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Sprawozdanie merytoryczne za rok 2020 

Biblioteka Samorządowa w Zelgnie  

 

I. Realizacja zadań podstawowych bibliotek gminnych 

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

 

2. Liczba zatrudnionych osób na koniec 2020 r.: 7 w przeliczeniu na etaty: 5  (dyrektor 0,5 et., bibliotekarki- 4 

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

 

3. Czas pracy bibliotek:  

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

 

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

młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych oraz seniorów.  

 

5. 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.  

 

6. Gromadzenie księgozbioru z dostosowaniem do potrzeb środowiska. 

 

Wymienione w sprawozdaniu  działania zostały przeprowadzone w ograniczonym zakresie lub  zrealizowane 

zgodnie z wytycznymi i restrykcjami przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 obowiązującymi od 

marca 2020 

II. Pozyskane  fundusze- udział w projektach 

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

bibliotek- Priorytet 1. Wartość dofinasowania: 5 300,00 zł. 

 

2. Bitwa Warszawska – historia prawdziwa –projekt realizowany od sierpnia do października 2020 roku 

przez Bibliotekę Samorządową w Zelgnie wraz z filiami w Skąpem, Głuchowie i Grzywnie. W 

projekcie udział wzięło 40 osób – mieszkańców  Gminy Chełmża w różnym wieku..  

            W ramach projektu zostały zorganizowane warsztaty historyczne oraz plastyczno – graficzne, których   

            efektem finalnym jest wydanie pamiątkowej broszury informacyjnej pod takim samym tytułem. 

           Zwieńczeniem projektu była  wycieczka śladem Bitwy Warszawskiej do najważniejszych miejsc   

           związanych z „Cudem nad Wisłą”. Zadanie dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego  

           NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. 

           Kwota dofinansowania wyniosła 10 270,00 zł.  

 

3. Program pt. „Mała Książka Wielki Człowiek”- darmowe wyprawki czytelnicze dla najmłodszych- 
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biblioteki. 

III. Księgozbiór 

 

ZBIORY BIBLIOTECZNE: 

Liczba zakupionych zbiorów w roku 2020 : 611  książek 

 Wpływy z  darowizny:185 

- w tym z dotacji Ministerstwa Kultury: 221 książek 

Ubytkowano w ciągu roku: 3010 książek 

 

IV. Czytelnicy i wypożyczenia 

 

Dane z czterech bibliotek gminnych  na koniec roku 2020: 

Księgozbiór : 28168   książek  

Wpływy : 796 książek 

Kwota zakupionego księgozbioru: 15 142,87 zł 

Liczba zarejestrowanych czytelników: 814 czytelników 

Liczba wypożyczeń na zewnątrz (książki): 10081 

Liczba wypożyczeń na miejscu ( książki): 353 

Liczba spotkań, lekcji biblioteczny i innych inicjatyw: 164 

 

V. Służba informacyjno-bibliograficzna 

 

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

Internetu. Łączna liczba użytkowanych stanowisk komputerowych w bibliotekach: 17 

Realizacja  programu Mak + - wprowadzanie katalogu do systemu. 

 

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

 

 Organizacja spotkania autorskiego z panem Robertem Małeckim, autorem powieści kryminalnych – 

biblioteka w Głuchowie- 24.01.2020r. 

 „100 Rocznica Powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski - cykl spotkań historycznych. Biblioteki: 

Zelgno, Skąpe, Grzywna, styczeń  2020 
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 Dzień książki i praw autorskich 

 CZAS NA FERIE  w bibliotekach : wycieczki, warsztaty plastyczne oraz gry i zabawy- 4 biblioteki – 

styczeń- luty 2020 

 Akcja Pączek za książkę- luty 2020 

 Akcja walentynkowa ‘Randka z książką”- luty 2020 

 Udział bibliotekarzy w gminnej akcji szycia maseczek ochronnych- kwiecień, maj 2020 

 „Kultura na rowerze”-  akcja promująca 30 lecie Samorządu Terytorialnego; rozdawanie gadżetów 

promocyjnych podczas tras rowerowych po Gminie Chełmża- maj 2020- wszystkie bibliotekarki  

 Nagranie filmu o działalności bibliotek  z okazji 30-lecia samorządu – maj 2020 

 Udział bibliotek gminnych w powiatowym konkursie na interpretację wierszy 

„Wyssane z palca” dla klas I i II SP-forma online- czerwiec  2020- Biblioteki  

 Stworzenie grupy na facebooku „Jestem w domu- czytam książki”- biblioteki – kwiecień 2020 

 Akcja MAGICZNE KUFERKI –biblioteki- wypożyczanie pakietów gier i książek dla rodzin do domu 

do wspólnej zabawy- biblioteki  

 Zorganizowanie akcji Narodowe czytanie- Balladyna- 05.09.2020r.- online 

 Organizacja wycieczki do Warszawy w ramach projektu pt. Śladem Bitwy Warszawskiej- 10.10.2020 

 V Przegląd Recytatorski Interpretacji Wierszy Patriotycznych pt. Kto Ty jesteś? Polak mały- konkurs 

online;  org.  Filia Biblioteki w Głuchowie- listopad 2020 

 Warsztaty bożonarodzeniowe- na wynos- grudzień 2020 

 Warsztaty plastyczne 

 

 VII. Napisane i złożone wnioski w 2020 roku: 

 

1. Tytuł projektu: Bibliomanufaktura. Projekt polega na organizacji różnorodnych warsztatów również w 

formie online lub na wynos. Program Edukacja kulturalna. Narodowe Centrum Kultury. Wartość 

projektu: 37540,00 zł 

2. Tytuł projektu: Historia jedzenia warta opowiedzenia. Organizacja wycieczek i wyjazdów do Muzeów 

Tematycznych.   Program Kultura Dostępna. Narodowe Centrum Kultury. Wartość projektu: 21200,00 

zł 

3. Tropiciele dziejów- gr@my w Zelgnie- Partnerstwo dla książki. MKiDN. Instytut Książki. Wartość 

projektu: 26020,00 zł 
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Sprawozdanie przygotowała: 

 Justyna Błaszczyk 

Dyrektor Biblioteki Samorządowej w Zelgnie  

 

 

 

 

VIII. 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 

 Powiatowa i Miejska biblioteka publiczna w Chełmży  

 Książnica Kopernikańska – Biblioteka Wojewódzka w Toruniu  

IX. Szkolenia 

 Udział w szkoleniach organizowanych przez Bibliotekę Powiatową w Chełmży  

 Udział w szkoleniach online 

 Udział w szkoleniu z ochrony danych osobowych RODO 

 Cykliczne narady bibliotekarzy gminnych  organizowane w Brąchnówku celem omówienia spraw 

bieżących. 

 

X. Sprawy administracyjno-gospodarcze 

 

W skład sieci bibliotek gminnych wchodzą:  

 Biblioteka Samorządowa w Zelgnie  

 Filia Biblioteki Samorządowej Głuchowie 

 Filia Biblioteki Samorządowej w Grzywnie 

 Filia Biblioteki Samorządowej w Skąpem  

Łączna powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych wynosi: 477m
2
. 

 


