Sprawozdanie z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie za rok 2021

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.
Podejmowane działania w 2021 r. nawiązywały do:
- obchodów Roku Stanisława Lema.

Rok 2021 to kolejny rok, w którym działania Biblioteki były uzależnione
od

wytycznych

zawartych

w

Rozporządzeniach

Rady

Ministrów

i

rekomendacjach Biblioteki Narodowej dotyczących funkcjonowania bibliotek
podczas pandemii.
W ciągu roku biblioteka była czynna dla czytelników przez 250 dni.
Nadal nie prowadzono cyklicznych zajęć i spotkań z czytelnikami, zapewniono
rękawice jednorazowe i środki do dezynfekcji oraz utrzymano trzydniową
kwarantannę zwracanych książek.

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.
1. Księgozbiór
Wpływy
W roku 2021 ogółem przybyło 1026 woluminów na kwotę 12 733,67 zł
w tym:
a) zakupione ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- 209 wol. na kwotę 5 000,00 zł
b) z dotacji organizatora
- 287 wol. na kwotę 6 099,74 zł
c) z Fundacji Orlen w ramach programu grantowego „Moje Miejsce na Ziemi”
- 50 wol. na kwotę 1 157,43 zł

c) nagroda w konkursie dla bibliotekarzy „Ocalić od zapomnienia”
- 32 audiobooki na kwotę 531,58 zł
d) pozyskano dary książkowe
- 480 wol.
Ubytki
W 2021 r. nie dokonywano selekcji księgozbioru.
Stan księgozbioru na 31 grudnia 2021 roku
14 304 wol.
w tym:
literatura dla dzieci i młodzieży – 4 804 wol.,
literatura dla dorosłych 5 983 wol.,
literatura popularno-naukowa – 3 517 wol.
Zbiory audiowizualne
- 175 szt. (przybyło 32 szt.)
Zbiory specjalne
- 5 szt. (gry planszowe)
Czasopisma
W 2021 r. w bibliotece były dostępne 4 tytuły czasopism, w tym:
-

1 tytuł z prenumeraty: Kraina Bugu

-

3 tytuły bezpłatne: Gmina Konstantynów, Gościniec Bialski, Przegląd
Prawosławny

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

2. Czytelnicy
W ciągu roku 2021 zarejestrowano 494 czytelników

wzrost o 9% w stosunku do roku 2020,
wzrost o 17% w stosunku do roku 2019,
wzrost o 30% w stosunku do roku 2018.
Czytelnicy korzystający z biblioteki w Konstantynowie - 430 osób,
czytelnicy zarejestrowani w punktach bibliotecznych - 64 osoby
w tym czytelnicy:
do 5 lat – 75 os. (wzrost w stosunku do roku 2020)
6-12 lat – 136 os. (wzrost w stosunku do roku 2020)
13-15 lat – 29 os. (wzrost w stosunku do roku 2020)
16-19 lat – 21 os. (spadek w stosunku do roku 2020)
20-24 lat – 20 os. (wzrost w stosunku do roku 2020)
25-44 lat – 109 os. (wzrost w stosunku do roku 2020)
45-60 lat – 47 os. (spadek w stosunku do roku 2020)
pow. 60 lat – 57 os. (wzrost w stosunku do roku 2020)
Ogółem zarejestrowano w bibliotece wszystkich /?odwiedzin – 5957 osób
(około 23 osób dziennie – wzrost o 9,5% w stosunku do roku 2020)
Odwiedziny czytelników - 3 465 razy.
Wypożyczono ogółem – 9 349 książek (19 książek/czytelnika w roku), 144
czasopism, 81 zbiory specjalne (audiobooki).
DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – OŚWIATOWA I INFORMACYJNA

1. 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 zewnętrzne dla bibliotek:
• 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 319. miejscu na 837 bibliotek z Polski
startujących w rankingu.
Rok 2020 - 423. miejsce na 816 bibliotek
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, jaki procent w
wydatkach bieżących gminy stanowiły dotacje podmiotowe i celowe dla
biblioteki, wielkość księgozbioru w przeliczeniu na 1000 mieszkańców,
wielkość księgozbioru nabytego w ciągu ostatnich 10 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 i literackie czy ilość zorganizowanych
wydarzeń promujących czytelnictwo.
• Moja miejscowość w pamięci mieszkańców
XVII edycja powiatowego konkursu o tematyce regionalnej z cyklu Ocalić od
zapomnienia, organizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Białej
Podlaskiej oraz Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej.
Za pracę o Zakalinkach Biblioteka zdobyła II miejsce w konkursie i otrzymała
750,00 zł na zakup zbiorów bibliotecznych.

