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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 2018, 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 sześć 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 2018 roku wynosił 22 419 woluminów,
czytelnia z publikacjami udostępnianymi na miejscu, 3 stanowiska komputerowe dla
czytelników, kącik dla dzieci. Na poddaszu znajduje się pokój administracyjny (13 m2)
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 m2 mieści zbiory
biblioteczne, których stan na koniec 31 grudnia 2018 wynosił 11 970 woluminy, stanowisko
pracy bibliotekarza oraz mini czytelnię i 2 stanowiska komputerowe dla czytelników.
Łącznie w Jabłonnie i w Chotomowie księgozbiór wynosił

34 389 pozycji

książkowych.

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 wydawniczych i równoległe wycofywanie publikacji nieprzydatnych.
Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory książkowe, a od 2010 roku również
audiobooki.
Do 31 grudnia 2018 GBP w Jabłonnie wraz z Filią w Chotomowie powiększyła swoje
zbiory o 2 000 pozycji książkowych i multimedialnych o łącznej wartości 41 689,- zł
Drogą zakupu pozyskano 1 612 pozycji książkowych i 102 pozycje multimedialne za kwotę
37 076,- zł. ( w tym 662 pozycje książkowe i multimedialne za kwotę 14 000,-zł z Dotacji
Ministerialnej)
Oprócz zakupów GBP powiększała swoje zbiory o książki darowane przez czytelników i
instytucje. Tą drogą do 31 grudnia 2018 r. pozyskano 286 woluminów o wartości 4 613,- 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.

Na początku 2018 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 538 książek na
sumę 1 424, - zł.
Na koniec grudnia 2018 roku wszystkie zbiory biblioteki przedstawiały się
następująco:
·

Książki –

·

Multimedia – 808

34 389

woluminów
jednostek inwentarzowych
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CZYTELNICTWO

W roku 2018 biblioteka zarejestrowała 16 435 odwiedzin, zarejestrowano 1 727
czytelników. Struktura czytelników nie uległa zasadniczej zmianie w stosunku do lat
poprzednich. Najliczniejszą grupę stanowią czytelnicy w wieku 25-44 lata , a według zajęcia
najliczniejsi są pracownicy umysłowi oraz uczniowie. Wskaźnik czytelników w stosunku do
mieszkańców całej gminy wyniósł ponad 8 % co oznacza, że co 12 mieszkaniec gminy jest
czytelnikiem biblioteki.
W roku 2018 wypożyczono 29 844
·

książki:

wol. 19 174 literatury pięknej dla dorosłych

·

wol. 7 467 literatury pięknej dla dzieci

·

wol. 3 203 literatury niebeletrystycznej

Oprócz wypożyczania książek do domu użytkownicy odwiedzają bibliotekę, aby skorzystać z
dostępnych źródeł informacji. W roku 2018 w czytelni udostępniono 591 książki,
odnotowano 590 odwiedzin, natomiast liczba udzielonych informacji wyniosła 882.
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.
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.
Liczba tych osób nie jest zbyt wysoka z uwagi na wyjątkowo małą powierzchnię
naszych placówek ( 80 m2 w Jabłonnie, 45 m2 w Chotomowie – są to powierzchnie dużo,
dużo mniejsze niż zalecane normy)
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Ogółem w roku sprawozdawczym 2018 odnotowano:
16 435 odwiedzin w wypożyczalni;
1 383 odwiedzin w czytelni ( odwiedziny, udzielane informacje i internauci);
Ponad 3 300 osób uczestniczących w imprezach kulturalnych, spotkaniach edukacyjnych i
lekcjach bibliotecznych.

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, wernisaże 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 2018

·

14 000,- zł - dofinansowanie z Ministerstwa kultury i Dziedzictwa Narodowego na
zakup nowości wydawniczych (Priorytet 1);
1 200,- zł – darowizna na druk wydanej przez Bibliotekę książki „Jabłonna
Augusta”
1 500,- zł - środki wypracowane przez Bibliotekę ( opłaty za nieterminowe
zwroty książek)

16 700 ,- zł - łączna kwota pozyskana przez Bibliotekę w roku 2018
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W roku 2018 wszyscy pracownicy Biblioteki zostali przeszkoleni w zakresie RODO (
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z
zakresu ochrony danych osobowych obowiązujące od 25 maja 2018 r.)

