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Sprawozdanie merytoryczne za rok 2021 

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 2021 r.: 7 w przeliczeniu na etaty: 5  (dyrektor 0,5 et., bibliotekarki- 4 

etaty, od lipca 2021- 3,5 etatu; księgowa – 0,25 et., sprzątaczka w Zelgnie- 0,25 etatu). Zmiana pracownika w 

Grzywnie, w związku z odejściem na emeryturę poprzedniego bibliotekarza.  

 

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 w 2021 

r. 

II. Pozyskane  fundusze- udział w projektach 

1. Biblioteka Samorządowa w Zelgnie otrzymała dofinasowanie w wysokości 4549,00 zł na zadanie: Zakup 

i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w ramach: Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  2.0  na lata 2021 -2025. 

2.  Zapomniany spektakl- 85 lat po premierze-  –projekt realizowany od lipca do października 2021 roku 

przez Bibliotekę Samorządową w Zelgnie. W projekcie udział wzięło 14 osób – mieszkańców  Zelgna i 

okolic. Uczestnicy pracowali w dwóch grupach warsztatowych: teatralnej i plastyczno- scenograficznej. 

Podsumowaniem projektu i efektem był spektakl pt. Kominiarz i młynarz, który został wyreżyserowany 

przez zatrudnionego w ramach projektu instruktora teatralnego z WOAK-u z Torunia. Spektakl został 

wystawiony się 08.10.2021r. w Zelgnie, dokładnie 85 lat po premierze spektaklu który odbył się  również 

w Zelgnie, a celem wówczas w 1936 roku była zbiórka na wsparcie jednostki OSP w Zelgnie. 

Kwota dofinasowania wniosku: 11 tyś zł. Całkowita wartość projektu: 15041,00 zł. 
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3. Program pt. „Mała Książka Wielki Człowiek”- darmowe wyprawki czytelnicze dla najmłodszych- 

biblioteki. 

III. Księgozbiór 

 

ZBIORY BIBLIOTECZNE: 

Liczba książek w księgozbiorach: 28 276  

Liczba zakupionych nowych książek: 549 ( w tym 202 książki z programu NPRCZ 2.0) 

Kwota dotacji na zakup nowych książek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0: 4549,00 zł  

Imprezy, spotkania, lekcje biblioteczne, wydarzenia: 274 

IV. Czytelnicy i wypożyczenia 

Liczba zarejestrowanych czytelników w 2021 roku : 699 

Liczba wypożyczeń książek: 11807 

Ubytkowano 418 książek 

Liczba spotkań, lekcji biblioteczny i innych inicjatyw: 274 

Liczba odwiedzin w bibliotekach w 2021 roku to: 13177 

 

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  

 

Akcja walentynkowa: Randka w ciemno z książką 

Akcja dla kobiet z okazji 8 marca: sesja fotograficzna pt. Kobieta z książką – liczba uczestniczek:  

4 wystawy fotograficzne – podsumowanie akcji pt. KOBIETA Z KSIĄŻKĄ 

Uruchomienie BIBLIOFITTEKI  w Głuchowie- drobny sprzęt sportowy, książki o tematyce zdrowego stylu życia 

do wypożyczenia- luty 2021 

Tydzień Dziecka- objazdowe spotkania na placach zabaw i boiskach– Zelgno, Grzywna, Głuchowo, Skąpe- liczba 
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uczestników:  

Realizacja projektu dofinansowanego w programu KULTURA –INTERWENCJE 2021 pt. 85 lat po premierze- 

zapomniany spektakl.  

Moje MEGA WAKACJE 2021 - akcja wakacyjna dla dzieci w czterech bibliotekach w okresie wakacyjnym. Liczba 

uczestników:  

Partnerstwo Biblioteki w Zelgnie w ramach organizacji Pleneru rzeźbiarskiego.  

Akcja Narodowe czytanie 2021- biblioteka w Skąpem- 09.2021 

Spotkanie autorskie z Ałbeną Grabowską – autorka m.in. sagi rodzinnej  pt. Stulecie winnych- Zelgno- 

01.10.2021 

Wystawienie spektaklu teatralnego pt. Kominiarz i młynarz- Zelgno 08.10.2021 

Konkursy: Pocztówka z wakacji, Laurka dla dziecka. 

II Gminny Konkurs Recytatorski interpretacji wierszy o tematyce patriotycznej dla dzieci 3-6 lat pt.  „Kto Ty 

jesteś? Polak mały”  w formie online 

Organizacja wystawy historycznej pt. 586 dni stanu wojennego- Zelgno. 

Wycieczka do Poznania- 07.2021 

Wycieczka do Gdańska do Muzeum II Wojny  Światowej- 10.2021 

Wyjazd do kina  dla dorosłych na film pt. "To musi być miłość"- 11.2021r. 

Udział bibliotek w imprezach gminnych:  Powitanie lata, Dożynki, Gminne  Święto Niepodległości itp.   

VIII. Prowadzenie spisu powszechnego dla mieszkańców Gminy Chełmża- Biblioteka w Zelgnie i Biblioteka  w 

Grzywnie  

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 

 Powiatowa i Miejska biblioteka publiczna w Chełmży  

 Książnica Kopernikańska – Biblioteka Wojewódzka w Toruniu  
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Sprawozdanie przygotowała: 

Justyna Błaszczyk 

Dyrektor Biblioteki Samorządowej w Zelgnie 

  

 

 

 

IX. Szkolenia 

 Udział w szkoleniach organizowanych przez Bibliotekę Powiatową w Chełmży  

 Udział w powiatowych szkoleniach prowadzonych z programu pt. Partnerstwo dla książki -przez 

Bibliotekę Publiczną w Czernikowie 

 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: 477m2. 

 