Projekty, programy grantowe, konkursy dotacyjne
• „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”
Priorytet 1: Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek interwencji
1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.
Operatorem Programu jest Biblioteka Narodowa.
Dzięki udziałowi w programie zakupiono zbiory biblioteczne na kwotę 5 000,00
zł (wysokość dotacji zależała od wielkości wkładu własnego biblioteki
ubiegającej się o dotację oraz do której grupy „zamożności” zakwalifikowana
jest gmina).
Wartość projektu – 11 000,00 zł (wkład własny – 5 000,00 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.
• Moje miejsce na Ziemi
Program grantowy PKN ORLEN przeznaczony dla społeczności lokalnych, w
którym darczyńcą jest Fundacja ORLEN.
Kontynuacja realizacji wniosku pt. „Biblioteka Mobilna. Z książką do każdego”
Wartość projektu – 15 000,00 zł (wkład własny – 0,00 zł)
Termin realizacji projektu: od 01.06.2020 r. do 30.06.2021 r.
• 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 – 12 894,96 zł (wkład własny –3 594,96 zł)
Termin realizacji projektu: od 22.03.2021 r. do 31.12.2021 r.
W ramach realizacji zadania zorganizowano:
Spotkania autorskie
1. z Joanną Olech – 19 sierpnia 2021 r.
2. z Tomaszem Samojlikiem – 7 września 2021 r.
3. z Agnieszką Mielech – 30 listopada 2021 r.

4. z Moniką Oworuszko – 9 grudnia 2021 r.
Wycieczki Edukacyjne
1. Lublin – 9 sierpnia 2021 r. – uczestnicy odwiedzili dwie biblioteki publiczne:
„BIOtekę” na Al. Racławickich i „Bibliotekę Na Poziomie” na ul. Sławin.
Nowoczesne i przyjazne przestrzenie zachęcały do dłuższego pozostania wśród
książek. Pojawiły się także myśli o bibliotece marzeń w Konstantynowie.
Uczestnicy wycieczki mogli także śledzić start kolarzy na trasę wyścigu Tour de
Pologne 2021, spacerować po Ogrodzie Botanicznym i ochłodzić się przy
fontannach na Placu Litewskim. Uczestnicy wycieczki edukacyjnej zebrali
kilkadziesiąt kilogramów suchej karmy dla psów, którą

