Sprawozdanie z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie za rok 2020

Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie
jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy wpisaną do Rejestru Instytucji
Kultury dnia 1 stycznia 2009 r. pod numerem 4.
Biblioteka działa na mocy ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997
roku, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej oraz statutu nadanego przez organizatora.
Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów
bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących
Gminy Konstantynów,
- zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych, głównie
poprzez zapewnienie dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji,
- popularyzowanie literatury i czytelnictwa,
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie do domu,
- współpraca z innymi bibliotekami, szkołami i instytucjami kultury w zakresie
rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych
społeczności lokalnej,
- doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
- upowszechnianie wiedzy oraz nowych technologii w procesie edukacji i
rozwoju osobistego.
Podczas działań podejmowanych w 2020 r. wzięte były pod uwagę:
- obchody Roku Świętego Jana Pawła II,

Rok 2020 był rokiem, w którym cały świat zmagał się z epidemią
wywołaną

zakażeniami

wirusem

SARS-CoV-2.

Działalność

Biblioteki

przebiegała zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniach Rady
Ministrów

i

Rekomendacjach

Biblioteki

Narodowej

dotyczących

funkcjonowania bibliotek podczas epidemii.
Dwukrotnie w ciągu roku biblioteka była nieczynna dla czytelników tj.
od 12 marca do 10 maja oraz od 9 listopada do 29 listopada. Pozostałe 200 dni
placówka była dla czytelników dostępna z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Zaprzestano prowadzenia cyklicznych zajęć i spotkań z czytelnikami,
wprowadzono limit osób mogących przebywać w bibliotece, zapewniono
rękawice jednorazowe i środki do dezynfekcji oraz wprowadzono trzydniową
kwarantannę zwracanych książek.
W czasie gdy biblioteka była zamknięta dla czytelników pracownicy
zajmowali się katalogowaniem i porządkowaniem zbiorów, sporządzaniem
bieżącej dokumentacji, pisaniem projektów w konkursach dotacyjnych oraz
brali udział w szkoleniach on-line.

GROMADZENIE I OPRACOWANIE ZBIORÓW

Podstawowym

czynnikiem

warunkującym

pracę

w

bibliotece

jest

księgozbiór, który jest bezpłatnie dostępny dla wszystkich, którzy pragną z
niego skorzystać.
Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup nowości książkowych oraz
jako dary. Podstawowym źródłem finansowania jest dotacja organizatora , a od
jej wysokości uzależniona jest dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Znaczna część środków na zakup księgozbioru to nagrody jakie
Biblioteka zdobywa w konkursach dedykowanych bibliotekarzom.

Księgozbiór
1.Wpływy
W roku 2020 ogółem przybyło 1513 woluminów na kwotę 19 068,57 zł
w tym:
a) zakupione ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- 298 wol. na sumę 5 500,00 zł
b) z dotacji organizatora
- 525 wol. na sumę 6 852,54 zł
c) z Fundacji Orlen w ramach programu grantowego „Moje Miejsce na Ziemi”
- 182 wol. na sumę 4 000,00 zł
d) nagroda w konkursie „Biblioteka Roku 2020 Powiatu Bialskiego”
- 86 wol. na sumę 1812,03 zł
c) pozyskano dary książkowe
- 422 wol. - dary książkowe od czytelników oraz Właściciela Centrum
Handlowego Rywal - INBAP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów
Niepublicznych
2. Ubytki
W 2020 r. dokonano selekcji księgozbioru, w wyniku której usunięto 133 wol.
na kwotę 305,75 zł.
Stan księgozbioru na 31 grudnia 2020 roku
13 278 wol.
w tym:
literatura dla dzieci i młodzieży – 4 471 wol.,
literatura dla dorosłych 5 413 wol.,
literatura popularno-naukowa – 3 394 wol.
Zbiory audiowizualne
- 143 szt. (przybyło 15 szt.)

