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SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI 

PUBLICZNEJ W STANINIE 

ZA 2019 ROK 

 

I. Sprawozdanie opisowe z działalności bibliotek: 

 

 1. Stan bibliotek publicznych:  

W 2019 roku działała jedna biblioteka – Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie. 

Placówka prowadzi 8 punktów bibliotecznych zlokalizowanych w bibliotekach szkolnych 

oraz w Przedszkolu Niepublicznym „Bajka”.  

 Biblioteka posiada status instytucji kultury i jest wpisana do rejestru instytucji kultury 

znajdującego się w Urzędzie Gminy. Biblioteka jest samodzielną jednostką, nie posiada filii. 

Biblioteka nie jest zagrożona likwidacją i łączeniem w 2020 roku.  

 
2. Księgozbiory 

 
Wyszczególnienie 
z podziałem na 
biblioteki 

Księgozbiór Liczba 
prenumerowanych 
czasopism 

ogółem wpływy 
w ciągu 
roku 

Zakup z 
programu 
MK 

zakup dary 

GBP Staninie 24969 1173 255 824 94 15 

Razem gmina: 24969 1173 255 824 94 15 

W 2019 roku księgozbiór biblioteki zwiększył się o 1173 książki oraz o 151 zbiorów 

specjalnych. Księgozbiór biblioteki kształtuje się następująco: literatura piękna dla dorosłych- 

10803, literatura piękna dla dzieci- 6815, literatura niebeletrystyczna- 7351. W roku 

sprawozdawczym nie ubytkowaliśmy książek. Ze środków własnych zakupiono 824 książki 

na kwotę 9138,43 w darach otrzymaliśmy 94. Ze środków Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego 255 książek za kwotę 4301,53 zł i 48 audiobooków na kwotę 

1415,47zł. 
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3. Czytelnicy, analiza stanu. 
 

 
Wyszczególnienie 
z podziałem na 
biblioteki 

 
 

Liczba 
czytelników 

 

Wypożyczenia na  
zewnątrz  

Udostępnienia  
prezencyjne 

 
Ogółem: 

W tym:                                                  
Ogółem: 

W tym: 

Książki czasopisma Książki czasopisma 

GBP w Staninie 408 10677 10677 0 1406 175 1231 

Punkty 512 4282 4282 0 0 0 0 

Razem gmina: 920 14959 14959 0 1406 175 1231 

 
Liczba czytelników w Gminnej Bibliotece Publicznej w Staninie na dzień 31.12.2019r 

wynosiła 920 czytelników. Jest to o 21 czytelników więcej jak w poprzednim roku. Niewielki 

wzrost liczby czytelników spowodowany jest większym zainteresowania dzieci i młodzieży 

mediami społecznościowymi, Internetem oraz zwiększające się zainteresowanie grami 

komputerowymi. Aby pozyskać nowych czytelników biblioteka zorganizowała wiele imprez 

dla dzieci i młodzieży promujących czytelnictwo m.in. Odjazdowy Bibliotekarz, Noc 

w Bibliotece, Warsztaty Wielkanocne, Mikołajki w bibliotece,  Warsztaty Bożonarodzeniowe, 

lekcje biblioteczne oraz konkursy takie jak: „1 z 10”. Aby przyciągnąć zainteresowanie 

młodzieży do biblioteki zakupiliśmy gry planszowe oraz gry na Xbox, które cieszą się 

wielkim zainteresowaniem.  Dzięki udziałowi w projekcie „Mała książka- wielki człowiek. 

Trzylatki”, który realizujemy w 2019 roku zyskaliśmy nowych czytelników.  

 

4. Zatrudnienie 

Na dzień 31 grudnia 2019r w bibliotece zatrudnione na umowę o prace jest 6 osób.  

W 2019 roku została zatrudniona pomoc biblioteczna na 1 etat. Zatrudniony jest również 

informatyk na umowę zlecenia. Również na umowę zlecenia zatrudnionych w okresie 

marzec-listopad było dwóch Lokalnych Animatorów Sportu, którzy organizowali zajęcia 

sportowe na orliku przynależącym do biblioteki. 

 

5. Dostępność usług bibliotek w soboty i niedziele. 

Od 2017 roku biblioteka wydłużyła godziny otwarcia biblioteki do 46 tygodniowo. 

Zostały wydłużone godziny otwarcia biblioteki 3 razy w tygodniu do godziny 1800 natomiast 

w soboty i niedziele biblioteka jest nieczynna. Taki stan spowodowany jest większym 

zainteresowaniem usług biblioteki w tygodniu niż w weekendy. 
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6. Obsługa specjalnych grup użytkowników bibliotek 

Lokal biblioteki jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Biblioteka 

jest wyposażona w schodołaz gąsienicowy umożliwiający osobom niepełnosprawnym 

korzystanie z pomieszczeń znajdujących się na piętrze budynku. W budynku jest wydzielony 

pokój wyłącznie dla Klubu Seniora z którym regularnie współpracujemy podczas imprez 

kulturalnych. 

Biblioteka posiada ofertę  „Książka na telefon” z której korzystają osoby schorowane 

jak i niepełnosprawne.  

  

7. Digitalizacja i e-usługi biblioteki: 

W bibliotece cały rok działała wypożyczalnia komputerowa oraz  katalog on-line 

możliwością : 

- zdalnego składania zamówień na książki 

- zdalnego przedłużania terminów zwrotów 

            - elektronicznym powiadamianiem o terminach zwrotu. 

Odbiorcami są wszyscy czytelnicy biblioteki. 

W bibliotece działa strona internetowa bpstanin.pl oraz portal społecznościowy 

Facebook dzięki którym użytkownicy biblioteki maja stałą możliwość obserwowania działań 

biblioteki. 

 

8. Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą 

i inwestycje:  

1. Jubileusz 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Staninie, Urząd Marszałkowski, 

1 000zł, 10.10.2019r, Promocja Województwa Lubelskiego podczas uroczystości. 

2. MARKOP Kopalnia piaski i  żwiru, darowizna, Jubileusz 70-lecia GBP w Staninie, 

10.10.2019r,  

3. BOG-DACH Sebastian Bogusz 500zł , darowizna „Mikołajki w Bibliotece”, 

04.12.2019r.,  

Biblioteka w 2019 roku była udział w  projekcie Lokalny Animator Sportu w ramach którego 

przez okres marzec-listopad zatrudniała dwóch animatorów sportu.. 

 

9. Infrastruktura bibliotek. 

Nazwa projektu : Budowa Biblioteki Głównej w miejscowości Kosuty Gmina Stanin 
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Koszt: 2 658 900,00zł 

Kwota dotacji : 1 993 000,00zł 

Wkład własny: 665 900,00 zł 

Źródło finansowania: Ministerstwo kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 

 Data realizacji :od 01.08.2016r do 31.07.2019r. 

 

10. Inicjatywy o zasięgu powiatowym: 

Współorganizacja w raz z bibliotekami powiatu łukowskiego oraz LGD konkursu „Na 

szlaku ziemi  łukowskiej” 

11. Najważniejsze wydarzenia organizowane przez bibliotekę w 2019 roku 

Ferie w bibliotece- 11-15 luty. „Ferie w bibliotece” są lubianą przez dzieci formą 

spędzania wolnego czasu. Na codziennych zajęciach organizowane były różne formy 

pracy: układanie puzzli, zabawy w gry planszowe, kalambury, głośne czytanie bajek, 

zajęcia kulinarne, warsztaty plastyczne oraz gry i zabawy ruchowe. Podejmowane 

działania umożliwiły przyjemne i pożyteczne spędzenie czasu w bibliotece.  

Gminny konkurs 1 z 10 – 7 maj W dniu 07 maja 2019 roku odbył się już po raz 

siódmy gminny konkurs „1 z 10” poświęcony wiedzy o Województwie Lubelskim. W 

konkursie wzięli udział uczniowie ze wszystkich szkół gminy Stanin. W pierwszej 

części konkursu uczniowie rozwiązywali test składający się z 20 pytań. Po 

sprawdzeniu 30 prac, do II etapu zakwalifikowano 10 uczniów z najwyższą ilością 

punktów. W II części teleturnieju dziesięcioro uczestników odpowiadało na pytania z 

zakresu wiedzy na temat województwa lubelskiego. Po serii pytań zostało 

wyłonionych trzech najlepszych uczniów, którzy zakwalifikowali się do III części 

konkursu. W finale każdy z uczestników odpowiadał na 10 pytań.  W czasie trwania 

konkursu uczniowie i ich opiekunowie wysłuchali inscenizacji wykonanej przez 

uczniów z Zespołu Szkół w Tuchowiczu pod opieką Pani Katarzyny Sujki. W jury 

tegorocznego konkursu zasiedli: 

Zofia Czubek - Przewodnicząca Rady Gminy Stanin 

Renata Zienkiewicz- Instruktor powiatowy ds. bibliotek 

Piotr Michalak- Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Staninie  
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Wakacje w bibliotece 1-31 lipiec Zajęcia odbywały się w każdy wtorek i czwartek 

lipca. Tegoroczne wakacje odbyły się pod hasłem „Spotkanie z ciekawym zawodem”. 

Podczas zajęć dzieci miały możliwość zapoznać się z tajnikami pracy policjanta, 

strażaka, lekarza, fotografa,  muzyka oraz animatora sportu. Poza spotkaniami 

organizowane były również różne zajęcia tj.: układanie puzzli, zabawy w gry 

planszowe, kalambury, głośne czytanie bajek, zajęcia kulinarne ,gra terenowa 

,warsztaty plastyczne oraz gry i zabawy ruchowe 

Jubileusz 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Staninie 10 październik 

W dniu 10 października 2019r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Staninie odbyła się 

uroczystość z okazji 70-lecia jej istnienia. W uroczystości wzięły udział władze 

wojewódzkie, samorządowe, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji 

oświaty i kultury, sponsorzy, wolontariusze. Uroczystość była doskonałą okazją do 

zaprezentowania historii biblioteki oraz jej obecnej działalności. Uroczystość uświetnił 

recital Dariusza Tokarzewskiego, artysty kompozytora , który wprowadził swoim 

wystąpieniem publiczność w klimatyczny nastój. 

 

Mikołajki w bibliotece 4 grudnia w bibliotece odbyło się spotkanie Mikołajkowe, na 

które przybyło 75 dzieci. Gościem wieczoru była Grupa teatralna EDU-Artis, która 

wprowadziła dzieci w wir zabawy i tańca. Imprezę rozpoczął spektakl „Mikołaj w 

smerfowej wiosce”. Następnie odwiedził nas Święty Mikołaj który rozdawał dzieciom 

prezenty. 

Sprawozdanie z działalności biblioteki gminnej za rok 2019 

  

Data Temat imprezy Adresat Liczba uczestników 

28.01. Kurs Pierwszej Pomocy 

 

Mieszkańcy  

 Gminy Stanin 

30 osób 

11-15 luty Ferie w bibliotece 

 5spotkań  

Czytelnicy GBP 157 

20.02 Kurs podstawowej obsługi 

komputera dla dorosłych 

Mieszkańcy Gminy 

Stanin 

8 

20.03 Światowy Dzień Poezji Mieszkańcy Gminy 

Stanin 

50 
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5.04 Konkurs „Najpiękniejsza 

Palma Wielkanocna” 

Czytelnicy GBP 70 

07.05 Gminny konkurs 1 z 10 

Województwo lubelskie 

Uczniowie ze szkół  

z Gminy Stanin 

80 

15 maj Spektakl dla dzieci pt„Co w 

trawie piszczy?’ 

Dzieci z  Gminy Stanin 90 

13.06 Odjazdowy bibliotekarz Mieszkańcy Gminy 

Stanin 

15 

5. 06 

11.06 

Ogólnopolski Tydzień 

Czytania Dzieciom 

Dzieci z Gminy Stanin 100 

7.06 Akcja „Jak nie czytam jak 

czytam” 

Dzieci z Gminy Stanin 25 

lipiec Wakacje w bibliotece 

9 spotkań  

Czytelnicy GBP 270 

Wrzesień Konkurs „ Na szlaku Ziemi 

Łukowskiej” 

Mieszkańcy Gminy 

Stanin 

15 

1.10 Ogólnopolski Tydzień 

Głośnego czytania 

Uczniowie ZS w 

Staninie 

40 

11.10 Jubileusz 70-lecie GBP w 

Staninie 

Zaproszeni goście 90 

14.10 Spotkanie autorskie z 

Michałem Ochnikiem 

Uczniowie szkół z terenu 

gminy 

45 

25.10 Noc bibliotek Czytelnicy GBP 15 

28.11 Warsztaty ceramiczne Czytelnicy GBP 20 

4.12 Mikołajki w bibliotece Dzieci z terenu gminy 

Stanin 

75 

Styczeń - 

grudzień 

Książka na telefon Czytelnicy GBP 15 

styczeń- 

grudzień 

,,Mała książka Wielki 

człowiek 

Trzylatki z Gminy Stanin 39 

Marzec-

listopad 

Zajęcia sportowe z 

animatorem sportu 

Mieszkańcy gminy 

Stanin 

4500 
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Wrzesień- 

Grudzień 

Kurs języka angielskiego Mieszkańcy Gminy 

Stanin 

80 

styczeń-

grudzień 

Zajęcia fitness Mieszkańcy Gminy 

Stanin 

48 

Październik-

grudzień 

Zajęcia taneczne dla dzieci Dzieci z Gminy Stanin 40 

Cały rok Lekcje biblioteczne Czytelnicy GBP 150 

 

W ciągu całego roku w  bibliotece odbywały się rożnego rodzaju spotkania min.: 

lokalnych grup społecznych, szkolenia skierowane do mieszkańców gminy Stanin oraz 

spotkania integracyjne przy organizacji których pracownicy biblioteki brali  czynny udział. 

 


