
SPRAWOZDANIE OPISOWE 

DO WYKONANIA BUDŻETU 

I PÓŁROCZE 2021 r. 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina 

w Gostyninie 

 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie jest samorządową instytucją 

kultury dotowaną przez Gminę Miasta Gostynina. Obejmuje ona trzy agendy – Wypożyczalnię dla 

dorosłych i Oddział dla dzieci i młodzieży – Biblioteka dla dzieci i młodzieży mające siedzibę w 

budynku przy ul. 18 Stycznia 2 oraz Filię nr 1 przy ulicy Płockiej 2a. Podstawowe zadania wynikające 

ze Statutu Biblioteki to gromadzenie i opracowanie zbiorów i ich udostępnianie. Osobną część 

stanowi działalność kulturalno-oświatowa Biblioteki. 

Na funkcjonowanie placówek bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba                              

z Gostynina w Gostyninie wykorzystała w pełni dotację z budżetu miasta, a realizacja planu 

finansowego przebiegała zgodnie z bieżącymi potrzebami instytucji. 

 

GROMADZENIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW, UPOWSZECHNIANIE 

CZYTELNICTWA : 

 

W 2021 roku opracowano i włączono do księgozbioru: 

 

1. Biblioteka dla dzieci i młodzieży – przybytki ogółem 119 woluminów; zakup z budżetu 

119 woluminów; czytelnicy zarejestrowani 376; liczba odwiedzin 2251; liczba udzielonych 

informacji 3485; wypożyczenia ogółem: 2772 woluminy, w tym: literatury pięknej 2555 

woluminów, literatury popularno-naukowej 217 woluminów; darów brak; 

2. Filia nr 1 – zakup 293 woluminy, dar 23 woluminy: razem 316 woluminy; brak zakupu 

audiobooków; czytelnicy zarejestrowani 615; liczba odwiedzin 6091; wypożyczenia 

ogółem: 15564, w tym: literatury pięknej  dla dorosłych 11678, literatury pięknej dla dzieci i 

młodzieży 2996, literatury niebel. 890;  wypożyczenia audiobooków 110. 

3. Wypożyczalnia dla dorosłych – zakup 163 woluminy; dar 44 woluminy: razem 209 

woluminy; ubytki 129 woluminów; użytkownicy zarejestrowani 576; liczba odwiedzin  

4440; wypożyczenia ogółem: 12766, w tym: literatury pięknej dla dorosłych 11755, literatury 

pięknej dla dzieci i młodzieży 24, literatury niebel. 987; wypożyczenia audiobooków 65. 

 

Księgozbiór rejestrowany i opracowany jest w systemie MAK+. Na stronie internetowej 

Biblioteki udostępniony jest katalog on-line wszystkich placówek bibliotecznych. Elektroniczne 

wypożyczanie książek realizowane jest w sposób ciągły. Kontynuowana jest oferta Konsorcjum 

Legimi w zakresie zdalnego dostępu czytelników do książek poprzez e-booki. W roku 2021 oferta 

Konsorcjum Legimi rozszerzona została o dostęp do audiobooków. Miesięcznie biblioteka dla 

trzech agend bibliotecznych dysponuje 30 kodami dostępu. 
 

W roku 2021 wszystkie biblioteki pracowały zgodnie z rekomendacjami dla bibliotek i reżimem 

sanitarnym w czasie epidemii. Wszystkie agendy biblioteczne zostały przygotowane do bezpiecznego 

korzystania z bibliotek i księgozbioru. Stosowana była kwarantanna dla książek zgodnie z 

rekomendacjami BN. Biblioteki nie pracowały w sposób zdalny. 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie przystąpiła do systemu 

Academica – cyfrowa wypożyczalnia między biblioteczna książek i czasopism naukowych. 

 

W bibliotece praktykę studencką odbyła studentka Uniwersytety Mikołaja Kopernika. 

 



Z dniem 1 maja 2021 r. na stanowisko zastępcy dyrektora biblioteki została powołana Kamilla 

Ostrowska – bibliotekarz Biblioteki dla dzieci i młodzieży. 