Czasopisma
W 2020 r. w bibliotece było dostępnych 4 tytułów czasopism, w tym:
- 1 tytuł z prenumeraty: Kraina Bugu
- 4 tytuły bezpłatne: Szum z nieba, Gmina Konstantynów, Przegląd
Prawosławny

Udostępnianie zbiorów
W 2020 r. Biblioteka otrzymała 15 000,00 z Fundacji Orlen z programu
grantowego „Moje Miejsce na Ziemi” na realizację projektu pt. Biblioteka
Mobilna „Z książką do każdego”. Dzięki otrzymanym środkom utworzono 2
punkty biblioteczne (w Komarnie Kolonii i w Gnojnie) czynne przez 3 godz. 1
raz w tygodniu, zakupiono nowości wydawnicze za 4 000,00 zł oraz zatrudniono
bibliotekarza mobilnego na 1/5 etatu.
W ciągu roku 2020 zarejestrowano 457 czytelników (wzrost o 11% w
stosunku do roku 2019): czytelnicy korzystający z biblioteki w Konstantynowie
- 391 osób, czytelnicy zarejestrowani w punktach bibliotecznych - 66 osób.
w tym czytelnicy:
do 5 lat – 69 os. (wzrost w stosunku do roku 2019)
6-12 lat – 128 os. (wzrost w stosunku do roku 2019)
13-15 lat – 27 os. (spadek w stosunku do roku 2019)
16-19 lat – 24 os. (wzrost w stosunku do roku 2019)
20-24 lat – 15 os. (spadek w stosunku do roku 2019)
25-44 lat – 96 os. (wzrost w stosunku do roku 2019)
45-60 lat – 48 os. (wzrost w stosunku do roku 2019)
pow. 60 lat – 50 os. (wzrost w stosunku do roku 2019)
Ogółem zarejestrowano w bibliotece odwiedzin – 4 201 osób (około 21 osób
dziennie)
Odwiedziny czytelników - 2 568 razy.

Wypożyczono ogółem - 7 086 książek (15,5 książki/czytelnika w roku) oraz 121
innych zbiorów (czasopisma, audiobooki)

Zbiory regionalne
W dalszym ciągu pozyskiwane są i opracowywane materiały regionalne w
postaci książek, czasopism, wycinków prasowych, rękopisów, fotografii,
pocztówek i dokumentów życia społecznego.
DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – OŚWIATOWA I INFORMACYJNA

Konkursy
Głównym celem konkursów dedykowanych dla bibliotek i ich
użytkowników jest rozwój kultury i czytelnictwa, a także rozwijanie i
zacieśnianie współpracy biblioteki ze środowiskiem lokalnym, dokumentowanie
historii lokalnej poprzez spisywanie wspomnień, pozyskiwanie dokumentów,
fotografii i innych materiałów związanych z regionem oraz włączanie się w
obchody i jubileusze.

Konkursy organizowane przez GBP im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie:
• „Turniej gier planszowych” – konkurs organizowany podczas ferii zimowych.
• „SuperKlub” – konkurs wiedzy na podstawie serii książek Agnieszki Mielech
„Emi i Tajny Klub Superdziewczyn”.
Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.
Konkursy współorganizowane przez Bibliotekę:
Biblioteka wspierała Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej przy
organizacji VIII edycji konkursu Wiem wszystko o Ziemi Konstantynowskiej.
Konkursy zewnętrzne dla bibliotek:
• Biblioteka Roku 2020 Powiatu Bialskiego
organizator: Starostwo Powiatowe i MBP w Białej Podlaskiej.

Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie została
laureatem konkursu i otrzymała tytuł Biblioteka Roku 2020 Powiatu
Bialskiego oraz nagrodę 2 000,00 zł na zakup zbiorów bibliotecznych.
• Ranking bibliotek
organizator: Instytut Książki i Rzeczpospolita.
Celem rankingu Instytutu Książki i Rzeczpospolitej jest nagrodzenie najlepszych
bibliotek w Polsce, doceniając w ten sposób zaangażowanie samorządów, które
uznały, że dobrze działająca biblioteka publiczna jest najlepszym sposobem
zapewnienia wszystkim mieszkańcom bezpłatnego dostępu do kultury, literatury,
wiedzy i nowych mediów.
Nasza biblioteka uplasowała się na 423. miejscu na 816 bibliotek z Polski
startujących w rankingu.
Rok 2019 - 569. miejsce na 761 bibliotek
Rok 2018 - 549. miejsce na 733 bibliotek
Rok 2017 – 443. miejsce na 644 bibliotek
Organizatorzy oceniają m.in. powierzchnię bibliotek i filii w przeliczeniu na
1000 mieszkańców, godziny otwarcia biblioteki, zatrudnienie, wielkość
księgozbioru w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wielkość księgozbioru
nabytego w ciągu ostatnich dziesięciu lat jako procent całego zbioru i zakupione
nowe książki. Punkty przyznawano m.in. za dostępne dla czytelników tytuły
prasowe,

dostęp

do

nowych

mediów

oraz

udogodnienia

dla

osób

niepełnosprawnych, a także działania dodatkowe: np. funkcjonujące przy
bibliotece kółka czytelnicze, artystyczne czy literackie.
• Biblioteka bezglutenowa
organizator: Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej
oraz Good Books.
Za udział w konkursie biblioteka otrzymała książki dla dzieci i dorosłych oraz
gazety dotyczące diety bezglutenowej.

Projekty, programy grantowe, konkursy dotacyjne
W roku 2020 zostało złożonych 10 wniosków konkursowych.
• „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytetu 1 – Zakup nowości
wydawniczych do bibliotek publicznych.
Operatorem Programu jest Biblioteka Narodowa.
Dzięki udziałowi w programie zakupiono zbiory biblioteczne na kwotę 5 500,00
zł (wysokość dotacji zależała od wielkości wkładu własnego ubiegającego się o
dotację).
Wartość projektu – 11 000,00 zł (wkład własny – 5 500,00 zł)
Termin realizacji projektu: wkład własny od 01.01.2020 r. do 30.11.2021,
dotacja od 03.06.2020 r. do 30.11.2020 r.
• Patriotyzm Jutra
Program realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, którego operatorem jest Muzeum Historii Polski
Wniosek pt. „Nazwa tej miejscowości – brzmi znajomo” nie znalazł się na liście
projektów dofinansowanych.
• Moje miejsce na Ziemi
Program grantowy PKN ORLEN przeznaczony dla społeczności lokalnych, w
którym darczyńcą jest Fundacja ORLEN.
Wniosek pt. „Biblioteka Mobilna. Z książką do każdego” został doceniony przez
Organizatora i znalazł się na liście 300 obdarowanych podmiotów spośród
prawie 3 tys. złożonych wniosków.
Dzięki darowiźnie ze środków Fundacji ORLEN utworzono 2 punkty
biblioteczne: w Komarnie Kolonii i w Gnojnie czynne przez 3 godz. 1 raz w
tygodniu, zakupiono nowości wydawnicze za 4 000,00 zł oraz zatrudniono
bibliotekarza mobilnego na 1/5 etatu.
Wartość projektu – 15 000,00 zł (wkład własny – 0,00 zł)
Termin realizacji projektu: od 01.06.2020 r. do 30.06.2021 r.

