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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.   

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 2017, 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 pięć lat temu, 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 2017 roku wynosił 21 617 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 Pana Mariana 

Oszczyka, zlokalizowanym przy ul. Strażackiej 8. Lokal o powierzchni 45 m
2
 mieści zbiory 

biblioteczne (stan na koniec 31 grudnia 2017  wynosił  11 412  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 – 1/4 etatu 

· pracownicy działalności podstawowej – w Jabłonnie 2 etaty   

w Chotomowie- 1 etat 
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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 członkostwu w Mazowieckim Konsorcjum Bibliotek Gminna Biblioteka 

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

internetowej ibuk.libra.pl. 

Do 31 grudnia 2017 roku GBP powiększyła swoje zbiory o 1 956  wol. o łącznej 

wartości  40 279,71 zł. Drogą zakupu pozyskano 1 548  wol. nowości wydawniczych za 

kwotę  33 132,08 zł 

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

instytucje. Tą drogą do 31 grudnia 2017 r. pozyskano 408 wol. o wartości 7 147,63,-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 2017  GBP w Jabłonnie zakupiła 

113 audiobooków za kwotę  2 405.34 zł. 

Pozyskała także w formie daru 3 pozycje multimedialne na kwotę 79,97 zł 

W 2017 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 582  książek na sumę 1 107,55  zł. 

Na koniec grudnia 2017 roku zbiory biblioteki przedstawiały się następująco: 

· Książki –      33 029   woluminów 

· Multimedia –    706   jednostek inwentarzowych 

W roku 2017 w celu rozszerzenia oferty dla czytelników GBP przystąpiła (po raz 
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piąty) 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  1 462  pozycji książkowych, głównie 

literatury popularno-naukowej. Koszt wykupienia dostępu na cały rok 2017 wynosił 1 362,-  

zł brutto. 

Pod koniec listopada 2017 roku Biblioteka została Biblioteką Partnerską systemu wypożyczeń 

międzybibliotecznych Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica.                                                                                                                             

ACADEMICA udostępnia zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej, w tym współczesne książki 

i czasopisma ze wszystkich dziedzin wiedzy w ilości ponad  2 miliony dokumentów. 

 

CZYTELNICTWO 

             W roku 2017 biblioteka zarejestrowała 18 643 odwiedzin,  zarejestrowano                   

1 817 czytelników. Struktura czytelników nie uległa zasadniczej zmianie w stosunku do lat 

poprzednich. Najliczniejszą grupę stanowią czytelnicy w wieku 25-44 lata - 690 osób,            

a według zajęcia najliczniejsi są pracownicy umysłowi – 692  oraz uczniowie – 529. 

Wskaźnik czytelników w stosunku do mieszkańców całej gminy wyniósł 11%. 

 

W  roku 2017 wypożyczono  33 687   książek:  

· 20 186  wol. literatury pięknej dla dorosłych  

·      9 756  wol. literatury pięknej dla dzieci  

·  3 745  wol. literatury niebeletrystycznej  

Oprócz wypożyczania książek do domu użytkownicy odwiedzają bibliotekę aby 

skorzystać z dostępnych źródeł informacji. W roku 2017 w czytelni udostępniono 593 

książek, odnotowano 752 odwiedzin, natomiast liczba udzielonych informacji wyniosła          

1 833. 

Każda z bibliotek, zarówno w Jabłonnie jak i w Chotomowie posiada kąciki 
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czytelniane wyposażone w księgozbiór podręczny, czasopisma lokalne oraz stanowiska 

komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu.  

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 2017  odnotowano: 

18 643 odwiedzin w wypożyczalni 

  2 897 odwiedzin w czytelni (odwiedziny 752 , udzielane informacje 1833, internauci 312) 

ponad 4 300 osób uczestniczących w imprezach kulturalnych, spotkaniach edukacyjnych i 

lekcjach bibliotecznych. 

Liczba odsłon naszej strony internetowej wyniosła w roku 2017 – 46 057. 

 

EDUKACJA W BIBLIOTECE 

Z działań proedukacyjnych warto wymienić: lekcje biblioteczne, warsztaty tematyczne 

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

(obchody Tygodnia Bibliotek Polskich, obchody Nocy Bibliotek), 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. 