przekazali do

Schroniska AZYL w Białej Podlaskiej.
2. Biała Podlaska - 28 grudnia 2021 r. – Drukarnia „Arte” – uczestnicy mieli
okazję zobaczyć jak wygląda (i z jakimi zapachami związana jest) praca
drukarza, zapoznać się z pracą maszyn wykorzystywanych podczas procesu
powstawania książek.
3. Biała Podlaska - 29 grudnia 2021 r. - grudniowe popołudnie uczestnicy
spędzili oglądając zbiory Muzeum Południowego Podlasia oraz poznając
Bibliotekę Akademicką PSW (gdzie pracownicy biblioteki przekazali im cenne
informacje i przygotowali wiele aktywności).
Program lojalnościowy
Uczestnicy, ze względu na wiek, mieli do dyspozycji dwa rodzaje kart: dzieci 012 lat oraz 13-18 lat, na których były 32 różne propozycje (lektury i aktywności
tj. spotkania autorskie i wycieczki edukacyjne), za które uczestnik otrzymywał
naklejkę, a po uzupełnieniu całej karty - dyplom i upominek. Nie wszyscy
uczestnicy ukończyli zabawę w 2021 r., więc nadal jest kontynuowana, a wielu
uczestników, którzy ją ukończyli ponownie przystępuje do programu
lojalnościowego.
• Równać Szanse 2020
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.
W projekcie wzięło udział 12 uczestników w wieku 13-19 lat.
W ramach projektu odbyło się:
- 27 spotkań uczestników,
- spotkanie wyjazdowe do Gnojna,
- udział uczestników w akcji Operacja Czysta Rzeka,
-1 spotkanie ze specjalistami - Zdobywcami Korony Gór Polski,
- udział uczestników w Rodzinnym Pikniku w Konstantynowie,
-2 wyjazdy studyjne, podczas których uczestnicy m.in. zdobywali szczyty
wchodzące w skład Korony Gór Polski (pięciodniowy - zdobyto Orlicę (Góry
Orlickie), Jagodną (Góry Bystrzyckie), Waligórę (Góry Kamienne) i Szczeliniec
Wielki (Góry Stołowe) oraz czterodniowy - zdobyto Łysicę (Góry
Świętokrzyskie), Mogielicę (Beskid Wyspowy) i Lubomir (Beskid Makowski),
- wystawa zdjęć z przebiegu projektu.
Młodzież przez czas trwania projektu prowadziła kronikę oraz utworzyła profil
na fb "Zdobywcy KGP Konstantynów - Młodzi i Góry" – na którym zamieściła
32 posty z przebiegu projektu.
Po zakończeniu projektu z inicjatywy uczestników powstał w Bibliotece Klub
Młodzi i Góry, do którego mogą należeć wszyscy chętni.
• Sieć na kulturę w podregionie bialskim
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3.2
„Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”
W ramach projektu:
-2 pracowników Biblioteki uczestniczyło w 3-dniowym szkoleniu w systemie
zdalnym.

- 6 uczestników w wieku 10-14 lat wzięło udział w zajęciach w systemie
zdalnym pt. „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych” 31 godz. (od 12.08.2021 do 27.08.2021)
- 8 uczestników w wieku 11-18 lat wzięło udział w zajęciach w systemie
zdalnym pt. „Projektowanie i realizacja serwisów internetowych oraz gier
mobilnych” - 31 godz. (od 29.06.2021 do 23.07.2021)
Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział w
zajęciach, a Biblioteka sprzęt komputerowy - 6 laptopów Gateway .
• Kinder Mleczna Kanapka Przerwa na wspólne czytanie
Dzięki głosowaniu internetowemu, uzyskując 19 miejsce po oddanych na naszą
Bibliotekę 12 664 głosach, zdobyliśmy zestaw 51 książek dla najmłodszych
czytelników o wartości 1 000,00 zł oraz papierowy teatrzyk obrazkowy
Kamishibai.
• Mała książka Wielki Człowiek
Nasza Biblioteka uczestniczy od początku w ogólnopolskiej akcji Instytutu
Książki, w 2021 r. ruszyła IV edycja programu, w którym najmłodsi czytelnicy
otrzymują wyprawki czytelnicze, które składają się z książki dla dziecka „
Pierwsze czytanki dla…”, broszury dla rodziców „Książką połączeni” pozycja
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. Czytelnik otrzymuje też
Kartę Małego Czytelnika do zbierania naklejek podczas kolejnych wizyt w
bibliotece. Dzięki realizacji projektu przez wszystkie edycje zauważamy wzrost
liczby czytelników w grupie objętej programem.
Projekt nie wymaga finansowego wkładu własnego.
• Wakacyjna AktywAKCJA
Program grantowy edukacyjno-sportowy Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju
skierowany do dzieci i młodzieży w okresie wakacji - wniosek biblioteki nie
został zakwalifikowany (dofinansowano 53 z 1500 wniosków).

