Innowacyjne formy pracy w

Gminnej Bibliotece Publicznej
im. ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie
W latach 2005-2014

Gmina Jabłonna

O Gminnej Bibliotece Publicznej w
Jabłonnie


1949 r. – GBP w Jabłonnie rozpoczyna działalność




Biblioteka w Jabłonnie oraz filia biblioteczna w Chotomowie

Stan na rok 2005 (biblioteka i fila razem)







Księgozbiór – 19427 wol.
Liczba czytelników zarejestrowanych – 763 osoby
Liczba wypożyczeń – 14473
Na zakup książek wydano 2000 zł z budżetu i 4000 zł z dotacji ministerialnej
Warunki lokalowe:








Biblioteka w Jabłonnie zajmowała lokal o powierzchni 40 m2
Filia w Chotomowie pomieszczenie o powierzchni 20 m2 współdzielone z biblioteką
szkolną

Tradycyjny katalog kartkowy; wypożyczanie nieskomputeryzowane

Od roku 2005 podjęto szereg działań mających zwiększyć zasięg
działalności Biblioteki
W 2010 r. opracowano Strategię Rozwoju konsekwentnie realizowaną do
dnia dzisiejszego

Dane liczbowe dotyczące
pracy Biblioteki w 2013 r.





1764 zarejestrowanych czytelników (wzrost o 1000)
Księgozbiór liczy 27386 wol. (wzrost o prawie 8 tys. mimo corocznych
ubytków mimo corocznych ubytkowań)
31370 wypożyczeń (wzrost o prawie 17 tys.)
Na zakup książek przeznaczono:
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Księgozbiór

Księgozbiór oraz
pomieszczenia biblioteki


W 2005 r. - uporządkowanie księgozbioru






Nacisk na stały napływ nowości
wydawniczych






Selekcja blisko 4 tysięcy woluminów
Wymiana oznaczeń sygnaturowych na zbiorach
Wprowadzenie stałej ekspozycji nowości
wydawniczych

Od 2005 r. udział w programie MKDiN „Zakup
nowości wydawniczych dla bibliotek”
Od 2010 r. osobny zbiór audiobooków
W 2013 r. zawarto umowę w ramach
Mazowieckiego Konsorcjum Bibliotek z PWN
– ibuki dla czytelników GBP w Jabłonnie

Poprawa warunków lokalowych:




W 2006 r. pozyskano większe pomieszczenie
dla biblioteki w Jabłonnie (o powierzchni 80
m2), wydzielenie kącika dla najmłodszych
W 2011 r. nowy lokal dla filii w Chotomowie

Komputeryzacja






W 2005 r. zakupiono pierwszy
komputer do prac
administracyjno-księgowych oraz
pierwszą drukarkę
W 2006 r. pozyskanie kolejnych 3
komputerów w ramach programu
„Ikonka”, utworzenie czytelni
internetowej

W 2013 r. - projekt współfinansowany ze środków wspólnotowych
„Dla naszego czytelnika – nowa sieć informatyczna”


Zakupiono 7 nowych komputerów, drukarki, serwer, projektor

Informatyzacja


Lata 2006-2012 – tworzenie komputerowej bazy
księgozbioru w programie MAK




W 2013 r. – wdrożenie nowego systemu bibliotecznego
„Mateusz”




W 2012 r. przejście z tradycyjnego wypożyczania
„kartkowego” na elektroniczne

Katalog on-line z kontami czytelników i statusem dostępności
książek, możliwość rezerwacji, powiadomienia SMS

Biblioteka w Internecie




W 2010 r. uruchomiono blog GBP w Jabłonnie
W 2013 r. własna strona: www.biblioteka-jablonna.eu
W 2014 r. fanpage biblioteki na Facebooku

Aktywne formy promocji czytelnictwa –
udział w akcjach ogólnopolskich i lokalnych