 

ŚRODKI FINANSOWE POZYSKANE PRZEZ BIBLIOTEKĘ w roku 2017: 

· 14 000,- zł - dofinansowanie z Ministerstwa kultury i Dziedzictwa Narodowego na 

zakup nowości wydawniczych (Priorytet 1); 

-       1 000,- zł – dofinansowanie z Firmy SingHero 

-       2080,-zł  - środki wypracowane (opłaty za nieterminowe zwroty książek) 

Razem:   - 17 080,-zł 

GBP otrzymała też w formie rzeczowej  książki i multimedia na ogólną kwotę 7 227,60 zł 
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AKCJE PROMOCYJNE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA 

 

ROK  2017 był rokiem wyjątkowym, ponieważ powiat legionowski został stolicą 

kulturalną Mazowsza, a więc 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. 

Do  końca grudnia 2017 r. zorganizowano  imprezy dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

mieszkańców Gminy, w których udział wzięło łącznie ponad  4 300  uczestników. Oprócz 

tego zorganizowano Gminny Konkurs Plastyczny i Literacki pt. „Płynie Wisła, płynie po 

jabłonowskiej krainie”, rozstrzygnięcie konkursu,  miało miejsce podczas obchodów Dnia 

Dziecka. 

Biblioteka wzorem lat ubiegłych uczestniczyła w Światowych Dniach Poezji. Dla 

mieszkańców naszej Gminy zaprosiliśmy poetów i muzyków 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, również w akcji „Czytanie na Dywanie” w roku  2017 gościło w naszych 

bibliotekach ok. 1 000 przedszkolaków. Specjalnie dla nich przygotowana została 

niespodzianka z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek i Nocy Bibliotek. 

O większości naszych inicjatyw pisano w mediach  lokalnych.  Artykuły ukazały się w 

Gazecie Powiatowej, Gazecie Miejscowej, To i Owo, Legio24.pl 
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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 

1462 pozycji.         

    Kulturalny rok 2017 Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie rozpoczęła prezentacją prac 

mieszkańców naszego powiatu: malarską p. M. Kośmider i fotograficzną Czesława  

Karpińskiego i  Zbigniewa Oczkowicza. 

 

           

  

LUTY 

Na poczatku lutego ogłoszony został gminny konkurs literacko –plastyczny pt.”Płynie Wisła 

płynie po jabłonowskiej krainie” 

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 

2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu 

dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Wszystkim czytelnikom, którzy odwiedzili 

nasze biblioteki w dniach od 7-10 lutego 2017 r. wręczone zostały przygotowane przez nas, 

specjalnie na tę okazję,  zakładki.   

MARZEC 

4 marca b.r. uczciliśmy w niezwykły sposób „Dzień Kobiet”. Odbył się Anielski Zlot, którego 

główną bohaterką była Pani Laura Kozowska, od niedawna mieszkanka Jabłonny - pisarka, 

dziennikarka i trenerka rozwoju osobistego. Goścmi byli m.in.: Barbara Jarzyna i Agnieszka 

Sadowska – Janiec, Patryk Dubiel. 

W dniu 9 marca b.r. odbyły się dwa spotkania autorskie i warsztaty dla uczniów szkół 

podstawowych w Jabłonnie i w Chotomowie. Gościem naszej Biblioteki była Pani dr Ewa 

Jałochowska, autorka powieści dla dzieci i historyk sztuki. 

W dniu 20 marca 2017 r. na zaproszenie naszej Biblioteki, przybył p. Krzysztof Piersa, autor 

książki „Komputerowy ćpun”. W ciągu tego jednego dnia, odbyły się trzy spotkania z dziećmi 

i młodzieżą z naszego powiatu. 

W dniu 28 marca na zaproszenie naszej Biblioteki przybył Teatr Edukacji i Profilaktyki 

„Maska” z Krakowa. Dla przedszkolaków z naszej Gminy odbyły się dwa przedstawienia w 

salach widowiskowych GCKiS w Jabłonnie i w Chotomowie          

Ogłoszony  został konkurs: Gminny Konkurs Plastyczno-Literacki  pod nazwą "Płynie Wisła, 

płynie po jabłonowskiej krainie”.  