• Równać Szanse
Regionalny Konkurs Grantowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
prowadzony przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.
Projekt pt. „Równać szanse – zdobywamy szczyty, pokonujemy góry” otrzymał
dotację w kwocie 8 500,00 zł.
Wartość projektu – 10 780,00 zł (wkład własny –2 28 0,00 zł)
Termin realizacji projektu: od 01.02.2021 r. do 31.07.2021 r.
• Partnerstwo dla książki
Program MKiDN, instytucja zarządzająca – Instytut Książki.
Wniosek pt. „DUŻE LITERY – dla dużych i małych. Wsparcie czytelnictwa
wśród seniorów oraz dzieci rozpoczynających edukację czytelniczą” nie
otrzymał dofinansowania
• Partnerstwo dla książki
Program MKiDN, instytucja zarządzająca – Instytut Książki.
Wniosek pt. „Z książką nieustannie. Gamifikacja w rozwoju czytelnictwa.”
otrzymał dofinansowanie w kwocie 9 300,00 zł
Wartość projektu – 11 700,00 zł (wkład własny –2 40 0,00 zł)
Termin realizacji projektu: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
• Promocja czytelnictwa
Program MKiDN, instytucja zarządzająca – Instytut Książki.
Wniosek pt. „Kto dziś czyta? Trzyletni program wspierający rozwój
czytelnictwa”. Do dnia złożenia sprawozdania nie ogłoszono wyników naboru.
Wartość projektu – 29 400,00 zł (wkład własny – 5 900,00 zł)
Termin realizacji projektu: od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.
• Promocja czytelnictwa
Program MKiDN, instytucja zarządzająca – Instytut Książki.
Wniosek pt. „Biblioteczna Cyberiada”. Do dnia złożenia sprawozdania nie
ogłoszono wyników naboru.
Wartość projektu - 34 700,00 zł (wkład własny – 7 200,00 zł)
Termin realizacji projektu: od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

• Mała książka Wielki Człowiek
III edycja ogólnopolskiej akcji Instytutu Książki, w której biblioteka otrzymała
80 wyprawek dla czytelników w wieku przedszkolnym. Zawartość wyprawki:
stanowi książka dla dziecka „ Pierwsze czytanki dla…”, broszura dla rodziców
„Książką połączeni” pomagająca zrozumieć, jak ważną sprawą w życiu dziecka
i prawidłowym jego rozwoju jest rozbudzenie zamiłowania do lektury oraz jak
niedoceniany jest wspólnie spędzony czas na czytaniu i poznawaniu oraz Karta
Małego Czytelnika do zbierania naklejek podczas kolejnych wizyt w bibliotece.
Dzięki uczestnictwu we wszystkich edycjach zauważamy wzrost liczby
czytelników w grupie objętej programem.
Projekt nie wymaga finansowego wkładu własnego.
•Para –buch! Książka w ruch!
Edycja pilotażowa projektu, rozpoczęta w 2019 r. realizowana przez Fundację
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z niemiecką fundacją
Deutsche Telekom Stiftung. Celem projektu jest promocja czytelnictwa książek
popularnonaukowych wśród dzieci w wieku 3-10 lat, pobudzenie dziecięcej
ciekawości świata i rozwój zainteresowania maluchów cenionymi w dzisiejszym
świecie dziedzinami STEM.
Pilotaż projektu odbywa się w pięciu województwach: lubelskim, łódzkim,
małopolskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim. Projekt wspierają
wojewódzkie biblioteki publiczne w: Lublinie, Łodzi, Krakowie, Olsztynie i
Warszawie.
Projekt nie wymaga finansowego wkładu własnego.
W 2020 r. przeprowadzono 3 tematyczne zajęcia („Komórka”, „O malowaniu,
rysowaniu i składaniu papieru” oraz „Co kryje w sobie człowiek”), które
poprowadzili wolontariusze dla 51 uczestników.

Działania skierowane do czytelników
• Kodowanie w bibliotece
W roku 2020 r. w zajęciach z wykorzystaniem tabletów, robotów Photon oraz
gry Scotie Go! wzięło udział

155 uczestników w wieku przedszkolnym i

szkolnym, którzy mieli okazję rozwijać swoje kompetencje informacyjne,
poznawcze oraz interpersonalne w przyjaznej atmosferze biblioteki. Na
początku roku zajęcia odbywały się w grupach zorganizowanych, natomiast
podczas obostrzeń sanitarnych