 

Pracownik Działu Kadr i Główna Księgowa, dyrektor biblioteki uczestniczyli w szkoleniach. 

 

Wprowadzony został PPK. 

 

Opracowany został Plan Działania w zakresie dostępności. 

Na mocy Uchwały Rady Miejskiej wraz z Uzasadnieniem z okazji jubileuszu 50-lecia Oddziałowi 

dla dzieci i młodzieży nadano imię ,,Biblioteka dla dzieci i młodzieży im. Stasia  i Nel”.  

 

Ze Statutu usunięty został obszar działań w zakresie realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej 

dla Powiatu Gostynińskiego. 

 

Dyrektor biblioteki składał wnioski o pozyskanie środków zewnętrznych z przeznaczeniem                                   

na realizację jubileuszu Biblioteki dla dzieci i młodzieży. 

 

Zrealizowana działalność kulturalno - czytelnicza promująca książkę i czytelnictwo: 

 

1. Biblioteka dla dzieci i młodzieży: 

• cykliczne comiesięczne spotkania z ciekawymi mieszkańcami Ziemi Gostynińskiej, 

transmitowane w formie online wraz z transkrypcją, autor pomysłu Wioletta Jankowska – 

kierownik Biblioteka da dzieci i młodzieży; koordynacja projektu – Katarzyna Leśniewska – 

dyrektor biblioteki; projekt realizuje zespół w składzie: Wioletta Jankowska, Katarzyna 

Leśniewska, Kamilla Ostrowska, Adam Buczyński i Sylwia Kogucińska. Zaproszeni goście: 

pilot, szef wyszkolenia Stowarzyszenie Aeroklub Ziemi Mazowieckiej w Płocku; trener 

personalny, zawodnik MMA wraz z brązową medalistką MMA; Radny Młodzieżowego 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego; trener Taekwondo wraz z uczniami; astrofotograf; 

dziennikarz radiowy; filozof wraz z uczniem; 

• udzielenie wywiadu dla „Gościa Niedzielnego” przez Wiolettę Jankowską – kierownika 

Biblioteka dla dzieci i młodzieży oraz Katarzynę Leśniewską – dyrektor biblioteki - inicjator 

udzielenia wywiadu Katarzyna Leśniewska; 

• Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich oraz Międzynarodowy Dzień Książek dla Dzieci 

we współpracy z Akademią Przedszkolaka – przygotowanie filmu promującego książkę i 

czytelnictwo, transmisja online – autor pomysłu i koordynator Kamilla Ostrowska – zastępca 

dyrektora biblioteki oraz bibliotekarz Biblioteka dla dzieci i młodzieży przy wsparciu 

Katarzyny Leśniewskiej – dyrektor biblioteki; 

• Konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży im. Janusza Korczaka (eliminacje rejonowe 

online), transmisja online – konkurs przygotował zespół w składzie: Katarzyna Leśniewska, 

Kamilla Ostrowska, Wioletta Jankowska, Adam Buczyński i Sylwia Kogucińska; 

• Tydzień Bibliotek – spotkanie autorskie dla dzieci z placówek oświatowych online poprzez 

Microsoft Teams z Barbarą Gawryluk – koordynator Grażyna Stępka – kierownik Filia nr 1 i 

Kamilla Ostrowska – zastępca dyrektora biblioteki, bibliotekarz Biblioteka dla dzieci i 

młodzieży; 

• projekt ,,Majowy bukiet dla ..” - autor pomysłu Kamilla Ostrowska, koordynacja                            

i realizacja – Kamilla Ostrowska – zastępca dyrektora biblioteki, bibliotekarz Biblioteka dla 

dzieci i młodzieży oraz Katarzyna Leśniewska – dyrektor biblioteki; koncert poetycko – 

muzyczny, transmisja online; 

• Dzień Dziecka z Firmą „Dziupla Wróbla” – koordynator Kamilla Ostrowska – zastępca 

dyrektora biblioteki, bibliotekarz Biblioteki dla dzieci i młodzieży oraz Katarzyna 

Leśniewska – dyrektor biblioteki przy wsparciu bibliotekarzy pozostałych agend 

bibliotecznych i praktykantki oraz wolontariuszy; biblioteka podarowała odbiorcom płyty 



Vox Singers Chóru POKiS oraz uruchomiony został boocrossing – pomysłodawca Katarzyna 

Leśniewska i Kamilla Ostrowska; 

• Biblioteka dla dzieci i młodzieży otrzymała życzenia od Akademii Przedszkolaka z okazji 

Dnia Bibliotekarza; 

• szkolenie online „Bajkoterapia i bajeczne warsztaty” - udział Kamilla Ostrowska;  szkolenie 

online dla kadr instytucji kultury E-kultura – udział Kamilla Ostrowska, Wioletta Jankowska; 

• realizacja projektu „Mała Książka Wielki Człowiek” - koordynator Kamilla Ostrowska – 

zastępca dyrektora biblioteki, bibliotekarz Biblioteka dla dzieci i młodzieży przy wsparciu 

Wioletty Jankowskiej – kierownik Biblioteka dla dzieci i młodzieży; 

• szkolenie  z narzędzi online – udział Kamilla Ostrowska; 

• realizacja projektu „Sieć na kulturę w podregionie płockim” - ,,Dziennikarstwo online” - 

koordynator Kamilla Ostrowska – zastępca dyrektora biblioteki, bibliotekarz Biblioteki dla 

dzieci i młodzieży; 

• webinarium ,,Budowanie pewności siebie – aktywność dzieci w oparciu o storyteling” - udział  

Kamilla Ostrowska; 

• szkolenie RODO – udział Kamilla Ostrowska i Wioletta Jankowska; 

• szkolenie online – Bajeczne czytanie – techniki głośnego czytania – udział Kamilla 

Ostrowska ; 

• szkolenie – Zdalna promocja książek – narzędzia i pomysły – udział  Kamilla Ostrowska; 

• nagranie jubileuszowego teledysku – koordynacja Kamilla Ostrowska i Katarzyna 

Leśniewska przy wsparciu Wioletty Jankowskiej; 

• działania związane z przygotowanie jubileuszu Biblioteki dla dzieci i młodzieży – 

koordynacja Wioletta Jankowska – kierownik Biblioteka dla dzieci i młodzieży                        (od 

stycznia do czerwca 2021 r.); 

• szkolenie „Książki pachnące majem” - udział Kamilla Ostrowska; 

• webinarium „Tik-Tok, o co w tym wszystkim chodzi” - udział Kamilla Ostrowska; 

• spotkanie z cyklu „Przy kawie o ..” - udział Kamilla Ostrowska; 

• biblioteka w ofercie posiada dostęp do cyfrowej wypożyczalni Legimi – audiobooki                   i  

e-booki. 

 

2. Filia nr 1: 

• prowadzone były cykliczne zajęcia edukacyjne online poprzez Microsoft Teams dla placówek 

oświatowych: formy grzecznościowe na podstawie książek; ,,Zaczarowana zagroda”; 

życiorys autorów, plan wydarzeń, film, taniec, ciekawostki; bohater książki oprowadza dzieci 

po bibliotece, uczy zachowania i uświadamia znaczenie książek i biblioteki w życiu człowieka; 

zabawy ruchowe; piosenki; ciekawostki z życia pingwinów; film, śpiew; gry; nauka 

wierszyka – koordynator Grażyna Stępka – kierownik Filia nr 1 oraz  Zyta Mórawska – 

bibliotekarz Filia nr 1; 

• cykliczne spotkania podróżnicze ,,Podróże małe i duże” z Michałem Szulimem w formie 

transmisji online: „Paryż nieznany”, „Dzikie plemiona Etiopii” - koordynator Grażyna Stępka 

– kierownik Filia nr 1, wsparcie techniczne - Zyta Mórawska bibliotekarz Filia nr 1; 

• konkurs podróżniczy online – koordynator Grażyna Stępka – kierownik Filia nr 1; 

• wystawki nowości wydawniczych i książek tematycznych – Grażyna Stępka – kierownik  

Filia nr 1 oraz Zyta Mórawska – bibliotekarz Filia nr 1  ; 