 

 

KWIECIEŃ 

W ramach Jabłonowskich Spotkań z Poezją Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Jana 

Twardowskiego w Jabłonnie po raz kolejny uczestniczyła w Światowych Dniach Poezji. W 

dniu 8 kwietnia 2017 r. w Sali widowiskowej GCKiS w Jabłonnie odbył się koncert poetycko-

muzyczny, tym razem z udziałem artystów z Białorusi. Spotkanie prowadził główny 
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organizator  ŚDP w Polsce, Aleksander Nawrocki – przewodniczący Komitetu 

Organizacyjnego Światowego  Dnia Poezji UNESCO, poeta, prozaik, tłumacz, redaktor 

naczelny „POEZJI dzisiaj". Prowadzący zaprezentował wydaną na okoliczność XVII ŚDP, 

dwujęzyczną antologię poezji polsko – białoruskiej. Zamieszczone wiersze ze strony 

białoruskiej czytały poetki z Grodna- Ludmiła Kebicz i Alla Klemianok, które także 

zaśpiewały swoje utwory. Ze strony polskiej – Grażyna Kowalska, Anna Czachorowska i Jan 

Rychner, prezes Klubu Literackiego „Nasza Twórczość". Po zaprezentowaniu wierszy, odbył 

się wspaniały koncert dwojga artystów Olgi Ladutko i Aleksandra Swirskiego. 

 

MAJ 

W dniach 8-15 maja 2017 roku miała miejsce XIV edycja programu TYDZIEŃ BIBLIOTEK. 

Z tej okazji zorganizowaliśmy szereg imprez:    

8 maja odbył się  koncert Marka Majewskiego pt.: „Że Tobie się jeszcze chce”. 

9 maja miała miejsce akcja „Czytanie na dywanie”, w której przedszkolaki z Bajkowego 

Domu i uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonnie słuchali 

głośnego czytania. Naszym gościem był Marek Dąbrowski, legionowski satyryk i autor 

wierszy.  

10 maja dla uczniów szkoły podstawowej w Jabłonnie i szkoły podstawowej w Chotomowie 

odbyły się dwa spektakle pt. "Wyobraźnia ukryta w bibliotekach". Dzieci z wielkim 

zainteresowaniem przyjęły baśniowa opowieść o tym, jak dużo dobrego daje człowiekowi 

czytanie książek. 

W dniu 11 maja (czwartek) w czwartym dniu Tygodnia Bibliotek w jabłonowskiej bibliotece 

z uczniami jabłonowskiej szkoły podstawowej (godzina 9:00) i uczniami szkoły podstawowej 

(godzina 10:30) spotkała się Pani Joanna Imienowska z Pracowni Filozoficznej EUREKA 

(Pracownia ta została nagrodzona nagrodą Słoneczniki 2016 za najbardziej rozwojową 

inicjatywę w Warszawie w kategorii Logika – Poranki Filozoficzne w Teatrze 

Polskim).Temat warsztatów filozoficznych : „Krzywdy doznać, czy krzywdę wyrządzić. Co 

gorsze?” 

12 maja 2017 r. (piątek) - Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie zorganizowała dla 

uczniów Gimnazjum w Chotomowie spotkanie ze znanym podróżnikiem i pasjonatem 

ekstremalnych podróży – Arkadym Pawłem Fiedlerem. Spotkanie miało miejsce w sali 

widowiskowej Domu Kultury w Chotomowie. 

15 maja miało miejsce spotkanie z "Ciekawskim Georgem w Bibliotece". Dla 

przedszkolaków w Jabłonnie i w Chotomowie odbyły się spotkania, które poprowadziła p. 

Anna Uszyńska z Wydawnictwa "Modo". Ciekawski George, bohater książek i filmów tym 

razem zachęcał dzieci do odwiedzania i korzystania  biblioteki. 

 

CZERWIEC 

3 czerwca 2017 r. Biblioteka jabłonowska po raz trzeci wzięła udział w ogólnopolskiej akcji 

NOC BIBLIOTEK. Biblioteka zapraszała  w tym dniu wszystkich czytelników od godziny 

17:00 do 22:00. Na wszystkich, którzy odwiedzą tego dnia jabłonowską książnicę czekały 

wyjątkowe atrakcje: 

-   wystawa prac plastycznych i literackich nagrodzonych w naszym konkursie, 

-  spotkanie z Hanną Niewiadomską, 

-  warsztaty, kolorowanki i gry, 

-  malowanie buziek 

-   kawa, herbata, coś słodkiego serwowane czytelnikom 

W sobotę, 10 czerwca 2017 roku, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jabłonnie miało  

miejsce spotkanie autorskie z Tadeuszem Woźniakiem. W związku z promocją książki pt.: 
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„Zegarmistrz światła" artysta opowiedział Witoldowi Górce i naszym Czytelnikom o swojej 

twórczości, postrzeganiu świata, rodzinie, przyjaciołach, muzykach, poetach, reżyserach 

teatralnych i aktorach, o nagrywaniu płyt, tworzeniu muzyki teatralnej. 