• Kultura dostępna
Program MKiDN, instytucja zarządzająca – Narodowe Centrum Kultury.
Wniosek pt. „Przystanek Biblioteka.”
W trakcie oceny.
Wartość projektu – 19 500,00 zł (wkład własny –4 000,00 zł)
Termin realizacji projektu: od 22.03.2021 r. do 31.12.2021 r.
2. Działania skierowane do czytelników
• Kodowanie w bibliotece
W roku 2021 r. ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne nie
prowadzone były grupowe zajęcia cykliczne. Odbyły się tylko jedne zajęcia z
kodowania (dla kl. I ze Szkoły Podstawowej w Konstantynowie), natomiast
czytelnicy mogli bez przeszkód korzystać ze sprzętu indywidualnie (tablety,
roboty Photon)
• Lekcje biblioteczne

W listopadzie odbyły się 2 lekcje biblioteczne dla klas IV ze Szkoły
Podstawowej w Konstantynowie.
• Dyskusyjny Klub Książki
DKK działa w ramach wspólnego programu Instytutu Książki i WBP im.
Hieronima Łopacińskiego. Klub liczy 6 stałych członków. W 2021 r. odbyły się
3 spotkania klubowiczów.
• Noc bibliotek pt. Czytanie wzmacnia
Noc Bibliotek to wielkie święto bibliotek i czytania – ogólnopolska akcja w
niekonwencjonalny sposób zachęca do korzystania z zasobów bibliotek, które są
zawsze otwarte i dostępne dla osób w każdym wieku, łącząc ludzi są lokalnymi
centrami żywej kultury i edukacji.
Tegoroczną Noc Bibliotek rozpoczęliśmy od przygotowania sejfu na
rozpraszacze - telefony komórkowe. Następnie zastanawialiśmy się co czytanie
może wzmacniać. Potem wybraliśmy 4 elementy: Koncentrację, pamięć,
słownictwo i wyobraźnię. Podczas całej nocy sprawdzaliśmy w jakim stopniu

mamy te elementy wzmocnione, pomógł w tym nam też film "Operacja
Człowiek w czerni”. Podczas nocy w bibliotece opiekę i zajęcia zapewniono 13
młodym czytelnikom.
•Cała Polska czyta dzieciom
W ramach ogólnopolskiej akcji odbyło się czytanie w Przedszkolu w Komarnie
Kolonii.
• Wystawa zdjęć „Równać szanse zdobywamy szczyty, pokonujemy góry”
W przestrzeni Biblioteki zostały wyeksponowane zdjęcia zrobione podczas
realizacji projektu Równać szanse 2020.
• Klub Kolekcjonerów i Kolekcjonerów Pocztówek
Członkowie klubów nie spotkali się w 2021 r.
• Klub Genealogiczny
Osoby należące do Klubu służą pomocą i radą na zasadzie wymiany
doświadczeń wszystkim, którzy pragną poznać historię swojej rodziny. Odbyły
się 2 spotkania klubu.
• Klub Młodzi i Góry
19 osób wzięło udział w wyjeździe do Walimia w Sudetach (11-14 listopada
2021 r.). Zdobyto Wielką Sowę (Góry Sowie), Chełmiec (Góry Wałbrzyskie) i
Skopiec (Góry Kaczawskie). Uczestnicy odwiedzili też: Rezerwat Przyrody
Góry Choiny, Zamek Grodno i zaporę na Jeziorze Bystrzyckim, Sztolnie
Walimskie Riese i Kolorowe Jeziorka. Koszt wyjazdu ponosili uczestnicy.
• spotkania grup zorganizowanych i spontaniczne spotkania czytelników
W bibliotece odbywają się spotkania Kolegium Redakcyjnego Rocznika
Konstantynowskiego i członków SPZK. Cieszy nas obecność dzieci i młodzieży,
którzy spontanicznie przychodzą by porozmawiać lub pograć w gry planszowe.
• Zaduszki Historyczne „Żeby Polska była Polską”
Wspólnie z Gminnym Centrum Kultury zorganizowano 6 listopada Zaduszki
Historyczne poświęcone Bohaterom walczącym o Niepodległość.

