Biblioteki powiatu kozienickiego w 2018 roku
Biblioteki publiczne w Polsce tworzą ułożoną hierarchicznie sieć biblioteczną, najważniejsza jest Biblioteka
Narodowa, następnie 16 bibliotek wojewódzkich, które obejmują nadzorem biblioteki powiatowe, te z kolei czuwają
nad prawidłowością funkcjonowania bibliotek gminnych.
Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego, jest jednocześnie biblioteką
powiatową. Do najważniejszych naszych zadań należy gromadzenie, opracowanie, udostępnianie i przechowywanie
zbiorów, działalność popularyzatorska w zakresie literatury i czytelnictwa oraz kultury w szerokim pojęciu tego słowa,
a także nadzór i opieka instrukcyjna w stosunku do bibliotek gminnych.
Powiatowa sieć biblioteczna:
Na koniec roku 2018 r. w powiecie kozienickim działało 7 bibliotek gminnych i 11 filii.

Największa w naszym powiecie jest Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice – Biblioteka Powiatowa.

Dyrektorem jest Elżbieta Stąpór, zadania instruktora ds. bibliotek samorządowych w powiecie wypełnia Anna Łepecka.
Wszystkie biblioteki w powiecie są skomputeryzowane i pracują w jednolitym programie bibliotecznym zarządzającym
bazami danych i ewidencjonującym wypożyczenia. Stałą opiekę informatyczną nad poprawnością funkcjonowania programu
bibliotecznego sprawuje we wszystkich 18 bibliotekach Ryszard Dróżdż.
Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice liczy 9 placówek i zatrudnia 21 osób, w tym 16 bibliotekarzy.
Są to:
Biblioteka główna, ul. J. Kochanowskiego 22
Filia nr 1 w Kozienicach, ul Kopernika 8
Filia nr 2 w Brzeźnicy
Filia nr 3 w Stanisławicach
Filia nr 4 w Holendrach Piotrkowskich
Filia nr 5 w Nowej Wsi
Filia nr 6 w Ryczywole
Filia nr 7 w Świerżach Górnych
Filia nr 8 Mediateka w Centrum Kulturalno - Artystycznym Kozienic.

Gminna Biblioteka Publiczna w Garbatce-Letnisku zatrudnia 3 osoby, kierownikiem jest Małgorzata
Markowska, a bibliotekarką Iwona Stępień. Biblioteka posiada filię w Bąkowcu, którą prowadzi Joanna Karaś.

Biblioteka Publiczna Gminy Głowaczów zatrudnia 3 osoby, kierownikiem jest Agnieszka Ogonowska,
bibliotekarzem Natalia Newecka Stępień. Biblioteka posiada filię w Brzózie, którą prowadzi Małgorzata Skierniewska.
Gminna Biblioteka Publiczna w Sieciechowie zatrudnia 2 osoby. Funkcję kierownika i bibliotekarza pełni Elżbieta
Kalbarczyk. Biblioteka posiada filię w Zajezierzu, gdzie bibliotekarzem jest Jolanta Nowakowska.

Biblioteki wymienione poniżej nie mają żadnych fili:

Gminna Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Magnuszewie zatrudnia 3 osoby, dyrektorem jest
Elżbieta Wachnik, bibliotekarzem Edyta Staluszka i pracownik pomocniczy Barbara Trębacz.
Biblioteka Publiczna Gminy Gniewoszów zatrudnia 1 osobę. Paula Stępień pełni funkcję kierownika i bibliotekarza.
Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowie nad Pilicą również zatrudnia tylko 1 osobę. Monika Gazarkiewicz pełni
funkcję kierownika i bibliotekarza.
I. Gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych w 2018 r
Przybyło zbiorów
Wartość kupionych
L.p
Gmina
Liczba
zbiorów w zł.
.
bibliotek
Książki

Audiobooki
i filmy

Książki

Audiobooki
i filmy

25003
18555

0
0

1.
2.

Garbatka-Letnisko
Głowaczów

2
2

1190
777

0
0

3.
4.
5.
6.
7.

