Kongresie Bibliotek,
(połączony z warsztatami ), w Seminarium Biblioteka Nowa w gmachu Biblioteki
Narodowej i w Konferencji

na temat

Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w

Bibliotece Głównej w Warszawie.
Poza tym w każdym miesiącu przedstawiciel Biblioteki uczestniczy w Przeglądzie
Nowości Wydawniczych, w Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego.

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.
Do 31 grudnia 2015 GBP powiększyła swoje zbiory o 1 887 woluminów o łącznej
wartości 39 084,-zł zł. Drogą zakupu pozyskano 1362 wol. nowości wydawniczych za
kwotę 32 671,- zł.
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Oprócz

zakupów

GBP

powiększała swoje zbiory o książki darowane przez czytelników i instytucje. Tą drogą do
31 grudnia 2015 r. pozyskano 525 wol. o wartości 6 415,-zł.

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 2015 zakupy multimediów
przedstawiały się następująco: Ogółem zakupiono 129 jednostek inwentarzowych na
sumę 2 584,35 zł, z czego 38 jednostek to zakup z budżetu 851.70 zł i zakup z Dotacji
Ministerialnej - 91 jednostek inwentarzowych. Za sumę 1 732,65 zł.
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Poza tym GBP w Jabłonnie otrzymała w darze 5 pozycji multimedialnych za
kwotę 28,00 zł a Filia biblioteki w Chotomowie otrzymała w darze od czytelników 21
jedn. multimediów w wartości 70,00 zł.

W 2015 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 279 książek na
sumę 270,57 zł.

Na koniec grudnia 2015 roku zbiory biblioteki przedstawiały się następująco:
 Książki 30 580 woluminów
 Multimedia 473 –jednostki inwentarzowe
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W roku 2015 w celu rozszerzenia oferty dla czytelników GBP przystąpiła (po raz
trzeci 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 1 074 pozycji
książkowych, głównie literatury popularno-naukowej. Koszt wykupienia dostępu na cały
rok 2015 wynosił 1 361,61 zł brutto.
CZYTELNICTWO
W roku 2015 biblioteka zarejestrowała 17 740 odwiedzin, zarejestrowano 1 776
czytelników. Struktura czytelników nie uległa zasadniczej zmianie w stosunku do lat
poprzednich. Najliczniejszą grupę stanowią czytelnicy w wieku 25-44 lata – 685 osób, co
stanowi prawie 37 %. Według zajęcia najliczniejsza grupa to osoby pracujące – 792
prawie 45% oraz uczniowie – 645 ( 29 %). Wskaźnik czytelników w stosunku do
mieszkańców całej gminy wyniósł prawie 11 % co oznacza, że co jedenasty mieszkaniec
gminy jest czytelnikiem biblioteki.
W roku 2015 wypożyczono 34 977 książek:
 20 309 wol. literatury pięknej dla dorosłych (58 %)
 10 914 wol. literatury pięknej dla dzieci (31 %)


3754 wol. literatury niebeletrystycznej (11 %)
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Oprócz wypożyczania książek do domu użytkownicy odwiedzają bibliotekę aby
skorzystać z dostępnych źródeł informacji. W roku 2015 w czytelni udostępniono 577
książek, odnotowano 2 037 odwiedzin, natomiast liczba udzielonych informacji wyniosła
2492.
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 2015 odnotowano:
 17 740 odwiedzin w wypożyczalni


2037 odwiedzin w czytelni (odwiedziny, udzielane informacje,internauci)

 ok. 3000 osób uczestniczących w imprezach kulturalnych, spotkaniach
edukacyjnych i lekcjach bibliotecznych

EDUKACJA W BIBLIOTECE
W marcu 2015 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 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 Teatrzyk
Kamishibai dla najmłodszych oraz dla nieco starszych Pogadanki Filozoficzne.
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ŚRODKI FINANSOWE POZYSKANE PRZEZ BIBLIOTEKĘ
w roku 2015


12 000,- zł - dofinansowanie z Ministerstwa kultury i Dziedzictwa
Narodowego na zakup nowości wydawniczych (Priorytet 1);



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



2 500,- zł - sfinansowanie przez sponsorów nagród dla laureatów
zorganizowanego przez GBP w Jabłonnie Ogólnopolskiego Konkursu
Poetyckiego im. ks. Jana Twardowskiego



2 000,-zł – kwota nagród rzeczowych ufundowanych przez sponsorów.