W pierwszym półroczu 2018 roku zostały zakupione dodatkowe 2 regały boczne na
książki za kwotę 2 050,-zł
Z uwagi na to, że otrzymujemy sporą jak na nasze warunki dotację ministerialną na zakup
nowości wydawniczych, musimy wszystkie wolne miejsca zapełniać regałami i pólkami.
Wszystkie nowe pozycje zostały opracowane, skatalogowane, oprawione i okodowane. Na
bieżąco wpisywane były informacje na stronie biblioteki i facebooku, systematycznie
prowadzona

była

też

kronika

oraz

wykonywane

dekoracje

do

bibliotek.

Zadbano też o jak najlepszą obsługę czytelnika o dostęp do nowości wydawniczych.

W miesiącu sierpniu 2018 roku lokal biblioteki w Jabłonnie został poddany remontowi. W
ramach prac GCKiS wymienione zostały grzejniki i oświetlenie. W ramach własnych
środków zostały pomalowane ściany lokali biblioteki ( koszt materiałów remontowych i
robocizny wyniósł 3 535,- zł )
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AKCJE PROMOCYJNE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA
W BIBLIOTECE W JABŁONNIE

W roku 2018 Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie realizowała 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 2018 r. zorganizowano imprezy dla dzieci, młodzieży i dorosłych
mieszkańców gminy, w których udział wzięło łącznie ponad 3 300 uczestników.

STYCZEŃ
W drugiej połowie stycznia odbyły się spotkania z najmłodszymi dziećmi z gminnych
przedszkoli w ramach Akcji “Cała Polska Czyta Dzieciom”. Dzieci otrzymały dyplomy
Honorowych Czytelników.
LUTY
Na poczatku lutego ogłoszony został Gminny Konkurs Literacko – Plastyczny pt. “Polskamój ukochany kraj”, skierowany do dzieci i młodziezy z Gminy Jabłonna.
Nasza biblioteka co roku obchodzi Dni Bezpiecznego Internetu. Wszystkim czytelnikom,
którzy odwiedzili nasze biblioteki w dniach od 7-10 lutego 2018 r. wręczone zostały
przygotowane przez nas, specjalnie na tę okazję, kolorowe zakładki do książek.
Dzieci z Bajkowego Domu miały możliwość spotkania z informatykiem, który przygotował
dla nich pogadankę o zasadach bezpieczeństwa w sieci. Dzieci obejrzały także dwie bajki
edukacyjne.
O Dniu Bezpiecznego Internetu w naszej Bibliotece jest zamieszczony artykuł w
ogólnopolskim miesięczniku “Poradnik Bibliotekarza”
MARZEC
11 marca 2018 r. w Jabłonowskim Pałacu odbyła się promocja książki dr Katarzyny
Kuligowskiej”Jabłonna Augusta”. Tym razem nasza biblioteka była nie tylko organizatorem
spotkania autorskiego ale również wydawcą tej publikacji.
W dniu 20 marca 2018 r. na zaproszenie naszej Biblioteki, przybył p. Krzysztof Piersa, autor
książki „Komputerowy ćpun” i “Trener marzeń”. Spotkania zostały zorganizowane z okazji
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Tygodnia Bezpiecznego Inernetu . W ciągu tego jednego dnia, odbyły się trzy spotkania z
dziećmi i młodzieżą z naszej Gminy.
KWIECIEŃ
W miesiacu kwietniu odbyły sie wiosenne spotkania przedszkolaków z Bajkowego Domu i
Gminnego Przedszkola w Jabłonnie. Gościem była autorka książek dla dzieci p. Hannna
Niewiadomska. Zaprezentowała małym sluchaczom wiersze z najnowszej – 4 części książki
pt. “Bajczytanki Pani Hanki”.
MAJ
W dniach 8-15 maja 2018 roku miała miejsce XV edycja programu TYDZIEŃ
BIBLIOTEK. Z tej okazji zorganizowaliśmy szereg imprez:
7 maja otworzyliśmy wystawę fotograficzną pt. „Książka z naturą w tle”. Autorami tej
wystawy byli lokalni artyści, mieszkańcy powiatu legionowskiego panowie Zbigniew
Oczkowicz i Czesław Karpiński.
8 maja odbyło się spotkanie dla najmłodszych dzieci w ramach cyklu „Czytanie na
Dywanie”. Zaprezentowana została książka Katarzyny Sołtyk pt. „Moja Polska”.
9 i 11 maja dla przedszkolaków i uczniów klas zerowych odbyły się spotkania z autorami
utworów dla dzieci. Byli to znani w naszym środowisku lokalni twórcy: p. Hanna
Niewiadomska i p. Marek Dąbrowski. Autorzy prezentowali swoje najnowsze książki.
W dniu 10 maja miał miejsce spektakl teatralny w wykonaniu aktorów Teatru „Maska” z
Krakowa pt „Opowieści z teczki profesora Książeczki”
12 maja gościem naszym był pisarz i poeta Michał Laszuk, również mieszkaniec powiatu
legionowskiego oraz wyjątkowo energetyzujący zespół „Dwa kolory”.
14 maja odbyło się spotkanie z poetą i filozofem Stefanem Królem. Spotkanie prowadził
aktor Leszek Służewski, który na początku przedstawił nam sylwetkę gościa prezentując
fragment filmu „Trzy kominy” w reżyserii Janusza Kłosińskiego. Oprawę muzyczną
zapewniła pieśniarka Grażyna Skowron – Matkowska ( w jej repertuarze była piosenka
polska, włoska i francuska.
Relacja z naszego Tygodnia Bibliotek zamieszczona jest na stronie Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich (oferta nasza była wyjatkowo bogata).

26 maja - Gminny Dzień Dziecka: wręczanie nagród laureatom konkursu plastycznoliterackiego pt. "Polska - mój ukochany kraj".Po rozdaniu nagród dzieci i ich rodzice oraz
opiekunowie zwiedzali wystawę pokonkursową w lokalu biblioteki.
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CZERWIEC
IV Wydanie ogólnopolskiej akcji NOC BIBLIOTEK, w 100-lecie Niepodległej pod hasłem
„Rzeczpospoczyta” odbyło się w dniu 9 czerwca 2018 r. Dla wszystkich, którzy odwiedzili
naszą bibliotekę tego dnia, od godziny 16. tej przygotowaliśmy bogatą ofertę atrakcji. Dla
najmłodszych czekały gry planszowe, kolorowanki patriotyczne z naklejkami i kolorowymi
lizakami Dla starszych były ciekawe materiały rozwijające temat „Rzeczpospoczyta”. Można
też było skorzystać z zasobów partnera akcji – Polony - Cyfrowej Biblioteki Narodowej
( tematy Ojczyzna/ Patriotyzm). Na naszych gości czekały też gry karciane „Flirt z
Niepodległą”. Do dyspozycji były też flirty literackie z poprzednich edycji „Nocy
Bibliotek”: Flirt z Sienkiewiczem i Flirt z Leśmianem. Nasi czytelnicy mogli też obejrzeć
pokonkursową wystawę prac plastycznych i literackich pt. „Polska - mój ukochany kraj”. O
godzinie 18.tej przenieśliśmy się do sali widowiskowej GCKiS, gdzie odbył się koncert
poetycko-muzyczny. Na początku odbył się mini koncert grupy najmłodszych dzieci,
przedszkolaków z Niepublicznego przedszkola „Wyspa Smyków” z Chotomowa. Następnie
głos zabrał bohater wieczoru p. Jakub Janik, poeta i dziennikarz. Kulminacją Nocy Bibliotek
w jabłonowskiej bibliotece był koncert wspaniałej wokalistki Danuty Stankiewicz.
WRZESIEŃ
8 września 2018 r. nasza Biblioteka uczestniczyła w Święcie Gminy Jabłonna,
organizowanym corocznie na terenie zespołu parkowo-pałacowym przed pałacem w
Jabłonnie. Tegoroczne Swięto Gminy, tak jak w poprzednim roku, połączone było z
Festiwalem Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw Powiatu Legionowskiego.W
naszym namiocie wiele się działo. Była Strefa Wymiany książek, rozdawane były książki i
zakładki do książek. Na dzieci czekały słodycze i drobne gadżety. Kulminacyjnym punktem
naszego programu było Narodowe Czytanie „Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. Bogata
polszczyzna naszego pisarza pięknie wybrzmiewała w interpretacji naszych zaproszonych
gości – poetów i pisarzy, którzy także prezentowali swoją twórczość: Jarosław Chodorski –
Wójt Gminy Jabłonna, Renata Sowińska - Dyrektor Powiatowej Instytucji Kultury w
Legionowie, zawodowi żołnierze Wojska Polskiego z 32. Wieliszewskiego Dywizjonu
Rakietowego wraz z Magdaleną Suwińską – Sokolnicką oraz nasi goście, ludzie pióra: Marta
Berowska, Hanna Niewiadomska, Sylwia Piwowar, Jan Zumis oraz bibliotekarze i nasi
czytelnicy, odwiedzający stoisko Biblioteki.
PAŹDZIERNIK
30.10.2018 r. odbyły się trzy spotkania z Panią Elżbietą Bednarczyk, autorką książek dla
dzieci (w swoim dorobku ma także wiersze dla dorosłych, prozę i sztuki teatralne). Pani
Elżbieta podczas rozmów z dziećmi przekazała im wiele cennych wartości, nakłaniała do
tego, aby szanować drugiego człowieka, swoich kolegów, nauczycieli, aby czytać dużo
książek, które nas wzbogacają i poszerzają naszą wiedzę o świecie. Opowiadała również o
tym, jak żyje się w Australii, ilustrując to pokazem multimedialnym. Mówiła o tym jak
wygląda szkoła i nauka w Australii, jak mieszkańcy spędzają najczęściej swój wolny czas.
Odkryła też przed dziecięcą publicznością swój kolejny talent, wykonując brawurowo taniec
cygański.
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LISTOPAD
W dniu 5 listopada 2018 r., odbyły się warsztaty filozoficzne dla uczniów szkół
podstawowych, prowadzone przez panią Joannę Imienowską z Pracowni Filozoficznej
Eureka.
15 listopada 2018 r. miały miejsce warsztaty traktujące o Niepodległości kierowane do
przedszkolaków, zorganizowane na podstawie książki Harasimowicza „Mirabelka”.
Odwiedziła nas dzieci z Bajkowego Domu.
GRUDZIEŃ
6 grudnia 2018 roku - na mikołajkowe czytanie przyszły do naszej biblioteki przedszkolaki
z Bajkowego Domu. Oprócz tradycyjnego czytania przez panie bibliotekarki, dzieci z grupy
MOTYLE miały przyjemność wysłuchać świątecznej opowieści w interpretacji Wójta naszej
gminy, pana Jarosława Chodorskiego.
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.
Zadbano również o jak najlepszą obsługę czytelnika i dostęp do nowości czytelniczych.