• Rodzinny Piknik

W niedzielę 30 maja Biblioteka przygotowała swoje stoisko podczas
Rodzinnego Pikniku zorganizowanego przez GCK, który w parku przed
pałacem Platerów zgromadził wielu uczestników. Na naszym stoisku
można było zapisać się do Biblioteki oraz wypożyczyć książki. Najmłodsi
mogli

przystąpić

do

projektu

Mała

Książka

Wielki

Człowiek.

Przygotowaliśmy też miejsce, w którym można było pograć w gry
planszowe lub wziąć udział w quizie o polskich górach, który przygotowali
uczestnicy projektu Równać Szanse.
• Kody Legimi
Przekazaliśmy czytelnikom 34 miesięcznych kodów Legimi, która jest obecnie
największą bazą e-booków i audiobooków w Polsce. Kody udostępniła nam
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
• Rok 2021 Rokiem Stanisława Lema
Wyeksponowano i polecano czytelnikom książki autorstwa Stanisława Lema.
W programie lojalnościowym z projektu Z książką nieustannie uwzględniono
twórczość pisarza, a szata graficzna kart lojalnościowych i grafika na torbach
dla czytelników nawiązywała do twórczości Stanisława Lema. Podczas
wycieczki do Lublina w BIOtece nasi czytelnicy obejrzeli wystawę dotyczącą
tego wielkiego polski pisarza gatunku hard science fiction, filozofa i futurologa.

3. Współpraca z organizacjami i instytucjami
Jako pracownicy Biblioteki doceniamy każdą formę współpracy ze
środowiskiem

lokalnym:

Gminne

Centrum

Kultury,

Urząd

Gminy

Konstantynów, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej, Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Konstantynowie, Zuchy i harcerze z drużyn z
Konstantynowa, Warsztat Terapii Zajęciowej w Konstantynowie oraz Miejska
Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej i Biblioteki Powiatu Bialskiego oraz
przedsiębiorcy z Konstantynowa i osoby prywatne.

4. Planowanie i sprawozdawczość
Sporządzane są sprawozdania z działalności i wypełniane ankiety
dotyczące wszystkich aspektów prowadzonych działań i funkcjonowania
placówki. W 2021 sporządzono 36 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 i międzysesyjne z działalności,
- SBP (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich) – Analiza Funkcjonowania
Bibliotek – sprawozdanie roczne
- organizatorzy akcji, grantów i projektów – sprawozdania i raporty po ich
zakończeniu.

KADRA
Bibliotekarze – 1osoba - 1etat ,1 osoba – 3/4 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 2021
uczestniczyli w 2 szkoleniach stacjonarnych oraz 31 w formule on-line w czasie
192 godz.
Od 01.10.2021 do 23.12.2021 r. codziennie od godz. 9.00 do 12.00 w Bibliotece
odbywało praktyki dwóch uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej. Wzięli
też udział w wycieczkach edukacyjnych do drukarni, muzeum i Biblioteki

Akademickiej w Białej Podlaskiej organizowanych w ramach projektu Z książką
nieustannie.

Inwestycje
Zamówiono wykonanie regałów bibliotecznych na kwotę 8 600,00 zł.

PROMOCJA BIBLIOTEKI
Kontynuowane są prace nad tworzeniem bazy danych w katalogu
elektronicznym. Na koniec 2021 r. w bazie elektronicznej było wprowadzonych
9 907 opisów co stanowi 69,26% 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 i zbiorów biblioteki. W 2021 r. zamieszczono 144 posty.
Na portalu społecznościowym Facebook ma także profil Klub
Genealogiczny (nazwa użytkownika Klub Genealogiczny ) oraz Klub Młodzi i
Góry (nazwa użytkownika Zdobywcy KGP Konstantynów Młodzi i Góry).

***
Biblioteka od zawsze była

przestrzenią otwartą dla społeczeństwa,

miejscem powszechnego dostępu do kultury, wiedzy, informacji i technologii,
miejscem sprzyjającym budowaniu i rozwijaniu kapitału ludzkiego i chcemy by
taka pozostała - przestrzenią otwartą dla społeczeństwa.
„Nigdy nie zadawalać się zrobionym, zawsze iść dalej”
S. Lem: „Astronauci”
Beata Łyczewska
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie

