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Sprawozdanie merytoryczne za rok 2019 

Biblioteka Samorządowa w Zelgnie  

 

I. Realizacja zadań podstawowych bibliotek gminnych 

1.Realizowanie zadań wyznaczonych przez ustawę o bibliotekach, Statut Biblioteki Samorządowej w Zelgnie i 

Regulamin Organizacyjny. 

Liczba zatrudnionych osób na koniec 2019r.: 7 w przeliczeniu na etaty: 5  (dyrektor 0,5 et., bibliotekarki- 4 

etaty, księgowa – 0,25 et., sprzątaczka w Zelgnie- 0,25 etatu) 

2. Czas pracy bibliotek:  

Zelgno, Grzywna,  Głuchowo i Skąpe - czynne 5 x w tygodniu  x 8 h od poniedziałku do piątku 

 

3. Upowszechnianie czytelnictwa we wszystkich grupach czytelniczych, ze szczególnym uwzględnieniem 

młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych oraz seniorów.  

 

4. Doskonalenie warsztatu pracy i usług bibliotecznych w zakresie służby informacyjno-bibliograficznej. 

Udział bibliotekarzy w naradach szkoleniowych organizowanych przez Bibliotekę Powiatową w Chełmży oraz 

w szkoleniach organizowanych przez Książnicę Kopernikańską w Toruniu. Udział bibliotekarzy w 

szkoleniach. Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.  

 

5. Gromadzenie księgozbioru z dostosowaniem do potrzeb środowiska. 

II. Pozyskiwanie funduszy- udział w projektach 

1. Otrzymanie dotacji w ramach programu  Biblioteki Narodowej – Zakup nowości wydawniczych dla 

bibliotek- Priorytet 1. Wartość dofinasowania: 5 538,00 zł. 

 

2. Nasze Równać Szanse  – projekt Biblioteka na rowerze- nagroda w wysokości 1500 zł.  

 

3. Darowizna sprzętu w ramach programu KODOWANIE W BIBLIOTECE II EDYCJA- umowa z 

Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego- kwota sprzętu 2 740,92 zł  ( w tym tablety, roboty, 

programy ed.)  

III. Księgozbiór 

ZBIORY BIBLIOTECZNE: 

Liczba zakupionych zbiorów w roku 2019 : 638  książek 

- w tym z dotacji Ministerstwa Kultury: 212 książek 

- ubytkowano w ciągu roku: 453 książek 

IV. Czytelnicy i wypożyczenia 

Dane z czterech bibliotek gminnych  na koniec roku 2019: 

Księgozbiór : 30382   książek  

Wpływy : 776  książek 
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Kwota zakupionego księgozbioru: 16794,57  zł 

Liczba zarejestrowanych czytelników: 1138 czytelników 

Liczba odwiedzin w bibliotekach: 29199 

Liczba wypożyczeń na zewnątrz (książki): 23481 

Liczba wypożyczeń na miejscu ( książki): 3597 

Liczba spotkań, lekcji biblioteczny i innych inicjatyw: 465 

V. Służba informacyjno-bibliograficzna 

 

Komputeryzacja bibliotek. W bibliotekach funkcjonują kawiarenki internetowe z bezpłatnym dostępem do 

Internetu. Łączna liczba użytkowanych stanowisk komputerowych w bibliotekach: 16 

Realizacja  programu Mak + - wprowadzanie katalogu do systemu. 

 

VI. Publikacja tomiku wierszy pt. Piękna nasza Polska cała w nakładzie 500 egz. 

Autorami wierszy są mieszkańcy Gminy Chełmża w różnym wieku, który brali udział w konkursie literackim 

pt. Piękna nasza Polska cała zorganizowanym w 2017 roku. Drugim etapem był konkurs plastyczny na okładkę  

do tomiku wierszy- 2018 rok. Efektem tych dwóch konkursów jest wydana publikacja, której promocja odbyła 

się podczas gminnych obchodów Święta Niepodległości w Kończewicach- listopad 2019.  

VI. Formy promocji biblioteki i czytelnictwa- działalność kulturalna i oświatowa  

 

1. Imprezy biblioteczne: gminne i lokalne  

 Dzień książki i praw autorskich 

 Organizacja Akcja Ferie 2019  w bibliotekach : wycieczki do Jump Arena, wyjazdy do kina, 

zorganizowanie Balu karnawałowego w Skąpem, mobilne planetarium w Grzywnie, wyjazd do 

kręgielni do  Chełmży.  

 Organizacja spotkania autorskiego z panią Joanną Jax, autorką powieści dla dorosłych czytelników- 

Zelgno, 06.03.2019r. 

 Organizacja IV spotkania wielkanocnego przy babce- Głuchowo, 14.04.2019 

 Organizacja spotkania autorskiego z Barbarą Gawryluk – autorka książek dla dzieci– 13.05.2019r. 

 Organizacja Święta Bibliotek – spektakl pt. Jak kochać to tylko we Lwowie- Zelgno, 15.05.2019r. 

 Organizacja gminnego konkursu fotograficznego: Selfie z mamą- maj 2019 

 Wiosenna akcja sprzątania świata Skąpe 2019. 

 Udział bibliotek w III Zlocie Grup Rekreacyjnych w Zalesiu- org. grup  

 Akcja Wakacje w Bibliotekach  pt. Wakacje z przygodą: zajęcia plastyczne, sportowe, wycieczka do 

Zalesia, wycieczka do Rogowa. 

 Zorganizowanie akcji Narodowe czytanie- Nowele polskie-  07.09.2019, Zelgno 

 IV Przegląd Recytatorski Interpretacji Wierszy Patriotycznych- Kończewice- 05.11.2019- org.  Filia 

Biblioteki w Głuchowie 

 II Jesienne Święto Dyni – Skąpe – 29.10.2019r. 

 Akcja pt. Spacerem po polskiej krainie- promocja tomiku wierszy pt. „Piękna nasza Polska” cała w 

świetlicach wiejskich, organizacja spotkań patriotycznych: Witkowo, Dźwierzno, Zelgno, Dziemiony, 

Skąpe, Nowa Chełmża, Grzywna, Kuczwały, Browina, Nawra, Windak. 

 Czarodziejski wieczór w Grzegorzu- organizacja gminnego balu andrzejkowego dla dzieci 

 Uroczyste otwarcie Filii Biblioteki w Głuchowie w zmodernizowanym lokalu- 12.12.2019r. 

 

Aktywny udział i pomoc pań bibliotekarek przy organizacji imprez gminnych: Dożynki Gminne w 
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Szerokopasie, Biesiada Leśna w Kiełbasinie, pomoc w orgazniaji otwarcia  boiska w Skąpem,  Święto 

Odzyskania Niepodległości – Kończewice 2019 – promocja książki pt. Piękna nasza Polska cała, pikniki 

sołeckie. 

VII. Warsztaty  

- warsztaty wielkanocne pt. W poszukiwaniu wielkanocnego zajączka 

- warsztaty bożonarodzeniowe 

- warsztat śnieżnej kuli 

- warsztaty plastyczne 

- warsztat wykonywania ekotoreb 

- warsztaty i spotkania historyczne w ramach udziału w projekcie CIK  pt. Nazwa mojej wsi to nie przypadek- 

Skąpe, Głuchowo, Zelgno.  

 

VIII.  Spotkania i pozostałe 

- udział w konkursach powiatowych pt. Potyczki z języka polskiego, Konkurs ortograficzny „O Pióro Starosty 

Toruńskiego” itp.  

- akcja walentynkowa 

- tłusty czwartek w bibliotece 

- wiosenna akcja sprzątania świata 

- pokazy kosmetyczne 

- zajęcia z kodowania 

- przyjmowanie wycieczek w Bibliotece w Zelgnie- 07.09.2019- wizyta studyjna bibliotekarzy z województwa 

pomorskiego, akademia wójtów itp.  

- lekcje biblioteczne 

- udział w organizacji imprez sołeckich – Głuchowo, Skąpe, Zelgno. 

- wycieczka z okazji Dnia Dziecka do ogrodu zoobotanicznego do Torunia- Filia Biblioteki w Grzywnie.  