Gniewoszów
Grabów n/Pilicą
Kozienice
Magnuszew
Sieciechów
Razem:

1
1
9
1
2
18

554
364
3267
645
669
7466

0
0
361
0
0
361
7827

8200
0
8000
0
74490
8888
10724
0
19260
0
164232
8888
173120

Udostępnianie zbiorów
na zewnątrz
Książki
Audiobooki
i filmy

13973
20503
5940
4041
100199
6781
4469
155906

0
0
0
0
4163
0
0
4163
160069

Jedną z głównych funkcji bibliotek jest gromadzenie i udostępnianie księgozbioru. Do bibliotek samorządowych
w powiecie przybyło w 2018 roku 7466 woluminów i 361 zbiorów audiowizualnych, o wartości 173120 zł. Prawie połowę
książek biblioteki kupiły za środki pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Z powyższej tabeli wynika, że wszystkie biblioteki gromadzą i udostępniają książki, a tylko biblioteka

kozienicka udostępnia zbiory audiowizualne (audiobooki i filmy). We wszystkich bibliotekach zbiory wypożyczane są
w oparciu o program biblioteczny KOHA. Ułatwieniem dla czytelników biblioteki w Kozienicach jest jedna karta
biblioteczna, umożliwiająca czytelnikowi wypożyczanie w każdej filii.
Łącznie we wszystkich bibliotekach w ciągu roku wypożyczono 155906 książek i 4163 zbiory audiowizualne.
III. Czytelnicy
L.p.

Gmina

Odwiedziny

Użytkownicy
(w tym czytelnicy)

Liczba czytelników na 100
mieszkańców

1.
2.
3.
4.

Garbatka-Letnisko
Głowaczów
Gniewoszów
Grabów n/Pilicą

5972
12247
3093
2558

840
759
458
285

16,78
10,49
11,67
7,3

5.

Kozienice

91804

7604

20,93

6.
7.

Magnuszew
Sieciechów
Razem:

12352
2203
130229

442
485
10873

6,5
12,34
-

We wszystkich bibliotekach samorządowych w powiecie w 2018 roku było 10873 użytkowników korzystających
z szerokiej oferty usług oferowanych przez biblioteki. Najwięcej osób zarejestrowanych było w Bibliotece w Kozienicach
– 7604 osoby i tam w przeliczeniu na 100 mieszkańców był największy wskaźnik, który wynosi 20,93 czytelników na
100 mieszkańców, a najmniejszy w Bibliotece w Magnuszewie – 6,5. Do aktywniejszych czytelników należą także
mieszkańcy gmin Garbatka Letnisko i Sieciechów.
Biblioteki były odwiedzane 130229 razy w ciągu roku.
IV. Kontrola i selekcja zbiorów bibliotecznych
Zgodnie z przepisami kontrolę księgozbioru tzw. skontrum wykonuje się w bibliotekach raz na 5 lat, natomiast
selekcję stosownie do potrzeb. W roku 2018r. przeprowadzono kontrolę zbiorów w bibliotekach w Grabowie nad Pilicą
i w Bąkowcu. Selekcji (usunięcie egzemplarzy nieaktualnych i zniszczonych) poddano księgozbiór w Głowaczowie
i Brzózie. W wyniku kontroli i stałego monitoringu oceniamy, iż biblioteki pod względem merytorycznym prowadzone
są prawidłowo.
V. Opracowanie zbiorów
Od 2014 r. wszystkie biblioteki publiczne w powiecie pracują w informatycznym systemie bibliotecznym KOHA.
Katalogi wszystkich bibliotek są dostępne on line poprzez stronę www.koz.az.pl . Jeśli nie pamiętamy adresu, wystarczy
w dowolnej wyszukiwarce wyszukać hasło Biblioteka w Kozienicach, wybrać stronę domową biblioteki i na ekranie
startowym wyszukać słowo katalog, po kliknięciu w słowo katalog czytelnik jest przekierowany na stronę, gdzie są
odnośniki do katalogów wszystkich bibliotek w powiecie. Wystarczy kliknąć w nazwę poszukiwanej biblioteki.
Wyszukiwarka pozwala zidentyfikować książkę po tytule, nazwisku autora, temacie, serii, nr ISBN.
Każdy czytelnik może w swojej bibliotece uzyskać dostęp do swojego konta czytelnika i wykorzystując unikalne hasło
może zamawiać książki i sprawdzać termin zwrotu. Jeśli czytelnik przekaże bibliotece informacje o swoim adresie
mailowym, system przypomina o terminie zwrotu, oraz informuje, iż książki zostały zwrócone. Jest to ważne, gdy kogoś
prosimy o zwrot książek, wówczas na bieżąco mamy informację o stanie konta.
Biblioteka w Kozienicach gromadzi i udostępnia materiały związane z powiatem kozienickim, przekazuje też
dane do bibliografii regionalnej Mazowsza, tworzonej przez bibliotekę wojewódzką w Warszawie.
VI. Komputeryzacja bibliotek
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gmina

Liczba komputerów
Garbatka-Letnisko
Głowaczów
Gniewoszów
Grabów n/Pilicą
Kozienice
Magnuszew
Sieciechów
Razem:

4
15
4
9
84
21
5
142

Liczba komputerów z Internetem
dostępnych dla czytelników
1
10
2
8
54
14
2
91

Łącznie dla czytelników w powiecie dostępnych jest 91 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.