5 000,-zł kwota przyznana przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

W sumie, w roku 2015 Biblioteka pozyskała środki pieniężne i rzeczowe na
ogólną kwotę 22 492,-zł.
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AKCJE PROMOCYJNE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA

Rok 2015 był dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie okresem bardzo
pracowitym. 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 do końca grudnia 2015 r. zorganizowano imprezy dla dzieci, młodzieży i
dorosłych mieszkańców gminy, w których udział wzięło łącznie ponad 2 500
uczestników. Oprócz tego zorganizowano Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. ks. Jana
Twardowskiego, na który napłynęło ponad 1000 utworów z całej Polski i zagranicy,
zorganizowano Gminny Konkurs Plastyczny, również poświęcony Janowi
Twardowskiemu, Patronowi naszej biblioteki. W tym roku obchodzona była też 100 –
rocznica Jego urodzin.
Biblioteka wzorem lat ubiegłych uczestniczyła w Światowych Dniach Poezji. Dla
seniorów z naszej Gminy zaprosiliśmy zespół poetycko-wokalny „Ramonki” z Białorusi.
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 2015 gościło w naszych bibliotekach ok. 1000
przedszkolaków. Specjalnie dla nich przygotowana została niespodzianka z okazji Nocy
Bibliotek.
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 a nagrania dotyczące
imprez i konkursów w radio Hobby i w radio polonijnym w Australii.
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Akcje promocyjne w zakresie upowszechniania czytelnictwa przeprowadzone
w bibliotece w Jabłonnie
STYCZEŃ
„Ibuki" czyli książki elektroniczne dostępne na platformie ibuk libra już na dobre
zagościły w ofercie naszej biblioteki. Stanowią one cenne uzupełnienie naszego
księgozbioru o różnorodne książki o tematyce popularnonaukowej. Dzięki udziałowi w
Mazowieckim Konsorcjum Bibliotek zdobyliśmy dostęp do platformy internetowej PWN
i korzystania z 1074 pozycji książkowych. Biblioteka, tak jak i w ubiegłym roku, w
okresie ferii zimowych zorganizowała ciekawą ofertę dla dzieci.
Odbył się konkurs wiedzy na temat lektur szkolnych „Kto to powiedział?”.
Starsi, pasjonaci gier komputerowych, mogli odwiedzić Strefy Gier w naszych
placówkach. Natomiast młodsze dzieci wzięły udział w Telerankach w Bibliotece.
LUTY
5 lutego 2015 r. bibliotekę w Jabłonnie odwiedziły dwie grupy przedszkolaków z
Bajkowego Domu, aby wysłuchać bajki, czytanej w ramach akcji Cała Polska Czyta
Dzieciom.
MARZEC
5 marca gościliśmy dzieci z Przedszkola Gminnego w Jabłonnie. Dla większości
z maluchów była to pierwsza wizyta w instytucji tego typu – dzieci poznały zasady
wypożyczania książek, dowiedziały się jak należy się zachowywać w bibliotece.
Ogłoszone zostały 2 konkursy:
Gminny Konkurs Plastyczny dla dzieci z naszej Gminy
i Ogólnopolski Konkurs Poetycki.
24 marca miała miejsce kolejna wizyta przedszkolaków z Bajkowego Domu.
Po

raz

pierwszy

wzięliśmy

udział

w

podróży…Herberta”.
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ogólnopolskiej

akcji

„Czytam

w

28 marca 2015 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie gościła swoich
czytelników na spotkaniu

autorskim

z

Wojciechem

Kałużyńskim,

autorem

popularnonaukowych opracowań: „Pół życia w ciemności” oraz „Kino, teatr, kabaret w
przedwojennej Polsce”.
KWIECIEŃ
Rok 2015 to już XV edycja Światowych Dni Poezji. 13 kwietnia Redaktor
Naczelny „Poezji Dzisiaj”, Aleksander Nawrocki, ponownie odwiedził Gminną
Bibliotekę Publiczną w Jabłonnie wraz z białoruskim zespołem wokalnym „Ramonki”.
16 kwietnia naszą Bibliotekę odwiedziły dzieci z Przedszkola Gminnego
w Jabłonnie. Przedszkolne „Pszczółki”, jako że była to ich pierwsza wizyta, dowiedziały
się

o

funkcjonowaniu

biblioteki,

jej

misji

i

przydatności

publicznej.