 

LIPIEC, SIERPIEŃ 

W bibliotece od początku wakacji  dla najmłodszych w okresie wolnym od zajęć szkolnych 

był przygotowany kącik, gdzie można było pograć w gry planszowe, układać puzzle i 

rysować. Zorganizowany został również Wakacyjny Kiermasz Książek. 

 

WRZESIEŃ 

Do 15 września b.r. w naszej  Bibliotece w Jabłonnie i Filii w Chotomowie trwała wystawa 

książek poetyckich. Odbyła się ona w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Poezja 

dostępna”. 

23 września 2017 r. w Pałacu w Jabłonnie miał miejsce wykład dr Katarzyny Kuligowskiej na 

temat powstającej książki pt. "Jabłonna Augusta". 

 

PAŹDZIERNIK 

W dniu 12.10.2017 r. w sali lustrzanej GCKiS-u w Jabłonnie odbyło się  spotkanie autorskie 

dla dzieci. Gościem zaproszonym przez naszą Bibliotekę była znana poetka dla dzieci- Hanna 

Niewiadomska, która promowała swoją najnowszą książkę- IV część "Bajczytanek Pani 

Hanki". 

W dniu 13 października 2017 roku w sali widowiskowej GCKiS w Jabłonnie odbył się 

koncert poetycko – muzyczny z udziałem artystów z Polski, Łotwy i Rumunii. Był to X – 

Jubileuszowy Festiwal Poezji Słowiańskiej. 

16.X.2017 r. odbyło  się spotkanie autorskie dla dzieci z poetą, satyrykiem i karykaturzystą 

Panem Markiem Dąbrowskim. 

 

LISTOPAD 

27 listopada 2017 r. na zaproszenie naszej Biblioteki w sali widowiskowej GCKiS  w 

Jabłonnie wystąpił gościnnie Teatr Fantazja z Krakowa ze spektaklem pt. „Troskliwe Misie”. 

Przedstawienie zostało zorganizowane z okazji Światowego Dnia  Pluszowego Misia. 

 

 

 

GRUDZIEŃ 

5 grudnia 2017 roku, w wigilię Dnia Świętego Mikołaja, w naszej Bibliotece gościły dzieci z 

przedszkola „Bajkowy Dom" i z przedszkola Gminnego. Opowiadanie pt. „Czekoladowy 

Mikołaj" czytali dzieciom zaproszeni przez nas goście. 

W dniu 12 grudnia 2017 roku, w naszej Bibliotece odbyło się kolejne (trzecie) spotkanie  

lokalnej grupy dyrektorów bibliotek powiatu legionowskiego i nowodworskiego w ramach 

projektu InicJaTyWy. 

 

 

 

 

W sierpniu 2017 roku, w wyniku rekrutacji, nasza biblioteka została przyjęta do 

ogólnopolskiej akcji „Paczka literacka”, organizowanej przez wydawnictwo Agora oraz 

Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W  związku z tym  otrzymaliśmy dwa 

bezpłatne pakiety zawierające po 21 książek i po 2 audiobooki. 



 
 

12 
 
 
 

W drugiej połowie sierpnia b.r. została podpisana umowa między Biblioteką Narodową a 

Gminną  Biblioteką Publiczną w Jabłonnie dotycząca dofinansowania w ramach 

dofinansowania zadania Priorytet  1 – „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 

publicznych" ze środków finansowych Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego. W tym 

roku Biblioteka w Jabłonnie otrzymała dofinansowanie w wysokości 14.000,- zł. Jest to 

największa kwota z dotychczasowych dotacji, otrzymywanych od 12 lat. 

 

Pod koniec listopada 2017 roku nasza biblioteka została Biblioteką  Partnerską systemu  

wypożyczeń międzybibliotecznych Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych 

ACADEMICA (zapewnia dostęp do ponad  2 mln dokumentów). 

 

Przez cały rok systematycznie odbywały się spotkania z przedszkolakami i uczniami w 

ramach „Cała Polska czyta dzieciom”. Przeprowadzone zostały również lekcje biblioteczne. 

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, a także zakładki do 

książek.  Zadbano również o jak najlepszą obsługę czytelnika i dostęp do nowości 

czytelniczych.  

Dokupione zostały nowe regały i dywan dla dzieci. (Akcja „Czytanie na Dywanie”).       

Na bieżąco wpisywane były informacje na stronie biblioteki i facebooku, systematycznie 

prowadzona też była kronika oraz wykonywane dekoracje do biblioteki i zakładki 

informacyjne o bibliotece. 
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Akcje promocyjne w zakresie upowszechniania czytelnictwa 

przeprowadzone  w Filii bibliotecznej w Chotomowie: 
 

 

 

LUTY 

 1 luty 2017 r. – ogłoszenie konkursu literacko-plastycznego „Płynie, Wisła płynie po 

jabłonowskiej krainie” 

  

MARZEC 

 9 marca 2017 r. – Spotkanie autorskie z Ewą Jałochowską w Sz. P.  

w Chotomowie pt. „Wspólnie stwórzmy nową legendę Wisły”  

 20 marca 2017 r. – Spotkanie autorskie z Krzysztofem Piersą „Komputerowy Ćpun”  

 28 marca 2017 r. – wystąpił teatr „Maska” z przedstawieniem „Pod starym Wawelem”  

 

KWIECIEŃ 

 6 kwietnia 2017 r. - Wizyta przedszkolaków z Klubiku Malucha  

 

MAJ 

 9 maja 2017 r. – „Czytanie na dywanie” z Klubikiem Malucha.  

 

 10 maja 2017 r. – występ aktorów teatru Maska „Wyobraźnia ukryta  

w książkach” w Sz. P. w Chotomowie  

 12 maja 2017 r. – Spotkanie autorskie z Arkadym P. Fiedlerem połączona z promocją 

książki „Maluchem przez Afrykę”  

 15 maja 2017 r. – „Ciekawski George w Bibliotece” – spotkanie dla przedszkolaków 

w sali widowiskowej GCKiS w Chotomowie  

 22 maja 2017 r. – wycieczka do biblioteki grupy przedszkolnej „Fasolki”. Prezentacja 

teatrzyku Kamishibai pt. Lew w Paryżu - Beatrice Alemagna   

  

CZERWIEC 

 3 czerwiec 2017 r. - Rozdanie nagród zwycięzcom konkursu literacko-plastycznego 

„Płynie, Wisła płynie po jabłonowskiej krainie” 

 Udział w „Nocy Bibliotek” 

 

LIPIEC 

 Wakacje w Bibliotece:  

„Wakacje z czworonogiem” – wystawka książek o zwierzętach. 

Akcja – „Nakrętki zbieramy psiakom pomagamy”. 

„Podróże po kontynentach” – wystawka książek podróżniczych. 

 

SIERPIEŃ 

 1 sierpień 2017 r. – wystawka książek o Powstaniu Warszawskim. Prezentacja 

dostępnych książek na stronie www. 

WRZESIEŃ 

http://www.tibum.pl/produkt,WSZYSTKO_O_KAMISHIBAI_Pytania_i_odpowiedzi,33
http://www.tibum.pl/autor,Beatrice%20Alemagna,25
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 11-15 wrzesień 2017 r. – wystawka książek poetyckich pt. „Poezja dostępna. Udział 

biblioteki w programie „Kultura dostępna”. 

 23 wrzesień 2017 r. – udział w zorganizowanym przez jabłonowską bibliotekę 

wykładzie Katarzyny Kuligowskiej pt. „Jabłonna Augusta”. 

 25-29 wrzesień 2017 r. – Akcja „Tydzień Zakazanych Książek”. 

 

PAŹDZIERNIK 

 12 październik 2017 r. – spotkanie z Hanną Niewiadomską.  

 13 październik 2017 r. – udział w X Festiwalu Poezji Słowiańskiej, zorganizowanym 

przez Bibliotekę w Jabłonnie. 

 16 październik 2017 r. – spotkanie z Markiem Dąbrowskim. 

 23 październik 2017 r. – wizyta dzieci z Gminnego Przedszkola. 

 30 październik 2017 r. – wizyta w Niepublicznym Przedszkolu „Wyspa Skarbów”. 

Prezentacja opowieści książkowych o Jesieni.  

 

LISTOPAD 

 27 listopad 2017 r. – występ aktorów  Teatru Fantazja ze spektaklem pt. „Troskliwe 

Misie” 

 

GRUDZIEŃ 

 Świąteczna dekoracja Biblioteki 

 

Biblioteka w Chotomowie ponadto prowadzi : 

 Gazetkę informacyjną ważniejszych wydarzeń  związanych z książką  

i z działalnością biblioteki.  

 Kronikę  działalności kulturalno-oświatowej.   

 Bibliografię regionalną (on-line) 
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