Od 2005 r. udział w akcji „Cała
Polska czyta dzieciom”







współpraca z lokalnymi
przedszkolami
w 2012 r. premiera
Kamishibai na Mazowszu

Udział w akcjach: „Czytająca księgarnia”, „Uwolnij książkę”,
„Internet w autobusie”, „Tydzień książek zakazanych”,
„Ogólnopolski Tygodniu Bibliotek”, „Spotkania z Pasjami”
i wielu innych
Obecność biblioteki na obchodach Święta Gminy oraz gminnych
obchodach Światowego Dnia Dziecka

Aktywne formy promocji czytelnictwa –
akcje zainicjowane przez Bibliotekę



Od 2006 r. – co roku Resocjalizacja poprzez poezję
w Areszcie Śledczym w Warszawie
W 2008 r. – rozpoczęcie akcji „Dzieci – Dzieciom”






Dzieci ze szkoły podstawowej przygotowują przedstawienie dla
przedszkolaków i odwrotnie

W 2009 r. – Ogólnopolski
Konkurs Literacki
im. ks. Jana Twardowskiego
Od 2010 r. – co roku Biblioteka
organizuje Gminny Konkurs
Plastyczny dla Dzieci
 także inne mniejsze konkursy,
quizy itp.

Aktywne formy promocji czytelnictwa –
imprezy promocyjno-kulturalne (początki)


2005 r. (maj) - wieczór
poświęcony pamięci
Jana Pawła II



2005 r. (listopad)
Wydano tomik wierszy ks.
Twardowskiego – wieczór
promocyjny z udziałem
Krystyny Czubówny

Rok 2006
Nadanie bibliotece
imienia ks. Jana
Twardowskiego
Koncert z udziałem gwiazd i
dzieci, spektakl oparty na
wierszach księdza
Twardowskiego

Rok 2009
Jubileusz GBP w
Jabłonnie
Gwiazdą wieczoru
Tadeusz Woźniak

Aktywne formy promocji czytelnictwa –
Jabłonowskie Spotkania z Poezją


W grudniu 2008 r. – pierwsze
„Jabłonowskie Spotkania z
Poezją”
 w kolejnych latach w ramach
„Spotkań…” na zaproszenie
biblioteki Jabłonnę odwiedziło
szereg znanych osobistości ze
świata (m.in. Zbigniew
Tucholski, Mariola Pryzwan,
Danuta Stenka, Dariusz Odija,
Teresa Lipowska)

Aktywne formy promocji czytelnictwa –
Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży


W 2006 r. Magiczna Biblioteka
– imprezy promujące książki o
Harrym Potterze z udziałem
Krystyny Czubówny
 Biblioteka często zaprasza
młodzież szkolną na spotkania
autorskie (których gwiazdami
byli tacy autorzy jak Cathy
Cassidy, Grzegorz Kasdepke,
Anna Kaca, Hanna
Niewiadomska, Marta
Berowska, Agnieszka
Szczepańska)

Aktywne formy promocji czytelnictwa –
2012-2013 r. - Spotkań autorskich bez liku –

dla naszych czytelników



Projekt współfinansowany ze środków wspólnotowych w
ramach którego zorganizowano 6 spotkań autorskich

Ernest Bryl i

Andrzej Rybyński

Marlena Zynger

Danuta Wałęsa

Nina Andrycz Mariola Pryzwan Jarosław Kret
i Joanna Moro

Podsumowanie




Stale wzbogacany o nowości księgozbiór – biblioteka
substytutem księgarni
Komputeryzacja i informatyzacja – zwiększanie jakości
obsługi czytelnika, wprowadzanie nowych standardów
Promocja czytelnictwa





Bezpośrednio – udział i inicjowanie akcji promocyjnych
Pośrednio – organizowanie imprez kulturalnych

Organizowanie imprez kulturalnych to także darmowa
promocja biblioteki na łamach prasy (możliwość dotarcia
do potencjalnych czytelników)

Dziękujemy za uwagę.