21 kwietnia naszą Bibliotekę odwiedziły dzieci z zerówki szkolnej w Jabłonnie.
Zerówkowicze, jako że była to ich pierwsza wizyta, miały krótką lekcję biblioteczną, na
której dowiedziały się o funkcjonowaniu biblioteki. Zamiast tradycyjnego czytania
książeczki, panie bibliotekarki przedstawiły dzieciom opowiadanie w formie japońskiego
teatrzyku „Kamishibai”, pt.: „Rower Walentynki”.
MAJ
Z okazji XI Ogólnopolskiego Tygodnia bibliotek zorganizowaliśmy szereg imprez:
Od piątku 8 maja, wszyscy odwiedzający bibliotekę w Jabłonnie, mieli okazję zapoznać
się z wystawą "Oaza księdza Jana", prezentującą unikatowe zdjęcia z domu księdza Jana
Twardowskiego, Patrona naszej Biblioteki.
9 maja Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie gościła swoich czytelników na
spotkaniu autorskim z Renatą Chołuj. W czasie wieczoru prezentowana była debiutancka
książka, pisarki mieszkającej na stałe w Holandii, zatytułowana „Geriavity”.
Od 11 maja do końca miesiąca miała miejsce wystawa obrazów znanej malarki
Nanuli Burduli. 14 maja- spotkanie autorskie dla dzieci, bajki i wierszyki swojego

13

autorstwa przeczytał, legionowski karykaturzysta, twórca poezji dziecięcej, Marek
Dąbrowski.
15 maja uczniowie szkoły podstawowej z Jabłonny wzięli udział w warsztatach
filozoficznych przeprowadzonych przez Joannę

Wągiel z pracowni filozoficznej

„Eureka!”. Ich młodsi koledzy z Gminnego Przedszkola w Jabłonnie wysłuchali w tym
dniu bajek i wierszy czytanych przez Wójta Jarosława Chodorskiego.
Po raz pierwszy odbyła się Noc Bibliotek, w ramach tej ogólnopolskiej akcji
biblioteka była w tym dniu otwarta od 8.00 do 24.00. O godzinie 17:00 z naszymi
najmłodszymi czytelnikami spotkała się Hanna Niewiadomska,

o godzinie 20:00 z

dorosłymi -Joanna Svensson, autorka książek „Klucz do nieba” oraz „Tajemnica
medalionu”. Oprócz tego na czytelników czekały gry planszowe, projekcja filmu
dydaktycznego oraz słodki poczęstunek. 30 maja nasza Biblioteka świętowała stulecie
urodzin swojego Patrona, ks. Jana Twardowskiego. Z tej okazji odbyła się wyjątkowa
uroczystość, w programie której znalazły się: spektakl teatru młodzieżowego, wręczenie
nagród w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim oraz, jako zwieńczenie wieczoru, koncert
ks. Józefa Ślazyka (Don Giuseppe). Uroczystość poprowadził Robert Tondera.
31 maja nasza biblioteka wzięła udział w obchodach Dnia Dziecka podczas
Gminnego Festynu. Specjalnie dla najmłodszych czytelników przygotowaliśmy
w bibliotecznym namiocie szereg atrakcji. Była strefa wymiany książek, można było
również podziwiać prace nagrodzone i wyróżnione w Gminnym Konkursie Plastycznym
"Świat ks. Jana Twardowskiego" oraz zakupić tanio książkę na zorganizowanym przez
bibliotekę kiermaszu. Tradycyjnie już odbyło się wręczenie nagród laureatom Gminnego
Konkursu Plastycznego.
CZERWIEC
W bibliotece w Jabłonnie zorganizowana została wystawa prac nagrodzonych
w Gminnym Konkursie Plastycznym "Świat księdza Jana Twardowskiego". Dzieła
laureatów można było podziwiać do końca czerwca.
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Na zakończenie roku kulturalnego 18 czerwca Hanna Niewiadomska spotkała się
w Bibliotece z przedszkolakami z Gminnego Przedszkola w Jabłonnie.
LIPIEC, SIERPIEŃ
W bibliotece od początku wakacji można było oglądać wystawę prac p. Miry Kośmider,
natomiast dla najmłodszych w okresie wolnym od zajęć szkolnych był przygotowany
kącik, gdzie można było pograć w gry planszowe, układać puzzle i rysować.
WRZESIEŃ
W niedzielę - 6 września 2015 r. Gminna Biblioteka w Jabłonnie i jej zaproszeni goście
obecna była podczas obchodów Święta Gminy na błoniach przed jabłonowskim Pałacem.
Wspólnie z autorami mogliśmy tego dnia zaprosić wszystkich obecnych podczas
Gminnego Święta do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie.
Fragmenty powieści „Lalka” Bolesława Prusa jako pierwszy przeczytał Wójt Gminy p.
Jarosław Chodorski.
9 września 2015 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