czytelnicy mogli korzystać ze sprzętu

indywidualnie.
• Dyskusyjny Klub Książki - DKK działa w ramach wspólnego programu
Instytutu Książki i WBP im. Hieronima Łopacińskiego. Klub liczy 7 stałych
członków. W 2020 r. odbyły się 5 spotkań klubowiczów.
W bibliotece również spotyka się także grupa młodzieżowa, dla której w 2020 r.
przeprowadzono 18 spotkań na tematy biblioteczne i czytelnicze oraz 2 zajęcia z
obsługi drukarki 3D.
• Noc bibliotek pt. Klimat na czytanie – podczas nocy w bibliotece opiekę i
zajęcia czytelnicze zapewniono 13 młodym czytelnikom. W organizację Nocy
Bibliotek zaangażowała się 3 rodziców. Uczestnicy

obejrzeli film „Jakub,

Mimmi i gadające psy”, sadzili swoje drzewa i warzywa, rozwiązywali quizy i
zagadki oraz słuchali czytanych nocą opowieści.
•Cała Polska czyta dzieciom
W ramach ogólnopolskiej akcji bibliotekarki siedmiokrotnie odwiedziły
przedszkolaków, którym czytały książki.
• Wystawa zdjęć Fotoklubu Bialskiego
Zdjęcia wykonano podczas pleneru fotograficznego, który odbył się w gminie
Konstantynów w 2012 roku. Odwiedzający bibliotekę mogli oglądać
prezentowane tematycznie w przestrzeni biblioteki zdjęcia w dużym formacie.
• Ferie z biblioteką
Podczas ferii dzieci wzięły udział w wycieczce do Biblioteki Akademickiej
PSW w Białej Podlaskiej, gdzie podczas zwiedzania poznały specyfikę

biblioteki uczelnianej. W pokoju zagadek „Piraci” zmierzyły się z wieloma
zadaniami oraz uczestniczyły w zajęciach, podczas których wykonały
miniaturowe książeczki.
W naszej bibliotece codziennie odbywał się „Turniej gier planszowych”, w
którym wzięło udział 12 uczestników, rywalizując ze sobą w grach:
„Pomysłówka”,

„Kolejka”,

„Rummikub”,

„Ubongo”.

Podczas

turnieju

przeprowadzono w 32 rozgrywki. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i
nagrody książkowe.
• Klub Kolekcjonerów
Podczas ferii zimowych odbyło się III Spotkanie Kolekcjonerów, na którym
zaprezentowano indywidualne kolekcje, będące zapisem naszej kultury i historii.
W spotkaniu uczestniczyło 11 osób. Przez kolejne miesiące prezentowano
poszczególne kolekcje w przestrzeni bibliotecznej.
• Klub Kolekcjonerów Pocztówek
Grupa zawiązała się po I Spotkaniu Kolekcjonerów w 2018 r. Pocztówki to
cenne i bogate w formie i treści dokumenty życia społecznego. Podczas spotkań
uczestnicy rozmawiają o trendach i modach w grafice pocztówek i ich twórcach
oraz prezentują swoje zbiory. W 2020 odbyły się 3 spotkania w cyklu „ Polscy
ilustratorzy”, na których zaprezentowano sylwetki i dorobek Jana Marcina
Szancera, Bohdana Butenko i Janusza Grabińskiego.
• Klub Genealogiczny
Powstał z inicjatywy czytelników. Osoby wchodzące w skład Klubu służą
pomocą i radą na zasadzie wymiany doświadczeń wszystkim, którzy pragną
poznać historię swojej rodziny.
W 2020 r. odbyły się 2 spotkania klubu.
• spontaniczne spotkania czytelników i grup zorganizowanych
W bibliotece odbywają się także spotkania Kolegium Redakcyjnego Rocznika
Konstantynowskiego i członków SPZK.