- organizacja wyjazdów do kina i wycieczek- Biblioteka Głuchowo i Skąpe: 

22.06.2019- organizacja gminnej wycieczki do Gdańska i Sopotu- liczba uczestników wyjazdu 50 osób. 

05.10.2019- organizacja gminnej wycieczki do Warszawy – liczba uczestników wyjazdu 50 osób. 

07.11.2019- wyjazd do kina – film Legiony- 18 osób. 

04.12.2019- Centrum Kongresowo- Kulturalne Jordanki – 10 tenorów- 25 osób. 

07.12.2019- wyjazd mikołajkowy do kina dla dzieci  – Kraina lodu II- 57 osób 

 

IX. Współpraca z organizacjami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie 

gminy oraz ze szkołami 

 

 Szkoły gminne  

 CIK Gminy Chełmża 

 KGW 

 Oddziały przedszkolne  

 OSP Zelgno 

 OSP Skąpe 

 Rady Sołeckie: Zelgno, Skąpe, Grzywna i Głuchowo 

 Fundacja Orange 

X. Szkolenia 
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Sprawozdanie przygotowała: 

 Justyna Błaszczyk 

Dyrektor Biblioteki Samorządowej w Zelgnie  

 

 Udział w szkoleniach organizowanych przez Bibliotekę Powiatową w Chełmży 
 Udział w szkoleniu z ochrony danych osobowych RODO 

 Cykliczne narady bibliotekarzy gminnych  organizowane w Brąchnówku celem omówienia spraw 

bieżących. 

 

XI. Sprawy administracyjno-gospodarcze 

1. W skład sieci bibliotek gminnych wchodzą:  

 Biblioteka Samorządowa w Zelgnie  

 Filia Biblioteki Samorządowej Głuchowie 

 Filia Biblioteki Samorządowej w Grzywnie 

 Filia Biblioteki Samorządowej w Skąpem  

 

2. W 2019 roku od kwietnia do listopada  Filia Biblioteki w Głuchowie została tymczasowo 

zlokalizowana w pomieszczeniach szkoły w Głuchowie. Filia w tym czasie prowadziła swoją 

działalność. 

W listopadzie biblioteka w Głuchowie wróciła do swojej dawnej lokalizacji.   

Biblioteka została powiększona ( było 36 m
2
, jest 82 m

2
)   i w całości zmodernizowana oraz 

przystosowana do osób niepełnosprawnych.   

Organizator i właściciel lokalu biblioteki – Gmina Chełmża zrealizowała  inwestycję  udziałem 

środków unijnych  w ramach projektu pn. „Przebudowa oraz wyposażenie biblioteki gminnej w 

miejscowości Głuchowo” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach 

działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Całkowita wartość projektu 

wyniosła 305 tys. zł, z czego 176 tys. zł pokryło dofinansowanie. W ramach modernizacji biblioteka 

zwiększyła swoją powierzchnie użytkową do 82 m
2
 ( czytelnia, wypożyczalnia, zaplecze socjalne z 

magazynem, toaleta i wiatrołap (wejście). Biblioteka została całkowicie wyposażona w nowe sprzęty, 

meble, regały, komputery, nagłośnienie, gramofon, infokiosk.  

Biblioteka została doposażona ze środków własnych biblioteki  w nowe sprzęty takie jak: drukarka 

laserowa, ekspres do kawy, kolumna nagłośnieniowa, parawan, meble do zaplecza socjalnego- kuchnia, 

sprzęty do sprzątania, filiżanki i naczynia, aparat telefoniczny, wieszaki, rolety itp.  

 

3. Biblioteka w Skąpem (filia) została doposażona w drukarkę laserową, aneks kuchenny do zaplecza 

socjalnego, zestaw komputerowy- 1 szt., kolumnę nagłośnieniową z mikrofonem. 

4. Biblioteka w Grzywnie- zakupiono nowe pufy do kącika dziecięco oraz dywaniki kolorowe, krzesła do 

stanowisk komputerowych, drukarkę. 

5. Biblioteka w Zelgnie- zakupiono sprzęt nagłośnieniowy z mikrofonem, drukarkę laserową.  