Komputerów dla czytelników nie posiada tylko filia w Bąkowcu, w pozostałych placówkach pracownie lub stanowiska
z dostępem do internetu są bezpłatne. Użytkownicy mają możliwość korzystania z Internetu, zainstalowanych programów,
skanowania, wydruków, kserowania.
Biblioteki w Kozienicach, Sieciechowie, Gniewoszowie i Głowaczowie w większym stopniu
są
zautomatyzowane czyli opracowanie, wypożyczanie i skontrum odbywa się elektronicznie przy pomocy systemu
bibliotecznego KOHA. Obsługę systemu znacznie ułatwia czytnik kodów kreskowych, ponieważ wszystkie prace
związane z rejestracją wypożyczeń i zwrotów są realizowane przez odczytanie kodów kreskowych. Dużym ułatwieniem
dla bibliotekarzy jest możliwość przeprowadzenia elektronicznego skontrum. W pozostałych bibliotekach( Garbatka
Letnisko, Magnuszew, Grabów nad Pilicą) trwają prace mające na celu wspomnianą automatyzację.
VII. Kadra bibliotek
Liczba pracowników na stanowiskach bibliotekarskich stan w dniu 31.12.2017
wyższe bibliotekarskie

średnie bibliotekarskie

17

bez wykształcenia bibliotekarskiego

1

9

Łącznie w placówkach bibliotecznych w powiecie kozienickim zatrudnionych jest 27 bibliotekarzy. Najwięcej
w gminie Kozienice, najgorzej jest w Gminie Grabów n. Pilicą, gdzie bibliotekarka zatrudniona na ½ etatu służy
wszystkim mieszkańcom gminy.
VIII. Działalność z zakresu upowszechniania książki i czytelnictwa, promocji kultury i regionu.

Szkolenia biblioteczne użytkowników
L.p.

Spotkania,
konkursy,
wystawy
organizowane
dla
użytkowników

Gmina

Liczba
uczestników

Liczba godzin

1.

Garbatka-Letnisko

118

6

3

2.

Głowaczów

63

6

5

3.

Gniewoszów

63

3

18

4.

Grabów n/Pilicą

0

0

0

5.

Kozienice

968

71

420

6.

Magnuszew

39

3

28

7.

Sieciechów

20

1

5

Strona internetowa
Biblioteki

profil na facebook
profil na facebook
http://bpgniewoszow.pl/
oraz profil na facebook
http://www.bibliotekakozienice.net.pl
oraz profil na facebook
http://www.bibliotekamagnuszew.pl
oraz profil na facebook
-

Biblioteki zorganizowały szereg imprez kulturalno-oświatowych na rzecz swojego środowiska. Były to m. in.:
spotkania autorskie, wystawy i konkursy; lekcje biblioteczne i szkolenia; gry i zabawy dla dzieci w czasie ferii i wakacji.
Biblioteka w Głowaczowie była organizatorem koncertu pn. „Gwiazdo świeć, kolędo leć” oraz wystawy Ojcowie
Niepodległości”. W bibliotece odbyło się spotkanie autorskie z Sylwią Winnik. Placówka była współorganizatorem
festynu z okazji Dnia Kobiet i Dnia Dziecka, brała także udział w projekcie promującym czytelnictwo wśród
najmłodszych czytelników pn. „Z książką na dobry początek”. W bibliotece i filii w Brzózie działają 2 Dyskusyjne Kluby
Książki. Obydwie placówki organizują lekcje biblioteczne o różnej tematyce. Placówka współpracuje z nowo powstałym
Kołem Gospodyń Wiejskich „Głowaczowianki”
Biblioteka w Garbatce-Letnisko zorganizowała kiermasz książki podczas Dni Garbatki, konkurs na "Najlepszego
czytelnika".
Biblioteka – Centrum Kultury w Magnuszewie zorganizowała Jasełka , Dzień Kobiet, Misterium Wielkanocne,
festyn z okazji Dnia Dziecka i Dni Magnuszewa, piknik Militarny w Skansenie Bojowym w Mniszewie, Dożynki Gminne,
IV Gminny Przegląd Poezji i Pieśni Patriotycznej, Spotkanie autorskie i warsztaty scenariuszowe ze Zbigniewem
Mastrernakiem, była współorganizatorem Wigilii Gminnej i Sołtysiady, III Spotkania na Przyczółku, Koncertu
Filharmonii Narodowej oraz Gali Przedsiębiorczości. Biblioteka opiekuje się Skansenem Militarnym w Mniszewie, dba
o jego właściwe prowadzenie, kieruje wszystkimi podejmowanymi tam inicjatywami i działaniami.

W Bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki.
Biblioteka w Kozienicach łącznie z filiami zorganizowała 420 różnych imprez dla czytelników, były to m. in.
cykliczne spotkania: Dyskusyjny Klub Książki, Klub Zdrowego Żywienia, Klub Miłośników Robótek Ręcznych
„Niteczka”, Młodzieżowy Klub Filmowy, Zaczarowany Świat Operetki, Kurs Komputerowy dla seniorów, spotkania
autorskie, wystawy, lekcje biblioteczne, konkursy plastyczne i literackie, kursy językowe. W Bibliotece i jej filiach
działają 4 Dyskusyjne Kluby Książki.
Biblioteka w Sieciechowie była organizatorem dużych wydarzeń : Festynu „Dni Gminy Sieciechów”, obchodów
rocznicy walk o przyczółki pod Dęblinem i Puławami przy pomniku kpr. Okurzałego w Zajezierzu, Dożynek Gminnych,
święta pułkowego w Zajezierzu, święta „Rocznica pacyfikacji wsi Kępice” w miejscowościach Opactwo -Kępice, Wigilii
Gminnej. Corocznie biblioteka przygotowuje wnioski o udział w tych uroczystościach wojskowej asysty honorowej,
składa do zatwierdzenia treść apeli pamięci do Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, a także w przypadku
święta 28 Pułku Artylerii Lekkiej - wniosek na pozwolenie przejścia uczestników uroczystości drogą krajową nr 48
w Zajezierzu do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, a także wnioski na pomoc w
zabezpieczeniu uroczystości przez policję. Biblioteka w Sieciechowie przygotowuje wnioski o nadanie odznaki
honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa” wręczanych corocznie podczas dożynek powiatowych. Placówka bierze również
udział we wszystkich innych wydarzeniach mających miejsce na terenie gminy, w roku 2018 były to np.: 100-lecie OSP
w Zajezierzu, konkurs pieśni patriotycznej w szkole w Sieciechowie, ślubowanie klas I w szkole w Sieciechowie,
poświęcenie samochodu strażackiego w OSP Sieciechów. Biblioteka jest obligowana do nanoszenia aktualizacji na stronie
internetowej Urzędu Gminy Sieciechów oraz do współredagowania biuletynu o zasięgu powiatowym „Nasz Powiat”.
Biblioteka w Gniewoszowie zorganizowała warsztaty scenariuszowe ze Zbigniewem Masternakiem, spotkanie
autorskie z Leszkiem Szczasnym, spotkania z cyklu „Herbatka dla babci i dziadka”, wystawę malarstwa Stanisława Deli.
W bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki oraz Koło Miłośników Fotografii.
Biblioteka w Grabowie zorganizowała lekcje biblioteczne dla uczniów Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą
min.: Posługiwanie się katalogiem komputerowym, Przedszkolaki w bibliotece, Jak korzystać z encyklopedii i słowników,
W krainie bajek i baśni, Zapoznanie uczniów z biblioteką.
Wszystkie biblioteki w powiecie wzięły udział w narodowym czytaniu „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.
Biblioteka powiatowa zorganizowała dla 3 bibliotek gminnych spotkanie autorskie z pisarzem Wiesławem Drabikiem.
Z przyjemnością zauważamy, że w coraz większym stopniu Biblioteki stają się centrami kultury w swoich
środowiskach oraz miejscem, gdzie mogą się spotkać lokalni aktywiści. Pięć Bibliotek posiada strony internetowe
poprzez które reklamuje swoją działalność, niektóre Biblioteki dodatkowo publikują interesujące informacje na portalu
społecznościowym facebook.
Działalność kulturalna i środowiskowa bibliotek jest ściśle uzależniona od bazy lokalowej i ilości zatrudnionych
pracowników. Gmina Kozienice utrzymuje lokale biblioteczne o powierzchni 1062 m2, (dla czytelników 980 m2) , Gmina
Głowaczów 220 (180) m2 , Gmina Magnuszew 137 (137) m2, Gmina Sieciechów 105 (66) m2, Gmina Garbatka 99 (90)
m2, Gmina Gniewoszów 70 (40) m2, Gmina Grabów n. Pilicą 89 (89) m2.

Anna Łepecka