Współpraca z organizacjami i instytucjami
Urząd Gminy Konstantynów – jako organizator instytucji kultury zapewnia
lokal oraz środki na wyposażenie i prowadzenie działalności bibliotecznej.
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej – od 2010 r. Biblioteka jest
współwydawcą Rocznika Konstantynowskiego, czasopisma cenionego w
regionie, które jest efektem bardzo ścisłej i owocnej współpracy Biblioteki,
Stowarzyszenia i Urzędu Gminy.
Przedszkole Samorządowe – podczas odwiedzin w przedszkolu czytano książki
w poszczególnych grupach. Przedszkolaki z opiekunkami gościły także w naszej
placówce, gdzie poznały specyfikę instytucji, jaką jest biblioteka.
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza – wna stronie internetowej szkoły
zamieszczano informacje dotyczące konkursów ogłoszonych przez Bibliotekę.
Gminne Centrum Kultury – pracownicy obu jednostek zasiadają w jury
organizowanych przez instytucje konkursach, GCK przekazuje Bibliotece
materiały informacyjne do zbiorów regionalnych. Wspólnie zorganizowano
relację na Facebook z obchodów Dnia Pluszowego Misia.
Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej – udziela bibliotekarzom
merytorycznego wsparcia, organizuje szkolenia oraz wzbogaca w materiały
dotyczące naszego regionu.
Biblioteki Powiatu Bialskiego – wymiana doświadczeń i informacji podczas
terenowych

spotkań

i

szkoleń

oraz

za

pośrednictwem

mediów

społecznościowych.
Zuchy i harcerze z drużyn z Konstantynowa – młodzież chętnie bierze udział w
akcjach i zajęciach organizowanych w bibliotece.

Planowanie i sprawozdawczość
Sporządzane są sprawozdania z działalności i wypełniane ankiety
dotyczące wszystkich aspektów prowadzonych działań i funkcjonowania
placówki. W 2020 sporządzono 28 sprawozdań i ankiet dla:

- MBP w Białej Podlaskiej – sprawozdania kwartalne, półroczne i roczne
(opisowe i statystyczne),
- WBP im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie– sprawozdania kwartalne,
półroczne i roczne z działalności DKK,
- Biblioteka Narodowa – wniosek o dotację na zakup nowości książkowych,
umowa i raport z wykonania zadania,
- GUS – sprawozdanie roczne K-03, sprawozdanie o dostępności
- UG – sprawozdanie roczne z działalności,
- SBP (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich) – Analiza Funkcjonowania
Bibliotek – sprawozdanie roczne
- organizatorzy akcji i projektów – sprawozdania z akcji i projektów po ich
zakończeniu.

Kadra
Bibliotekarze – 1osoba - 1etat ,1 osoba - ½ etatu,
Bibliotekarz mobilny – 1 osoba – 1/5 etatu
Księgowość –1 osoba – 1/8 etatu
Pracownik gospodarczy/Kasa –1 osoba – ¼ etatu

Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji
Pracownicy GBP im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie w roku 2020
uczestniczyli w 3 szkoleniach stacjonarnych oraz 38 w formule on-line w czasie
165 godz.

Inwestycje
W 2020 r. wykonano na zamówienie meble na książki (w pokoju z lit.
dziecięcą i młodzieżową oraz w korytarzu), za kwotę 2 220,00 zł. Nowe
meble korzystnie wpłynęły na poprawę wystroju pomieszczeń oraz
przyczyniły się do powstania dodatkowego miejsca na prezentację
księgozbioru.

Promocja biblioteki
Kontynuowane są prace nad tworzeniem bazy danych w katalogu
elektronicznym, którego jak najszybsze utworzenie jest obowiązkowe dla
wszystkich bibliotek. Z końcem 2020 r. w bazie elektronicznej było
wprowadzonych 8 787 opisów co stanowi 66,18% księgozbioru.

Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie
posiada profil na portalu społecznościowym Facebook, który umożliwia kontakt
z czytelnikami i innymi bibliotekarzami z całej Polski, a także jest miejscem do
zamieszczania informacji o podejmowanych działaniach oraz prezentacji
dorobku biblioteki. Na fb założono także profil dla działającego przy bibliotece
Klubu Genealogicznego.
Rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II
W ramach obchodów Biblioteka wydała komplet 12 pocztówek w obwolucie pt.
„Symbole kultu religijnego w domach prywatnych na Południowym Podlasiu”.
Na pocztówkach zaprezentowano zdjęcia obrazów św. na tle podlaskich
krajobrazów oraz umieszczono cytaty z utworów i wypowiedzi Jana Pawła II.
Autorami zdjęć są mieszkańcy Konstantynowa. Komplet jest cegiełką na
położenie płyty nagrobnej na mogile śp. Zofii Jarmuszyńskiej (1903-1979)
kierowniczki Szkoły Podstawowej w latach 1952-1964. Projekt kompletu został
przygotowany przez czytelniczki i pracowników Biblioteki.
Na fb zamieszczono cykl wpisów, w których czytelnicy prezentowali pamiątki
związane z osobą Jana Pawła II.

***
Biblioteki należą obecnie do instytucji, które na nowo definiują swoją rolę
w społecznościach na rzecz których działają. Coraz łatwiejszy dostęp do
informacji i wiedzy przez Internet oraz tempo zmian zachodzących w globalnym
świecie powoduje, iż ludzie muszą nieustannie adaptować się do nowych
warunków, co z kolei powoduje konieczność uczenia się przez całe życie, a w

dobie pandemii w ten proces wkładają o wiele więcej wysiłku. Wiele
zaangażowania wymaga też nadążanie za zmianami, jakie wynikają z rozwoju
technologii komunikacyjnych i informacyjnych, a ich skutki społeczne trudno w
pełni przewidzieć. Na warunki działania bibliotek wpływa też polityka
kulturalna państwa, a także zainteresowanie kulturą i funkcjonowaniem
instytucji kultury ze strony władz regionalnych i lokalnych oraz ich polityka w
tej dziedzinie. W tej sytuacji, aby jak najlepiej wywiązywać się z roli instytucji
publicznej, biblioteki stale poszukują nowych sposobów odpowiadania na
zmieniające się potrzeby mieszkańców.
Biblioteka od zawsze była

przestrzenią otwartą dla społeczeństwa,

miejscem powszechnego dostępu do kultury, wiedzy, informacji i technologii,
miejscem sprzyjającym budowaniu i rozwijaniu kapitału ludzkiego.
Najpilniejszym zadaniem stojącym przed Biblioteką, którego nie jest w
stanie podjąć bez wsparcia i zrozumienia władz gminy, jest dostosowanie lokalu
do podejmowanych działań, których z roku na rok jest więcej i są możliwe do
przeprowadzenia, ale baza lokalowa uniemożliwia bądź utrudnia ich realizację
w większej skali, np. dostęp seniorów i osób niepełnosprawnych do lokalu
biblioteki ze względu na jej położenie na piętrze, organizowanie spotkań dla
grup

powyżej

5

osób

z

powodu

małej

powierzchni

użytkowanych

poszczególnych pomieszczeń (dając w czasie pandemii możliwość zachowania
dystansu społecznego).
Do prawidłowej realizacji podejmowanych działań, bieżącej obsługi
użytkowników w bibliotece oraz punktach bibliotecznych (zarejestrowaliśmy
wzrost liczby czytelników) oraz prac koniecznych dla funkcjonowania instytucji
(np. opracowywanie zbiorów, prowadzenie dokumentacji), a niewidocznych dla
użytkowników potrzeba odpowiedniej ilości pracowników.
Bo przecież właściwa baza lokalowa oraz kadrowa to podstawa
skutecznych działań zapisanych w statucie.

Okazało się, że w czasach naznaczonych izolacją ,niepewnością i strachem,
w czasach gdy musieliśmy wprowadzić zmiany w wielu aspektach naszego
życia, gdy nasze działania przeniosły się ze świata realnego w świat cyfrowy w
wielu osobach pozostała potrzeba poznawania, obcowania z kulturą, ze słowem
pisanym, z książką. Dla wielu, w tych trudnych chwilach, możliwość
korzystania w sposób tradycyjny z usług instytucji kultury jest namiastką świata
w którym żyliśmy do tej pory. I dla tych wszystkich Biblioteka stoi otworem.

Beata Łyczewska
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie

