
Analiza działalności 

Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 

w roku 2008. 

 

 

Struktura organizacyjna Biblioteki: 

Biblioteka główna- (budynek Ratusza) 

           Wypożyczalnia dla dorosłych Nr 55 

            Biblioteka dla dzieci i młodzieży nr 51 

Filie biblioteczne 
Wypożyczalnia dla dorosłych i młodzieży Nr  61   ul. Niedziałkowskiego 25/2            

Wypożyczalnia dla dorosłych i młodzieży NR 57  ul.  Chełmżyńska 27/35 

 
Każda z naszych placówek posiada dobrze zaopatrzoną czytelnię 

popularnonaukową  z działem prasy. 

 

Biblioteki pracują w następujących godzinach: 
 Wypożyczalnia dla dorosłych Nr 55      

 Biblioteka dla dzieci i młodzieży nr 51    
        poniedziałek – czwartek  9.00-19.00 
          piątek  9.00-13.00 

 

Wypożyczalnia dla dorosłych i młodzieży Nr  61   ul. Niedziałkowskiego 25/2            

Wypożyczalnia dla dorosłych i młodzieży NR 57  ul.  Chełmżyńska 27/35 

          poniedziałek – piątek- 9.00-18.30 

 

 Pracownicy biblioteki: 

Woźna/pomoc bibliotekarza – 3 osoby 

Bibliotekarze/ Starsi bibliotekarze  - 9 osób 

Główna księgowa – 1 osoba 

Dyrektor – 1 osoba 
Nasi pracownicy wciąż podwyższają swoje kwalifikacje- studiując zaocznie na 

kierunku Bibliotekoznawstwo i Informacja naukowa – studia licencjackie, 

magisterskie i podyplomowe. 

Pracownicy uczestniczyli również w szkoleniach z bajkoterapii oraz w 

internetowym kursie dla bibliotekarzy BIBWEB. 

W ramach swoich obowiązków nasi pracownicy organizują zajęcia z książką, 

lekcje biblioteczne, spotkania z autorami książek. 

 



Zakupy książek, wydawnictw multimedialnych oraz prasy. 
Książki  

Ogółem zakupiono w 2008 roku 5182 wolumenów książek. 

Wypożyczalnia Nr 51 i 55 – 2056 wol. 

Wypożyczalnia Nr 57 – 1597 wol. 

Wypożyczalnia Nr 61 – 1529 wol. 

  

Nasz biblioteka zajmuje 4 miejsce wśród bibliotek warszawskich pod względem  

zakupu nowości książkowych w przeliczeniu  na 100 mieszkańców. 

 

Biblioteka otrzymała w ubiegłym roku kwotę 10.000,00 zł dofinansowania na 

zakup nowości literackich w ramach programu Rozwój czytelnictwa z 

Ministerstw Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

Wydawnictwa multimedialne 

Wypożyczalnia Nr 55 i Biblioteka Nr 51 – 43 tytuły 

 

Prasa  

Wypożyczalnia Nr 51 i Biblioteka Nr 51 – 38 tytułów gazet i czasopism 

Wypożyczalnia Nr 57 – 26 tytułów gazet i czasopism 

Wypożyczalnia Nr 61 – 21 tytułów gazet i czasopism 

 

Kwoty wydatkowane: 
Zakup książek  - 103 849,07 

Wydawnictwa multimedialne – 3 500,00 

Prasa  - 13 625,00 

 

Czytelnictwo  
W 2008 zapisało się do Biblioteki 4252 osoby w tym 1245 dzieci – jest to o  

275 czytelników więcej niż w 2007 roku. Ciągły wzrost zapisów do 

biblioteki jest bardzo dobrym symptomem dla nowo powstającego budynku 

biblioteki, będzie można skorzystać w nim  z większej ilości książek oraz  

wydawnictw multimedialnych, filmów, muzyki.  

Nasi czytelnicy uplasowali się na 11 miejscu wśród warszawskich bibliofili,  

którzy zapisali się do biblioteki.  

 

Wypożyczanie księgozbioru 

 
W 2008 roku wypożyczyliśmy 70807 książek, to jest o 8438 więcej pozycji   

niż w 2007r. W  większości była  udostępniana beletrystyka polska i obca, 



książki popularnonaukowe, lektury. Zauważyliśmy wzrost zainteresowania 

literatura fantastyczną polską i obcą.  

Pod względem dostępności księgozbioru nasz książnica jest na 13 miejscu 

wśród bibliotek Warszawskich w przeliczeniu na 100 mieszkańców.  

 

Nowa siedziba dla biblioteki. 

W październiku 2008 roku rozpoczęła się budowa nowego lokalu dla 

przenoszonych Wypożyczalni Nr 55 i Biblioteki dla dzieci Nr 51. 

Uczestniczyłyśmy  w pracach związanych z przygotowaniem Studium 

wykonalności projektu w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego 

Województwa mazowieckiego 2007-2013. 

Zbieramy również potrzebne informacje dotyczące pierwszego wyposażenia 

naszej nowej placówki, wybieramy potrzebne meble, wyposażenie 

techniczne oraz projektujemy wystrój wnętrza. Nasza nowa placówka będzie 

najnowocześniejszą w całej Warszawie nową Biblioteką budowaną od 

podstaw.  

 

Imprezy organizowane w bibliotece 

W ramach działań związanych z promocją czytelnictwa i biblioteki wśród 

mieszkańców Warszawy zorganizowaliśmy następujące imprezy:   

dla dzieci: 

- spotkanie autorskie z Wandą Chotomską – udział w nim wzięło 90 

uczniów z naszych rembertowskich szkół podstawowych 

-  pięć spotkań historycznych z r. Witoldem Lisowskim – uczestniczyło 200 

uczniów 

- czterdzieści spektakli literackich – uczestniczyło 3600 dzieci 

- sześć lekcji bibliotecznych dla przedszkolaków – 160 uczestników 

- dwanaście spotkań literackich dla szkół podstawowych, gimnazjum i 

liceum- 1500 uczniów 

 

dla dorosłych: 

- 10 spektakli teatralnych: 

    Opowieści budujące oparte na prozie prof. L. Kołakowskiego 

    Tylko miłość nas uratuje – wiersze księdza Jana Twardowskiego 

    Powtórka z „Wesela” 

    Kobieta w kolorze retro – utwory międzywojenne 
    Kobieta w oczach mężczyzny –utwory Hemara, Tuwima, Słomińskiego, 

   Żywot wojownika – oparte na utworach Z. Herberta 

W spotkaniach, które zorganizowaliśmy wzięło udział 1200 osób. 

 



- Odczyty i spotkania autorskie 

   Polskich poetek portret własny – spotkanie z dr Katarzyną Buczek, 

   Lwów Herberta -spotkanie z dr Katarzyną Buczek 

   Trzy spotkania historyczne z dr hab. Witoldem Lisowskim 

   Brzechwa dla dorosłych – spotkanie z Danielem Artymowskim –    

                                   kustoszem Zamku Królewskiego 

   Król Stanisław August i Marcello Bacciarelli - spotkanie z Danielem   

                                  Artymowskim – kustoszem Zamku Królewskiego 

   Tradycja Żydów w Polsce - spotkanie z Danielem Artymowskim –    

                                   kustoszem Zamku Królewskiego 

   - Wieczór autorski Praskiej Grupy Twórców -   
 

W spotkaniach uczestniczyło 300 osób 

 

Nasze działania zmierzają do jak najszerszego zaprezentowania naszej 

biblioteki tak w Rembertowie jak i w całej Warszawie.  