Kolejna inowacja, o której pisano w ogólnopolskim miesięczniku “Poradnik
Bibliotekarza” – to informacja, że Nasza Biblioteka prystapiła do Programu Academica.
CWPN Academica jest innowacyjnym narzędziem pozwalającym na udostępnianie w
bibliotece partnerskiej (czyli w naszej bibliotece) publikacji naukowych należących do
zbiorów Biblioteki Narodowej, które mają postać cyfrową. Głównym celem systemu
Academica jest zastąpienie tradycyjnej formy wypożyczeń międzybibliotecznych,
wypożyczalnią publikacji w postaci cyfrowej.
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AKCJE PROMOCYJNE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA
W FILII BIBLIOTEKI W CHOTOMOWIE
LUTY
Ogłoszenie konkursu plastyczno-literackiego „Polska, mój ukochany kraj”, który trwał do 15
maja 2018 r.
MARZEC
Ogłoszenie konkursu plastycznego na „Najładniejszą zakładkę do książki” , który trwał do 16
kwietnia 2018 r.
Wizyta przedszkolaków z „WS” w Chotomowie
11 marca 2018 r. – udział w spotkaniu autorskim z Katarzyną Kuligowską (Pałac w
Jabłonnie).20 marca 2018 r. – Spotkanie autorskie z Krzysztofem Piersą, promujące
najnowszą książkę „Trener marzeń” (SP Nr 1 w Chotomowie).
KWIECIEŃ
13 kwietnia 2018 r. – Wieczór poezji zorganizowany z okazji XVIII Światowego Dnia
Poezji (Sala GCKiS w Chotomowie (wystąpili artyści z kilku krajów)
MAJ
Wizyta przedszkolaków z „Wyspy Skarbów” w Chotomowie
10 maja 2018 r. – Występ aktorów teatru Maska „Opowieści z teczki Profesora Książeczki”
(SP Nr 1 w Chotomowie)
11 maja 2018 r. – Spotkanie autorskie z Hanną Niewiadomską
i promocja najnowszej 4 części „Bajczytanki Pani Hanki” (Sala GCKiS
w Chomowie)
15 maja 2018 r. – Spotkanie z filozofią „Czy rzeczywistość Narnii jest rzeczywista” poprowadziła p. Joanna Imienowska z Pracowni filozoficznej „Eureka” (SP Nr 2 w
Chotomowie)
CZERWIEC
9 czerwca 2018 r. – Udział w „Nocy Bibliotek”.
19 czerwca 2018 r. – Uroczyste rozdanie nagród laureatom konkursu „Najładniejsza zakładka
do książek” (SP Nr 1 w Chotomowie
26 czerwca 2018 r. – Uroczyste rozdanie nagród zwycięzcom konkursu literackoplastycznego „Polska, mój ukochany kraj”.
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PAŹDZIERNIK
 26 października 2018 r. – Festiwal Poezji Słowiańskiej. Spotkanie odbyło się w Sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
w Chotomowie
 30 października 2018 r. – spotkanie autorskie z p. Elżbietą Bednarczyk zorganizowano
w dwóch szkołach podstawowych w Chotomowie
LISTOPAD
 5 listopada 2018 r. – warsztaty filozoficzne poprowadziła p. Joanna Imienowska z
Pracowni Filozoficznej „Eureka”. Temat warsztatów skierowany do starszych
uczniów (Szkoły Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie) nosił tytuł
„Jestem wolny w mierze , jaką sam określam. (Max Scheler)"
 16 listopada 2018 r. – wycieczka do biblioteki grupy 6-latków
z Przedszkola „Wyspa Smyków”
 19 listopada 2018 r.- mini warsztaty na temat „Mirabelki”, książki Cezarego
Harasimowicza. Udział 6-latków z grupy „Jagódki” Przedszkola Gminnego w
Chotomowie
Inne formy działalności
Prowadzono: gazetkę informacyjną ważniejszych wydarzeń związanych
z książką i z działalnością biblioteki, Kronikę
działalności kulturalno-oświatowej,
Bibliografię regionalną.

Działalność naszej Biblioteki jest zauważana i doceniana zarówno przez
Biblioteką Wojewódzką jak i ogólnopolskie media bibliotekarskie, jednak brak
większego lokalu (zarówno w Jabłonnie jak i w Chotomowie) nie pozwala rozwinąć w
pełni skrzydeł w zakresie realizacji działań proczytelniczych i prokulturowych.
Największy problem jest z umieszczeniem zakupionych książek, (dotacja budżetowa i
dotacja z Ministerstwa Kultury). Otrzymujemy też dużo książek od prywatnych osób i
instytucji.
Do wszystkich regałów dorabiamy dodatkowe półki boczne ale i to jest za mało.
Najważniejszy Priorytet dla naszych placówek bibliotecznych to sprawa większych
lokali.
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