przekazało

pierwszego Czytaka w ramach projektu "Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki
mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących - edycja 2015". Biblioteka w
Jabłonnie, oprócz urządzenia Czytak Plus, otrzymała od Stowarzyszenia książki
przeznaczone dla osób niewidomych i słabowidzących. Poprzez różne działania,
biblioteka stara się dostosować swoją ofertę dla różnych grup czytelników. Jednym z
efektów działalności Biblioteki jest rozpoczęcie współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym .
Po raz kolejny zaprosiliśmy

seniorów do uczestnictwa w spotkaniach „Akcja: e-

motywacja seniorzy rockują”. Celem projektu jest aktywizacja i wspieranie osób
starszych w rozwoju osobistym i społecznym.
PAŹDZIERNIK
11 października Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Jana Twardowskiego w ramach
Jabłonowskich Spotkań z Poezją zorganizowała wieczór promujący tomik wierszy Stana
Borysa, pt.: ”Daleko donikąd”. Tym razem spotkanie miało miejsce w Jabłonowskim
Pałacu. Licznie zgromadzona widownia ( w tym pani Senator Anna Aksamit i Wójt
Gminy Jabłonna pan Jarosław Chodorski) miała możliwość poznać Stana poprzez jego
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opowieści, wycieczki biograficzne, przemyślenia a nie jak dotychczas poprzez jego
piosenki.
19 października miało miejsce spotkanie z

Hanną Niewiadomską, która naszym

najmłodszym czytelnikom recytowała swoje wiersze. Odwiedziły nas przedszkolaki
z Bajkowego Domu i z Klubiku Malucha . Jak zwykle świetna zabawa z poezją sprawiła,
że przedszkolaki same wymyśliły wierszyk, który zabrały ze sobą na pamiątkę.
W

dniach

22-23

października

2015

w Ogólnopolskim Kongresie Bibliotek.

roku,

nasza

biblioteka

uczestniczyła

Tegoroczny kongres pod hasłem „Włącz

różnorodność!” przyciągnął aż 150 bibliotekarzy z całego kraju, którzy dzielili się
wielokulturowymi praktykami, a także wzięli udział w grze „Włącz różnorodność przez
cały rok!”.
W dniu 27 października b.r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się
seminarium BIBLIOTEKA NOWA pt. Nowe koncepcje – nowe biblioteki. Praktyczne
przykłady z czterech krajów europejskich. Seminarium poświęcone było wpływom
ogólnokrajowych koncepcji rozwoju bibliotek na funkcjonowanie konkretnych placówek
i skierowane do pracowników bibliotek publicznych, zainteresowanych zapoznaniem się
z praktykami funkcjonowania placówek bibliotecznych. Nasza Biblioteka zainteresowana
tym tematem, również uczestniczyła w tym spotkaniu.
LISTOPAD
5 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. W związku z tym
szczególnym dniem odwiedziły nas przedszkolaki z Gminnego Przedszkola, jak
i z Bajkowego Domu. Pani Małgorzata Karasińska, zaprzyjaźniona z naszą biblioteką,
przeprowadziła dzieci przez wielki Baśniowy Świat.
25 listopada w związku z Światowym Dniem Pluszowego Misia mieliśmy miłą wizytę:
odwiedziły nas dzieci z Klubiku Malucha, wspólnie poczytaliśmy książeczki o misiach,
było przytulanie do naszych ulubionych pluszaków i pamiątkowe zdjęcie.
29 listopada (niedziela), w ramach Jabłonowskich Spotkań z Poezją, Gminna Biblioteka
Publiczna gościła znakomite osobowości ze świata