• Koncert Życzeń z okazji Dnia Kobiet – Krzysztof Bigaj i Maciej Zastawny - w formie 

transmisji online – koordynacja Grażyna Stępka – kierownik Filia nr 1 przy wsparciu Zyty 

Mórawskiej – bibliotekarz Filia nr 1; 

• szkolenia RODO; 

• webinarium: „Co słychać w Zakamarkach”; 

• webinarium: „TikTok o co w  tym chodzi. Od zera do bibliotecznego bohatera”; 

• „Tydzień Bibliotek” - spotkanie autorskie z Barbarą Gawryluk online poprzez Microsoft 

Teams z przeznaczeniem dla szkół – koordynacja Grażyna Stępka – kierownik Filia nr 1 oraz 



Kamilla Ostrowska – Biblioteka dla dzieci i młodzieży przy wsparciu Zyty Mórawskiej – 

bibliotekarz Filia nr 1; 

• wystawka książek związana z Dniem Matki i Dniem Dziecka; 

• wsparcie realizacji projektów pozostałych agend bibliotecznych; 

• prowadzenie Tablicy Informacyjnej i Aktualności; 

• w ofercie Filia nr 1 posiada: Legimi darmowy dostęp do audiobooków i e-booków 

• realizacja projektu „Mała Książka Wielki Człowiek” - koordynator Grażyna Stępka – 

kierownik Filii nr 1, wsparcie Zyta Mórawska – bibliotekarz Filia nr 1; 

• Filia nr 1 dołączyła do bibliotek należących do systemu Academica – cyfrowa wypożyczalnia 

między biblioteczna książek i czasopism naukowych – obsługa Grażyna Stępka – kierownik 

Filia nr 1 oraz Zyta Mórawska – bibliotekarz Filia nr 1; 

• Filia nr 1 oferuje usługę „Książka na telefon” 

• przy Filii nr 1 działa boocrossing. 

 

3. Wypożyczalnia dla dorosłych: 

• nie prowadzono zajęć bibliotecznych i edukacyjnych dla placówek oświatowych i Warsztatów 

Terapii Zajęciowej ze względu na pracę zdalną tych instytucji związaną z epidemią; 

• czytelnia nie była dostępna dla czytelników; 

• zamknięty był dostęp dla czytelników w zakresie skorzystania z Internetu w czytelni; 

• czytelnicy mieli dostęp do audiobooków; 

• czytelnicy mieli dostęp do e-booków i audiobooków  Konsorcjum Legimi; 

• realizowana była usługa „Książka na telefon”; 

• odbyły się stacjonarne, cykliczne warsztaty poetyckie z Maciejem Woźniakiem. Tematy 

warsztatów: „Piszę, więc jestem, czyli sztuka poetycka, jako sposób wyrażania 

osobowości”, ,,Poezja jako dokument i jako fabuła rzeczywistości” - koordynator warsztatów 

Marzena Ligocka – kierownik Wypożyczalni dla dorosłych; dyrektor biblioteki Katarzyna 

Leśniewska z warsztatów przygotowała materiał filmowy dostępny na You Tube Biblioteki; 

• przy Wypożyczalni dla dorosłych działa Gostyniński Klub Poetycki, koordynatorem jest 

Marzena Ligocka – kierownik Wypożyczalni dla dorosłych; 

• zrealizowany został autorski projekt kulturalno – czytelniczy „Majowy bukiet dla ...” - 

koordynatorzy projektu: Kamilla Ostrowska – zastępca dyrektora biblioteki oraz bibliotekarz 

Biblioteki dla dzieci i młodzieży oraz Katarzyna Leśniewska – dyrektor biblioteki. Materiał 

transmitowany był w formie online. 

• Cykliczne zajęcia w ramach biblioterapii  prowadzone były w Powiatowym Środowiskowym 

Domu Pomocy Społecznej w Gostyninie oraz w Fundacji EFOP Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawczej typu Rodzinnego „Nasz Dom” w Ruszkowie – prowadzącym jest Renata 

Mielniczuk – bibliotekarz Wypożyczalnia dla dorosłych. 

 

        DYREKTOR BIBLIOTEKI 

                                                                                 Katarzyna Julia Leśniewska 
 