kultury. Spotkanie prowadziła

Magdalena Koperska, prezes wydawnictwa Anagram a jej rozmówcą był Rafał T.
Czachorowski – poeta, prezes Fundacji Duży Format, prowadzący Literacki Wolny Eter
w Radiu Wnet .Rozmowa przeplatana była pieśniami operowymi, ariami i operetkami w
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wykonaniu Magdaleny Kunce, której głos (sopran koloraturowy) jest doceniany na
wielu europejskich scenach.
GRUDZIEŃ
10 grudnia naszą bibliotekę odwiedziły przedszkolaki z Bajkowego
Jarosław Chodorski – Wójt Gminy Jabłonna. Jak

co roku miało

Domu

oraz

miejsce wspólne

kolędowanie
i czytanie bajek związanych ze zbliżającymi się świętami. Na zakończenie spotkania
dzieci dostały słodkie upominki, a pan Wójt i panie Bibliotekarki zostały obdarowane
pięknymi świątecznymi laurkami.
Z ogromną przyjemnością i nieskrywaną satysfakcją chcieliśmy poinformować, że Zarząd
Funduszu Popierania Twórczości im. Andrzeja Szczypiorskiego przy Stowarzyszeniu
Autorów ZAiKS, podczas posiedzenia (dn. 23.07.15 r.), podjął decyzję o przyznaniu
dotacji w wysokości pięć tysięcy złotych, dla Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. Jana
Twardowskiego

w

Jabłonnie,

na

dofinansowanie

Ogólnopolskiego

Konkursu

Poetyckiego, którego rozstrzygnięcie miało miejsce 30 maja 2015 roku.
Miło nam również poinformować, że nasza Biblioteka po raz kolejny uczestniczy
w Programie Biblioteki Narodowej „Zakup Nowości Wydawniczych do Bibliotek”. W
tym roku na zakup nowych książek otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 12 000,złotych.
Wszystkie nowe pozycje zostały opracowane, skatalogowane, oprawione i okodowane.
Na bieżąco wpisywane były informacje na stronie biblioteki i facebooku, systematycznie
prowadzona też była kronika oraz wykonywane dekoracje do biblioteki.
Zadbano również o jak najlepszą obsługę czytelnika I dostęp do nowości wydawniczych.
Zadbano również o jak najlepszą obsługę czytelnika i dostęp do nowości czytelniczych.
Po raz pierwszy został zorganizowany konkurs na facebooku, w którym do wygrania było
pięć cyfrowych wersji komiksu "Wiedźmin: Dom ze szkła”.
Dokupione zostały:
Drukarka do druku A-3, komputer, nowe regały, fotele, przekładki do książek oraz karty
biblioteczne plastikowe dla czytelników.
Nasza strona internetowa www.biblioteka-jablonna.eu jest stroną przyjazną i czytelną jak
informują nas internauci.
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im. ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie
i jej Filii w Chotomowie
W roku 2015 odnotowano 29 350 wejść na naszą stronę www.

Akcje promocyjne w zakresie upowszechniania czytelnictwa przeprowadzone
w Filii bibliotecznej w Chotomowie
LUTY
 2 lutego 2015 r. bibliotekę odwiedziły przedszkolaki z Gminnego Przedszkola w
Chotomowie. „Wesołe nutki” to grupa 5- i 6- latków, które wraz ze swoimi
Paniami wybrały się na wycieczkę do publicznej biblioteki.
KWIECIEŃ
 13 kwietnia 2015 r. na wycieczkę do biblioteki wybrały się „Fasolki” - dzieci z
grupy przedszkolnej Gminnego Przedszkola. (15 uczestników)
 18 kwietnia 2015 r. odbył się wieczór poetycko-muzyczny Pani Anny
Osmakowicz. Zorganizowane w Chotomowie przez Gminną Bibliotekę w
Jabłonnie spotkanie, poświęcone było wybitnemu polskiemu kompozytorowi,
pedagogowi i publicyście – Tadeuszowi Prejznerowi.
 29 kwietnia 2015 r. do chotomowskiej biblioteki zawitały 3-, 4- i 5-latki
z Niepublicznego Przedszkola w Chotomowie „Wyspa skarbów”
MAJ
 W ramach XII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek „Wybieram Bibliotekę” od 9
-15 maja

Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie zorganizowała dla

czytelników różnorodne atrakcje:
 12 maja 2015 r. w Chotomowie odbyło się zorganizowane dla
przedszkolaków

spotkanie autorskie z Markiem Dąbrowskim –

karykaturzystą, pisarzem i poetą, mieszkającym w Legionowie.
 15 maja 2015 r. – dla uczniów Szkoły Podstawowej w Chotomowie
zorganizowano Warsztaty Filozoficzne, które przeprowadziła Joanna
Wągiel z Pracowni Filozoficznej „Eureka”
 15 maja 2015 r. Biblioteka w Chotomowie włączyła się w organizowaną
przez Gminną Bibliotekę w Jabłonnie akcję „NOC W BIBLIOTECE”.
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 18 maja 2015 r. Grupa „Jeżyki” (4 – latki) z Gminnego Przedszkola oraz
3 – latki z Klubiku Malucha odwiedziły bibliotekę w Chotomowie.
CZERWIEC
 W ramach współpracy z placówkami oświatowymi Biblioteka w Chotomowie
uczestniczyła w

międzyprzedszkolnym konkursie recytatorskim

„Świat

przyrody”, organizowanym przez Gminne Przedszkole w Chotomowie.
 24 czerwca 2015 r. grupa 4- i 5-latków z Gminnego Przedszkola
w Chotomowie odwiedziła chotomowską bibliotekę. Podczas takich wycieczek
dzieci zapoznają się z pracą biblioteki, z zasadami zapisu do biblioteki oraz z
bogatą ofertą książkową. Podczas spotkania przeczytano dzieciom 2 opowieści.
LIPIEC
 „SPOTKANIA Z SIECIAKAMI” w Chotomowie (akcja ogólnopolska)
 6 lipca 2015 r.
 27 lipca 2015 r.
SIERPIEŃ
 Wakacyjny quiz czytelniczy „W świecie baśni” – trwał od sierpnia do końca
wakacji.
WRZESIEŃ


6 września Biblioteka uczestniczyła w Święcie Gminy



Od 27 września do 3 października trwała akcja „Tydzień Zakazanych Książek”.
Biblioteka przygotowała dla swoich czytelników dekorację związana z książkami,
które kiedyś z różnych powodów były wycofane.
PAŹDZIERNIK



Od 8 października do 3 grudnia 2015 r. trwała akcja: e-motywacja,
w której Biblioteka w Chotomowie również wzięła udział. Był to cykl 5 spotkań
online, na które zapraszaliśmy naszych czytelników.



12 października odwiedziła bibliotekę grupa przedszkolaków z Niepublicznego
Przedszkola „Wyspa Skarbów” – (22 przedszkolaków)
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 19 października odbyło się pierwsze spotkanie z czterolatkami z Gminnego
Przedszkola w Chotomowie, w ramach cyklu „Spotkania z baśnią”.

LISTOPAD
 5 listopada z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek, biblioteka
w Chotomowie zaprosiła przedszkolaki z Gminnego Przedszkola na spotkanie,
które poprowadziła p. Małgorzata Karasińska.
 7 listopada odbył się w Chotomowie Poetycki Wieczór Wspomnień – poświęcony
pamięci Małgorzaty Gudejko-Masalskiej. Na spotkaniu zorganizowanym w sali
Domu Kultury w Chotomowie uczestniczyło 50 zaproszonych gości.
 23 listopada odbyło się drugie spotkanie z grupą przedszkolną, zorganizowaną
w ramach „Spotkań z baśnią”.
GRUDZIEŃ
 1 grudnia 2015 r. biblioteka w Chotomowie wspólnie z biblioteką Szkoły
Podstawowej ogłosiła konkurs plastyczny „Moja zakładka do książki”, który trwał
będzie do 15 stycznia 2016 r.
 9 grudnia w Chotomowie odbyło się spotkanie ze znanym podróżnikiem,
kajakarzem

-

Aleksandrem

Dobą.

W

spotkaniu

zorganizowanym

dla

gimnazjalistów uczestniczyło 145 osób.
 14 grudnia do biblioteki na ostatnią w tym roku wizytę, zorganizowaną w ramach
„Spotkań z baśnią” przyszło 20 przedszkolaków.

Biblioteka w Chotomowie ponadto prowadzi :
 Gazetkę informacyjną ważniejszych wydarzeń
działalnością biblioteki.
 Kronikę działalności kulturalno-oświatowej.
 Bibliografię regionalną
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związanych z książką i z

