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Struktura organizacyjna Biblioteki: 

 Biblioteka główna - Gawędziarzy 8  

Wypożyczalnia dla dorosłych Nr 55 –  obsługiwana przez 4 

bibliotekarzy   

Biblioteka dla dzieci Nr 51-  obsługiwana przez 3 bibliotekarzy 

Kawiarenka internetowa – 1 bibliotekarz, 1 informatyk 

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

25/2 - 

obsługiwana przez 1 bibliotekarza           

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

obsługiwana przez 1 bibliotekarza           

 

 

Biblioteki pracują w następujących godzinach: 

 
 Wypożyczalnia dla dorosłych Nr 55      

 Biblioteka dla dzieci i młodzieży nr 51    
        poniedziałek – piątek  10.00 -19.30      

 

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

Poniedziałek  9.00 - 16.00 

Wtorek  12.00 - 19.00 

Środa  12.00 - 19.00 

Czwartek  9.00 - 16.00 

Piątek  12.00 - 19.00 

   

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

         Poniedziałek  12.00 - 19.00 

         Wtorek  12.00 - 19.00 

         Środa  10.00 - 17.00 

         Czwartek  12.00 - 19.00 

         Piątek   12.00 - 19.00 



 

 

 Pracownicy biblioteki: 

Woźna/pomoc bibliotekarza – 4 etaty 

Bibliotekarze  - 10 etatów 

Informatyk - 1 etat 

Główna księgowa – 1 etat 

Dyrektor – 1 etat 

 
Nasi pracownicy wciąż podwyższają swoje kwalifikacje- studiując zaocznie na 

kierunku Bibliotekoznawstwo i Informacja naukowa  oraz studiując na studiach 

podyplomowych. 

 

 

Zakupy książek . 

 
W 2011 roku nasza biblioteka zakupiła  4388 woluminów książek. 

Wypożyczalnia Nr 51 i 55 – 2342  wol. 

Wypożyczalnia Nr 57 – 1016 wol. 

Wypożyczalnia Nr 61 – 1030 wol.  

We wszystkich naszych Bibliotekach mamy 70 226  wolumenów.  

Kwota wydatkowana  na zakup książek we wszystkich placówkach to  91245,00      
 

Nasz biblioteka zajmuje 1 miejsce wśród bibliotek warszawskich pod względem  

zakupu nowości książkowych w przeliczeniu  na 100 mieszkańców. Jest to  

najwyższych nota w  rankingu od początku powstania Biblioteki. 
 

Zakup nowości wydawniczych  

w wol. 

  

1. Rembertów 18,73 

2. Włochy 15,14 

3. Wilanów 14,34 

4. Białołęka 12,73 

5. Ursynów 11,91 

6. Ursus 7,99 

7. Wesoła 7,53 

8. Śródmieście 6,88 

9. Wola 6,81 

10. Bemowo 6,66 

11. Ochota 6,44 

12. Bielany 6,05 

13. Mokotów 5,83 

14. Żoliborz 4,91 

15. Praga Południe 4,76 

16. Targówek 3,14 

17. Praga Północ 2,79 

18. Wawer 2,73 



  

 

Czytelnictwo  
 

W 2011 zapisało się do Biblioteki 6476 nowych czytelników. Dzieci zapisało się 

w tym  okresie 1521.  

 

Nasi czytelnicy uplasowali się na 5 miejscu w Warszawie pod względem ilości 

zapisanych czytelników na 100 mieszkańców.  Jest to jedna z najwyższych not od 

początku powstania Biblioteki. 

 

 
Czytelnicy 

  

1. Ochota 50,85 

2. Śródmieście 40,44 

3. Wola 36,78 

4. Ursus 34,77 

5. Rembertów 27,64 

6. Włochy 25,90 

7. Wesoła 24,90 

8. Bielany 23,80 

9. Praga Południe 23,74 

10. Wilanów 23,27 

11. Żoliborz 22,14 

12. Targówek 21,87 

13. Bemowo 21,76 

14. Praga Północ 21,32 

15. Białołęka 20,64 

16. Ursynów 20,04 

17. Wawer 19,74 

18. Mokotów 17,79                                      

  

 

 

Wypożyczanie księgozbioru 

 
W 2010 roku wypożyczyliśmy 103965 książek. W  większości była  

udostępniana beletrystyka polska i obca, książki popularnonaukowe, lektury. 

Zauważyliśmy wzrost zainteresowania literatura fantastyczną polską i obcą.  

Na jednego bibliotekarza przypada zatem blisko 10 000 książek podanych  

czytelnikom.   

Pod względem dostępności księgozbioru naszej książnicy jest na  5 miejscu 

wśród bibliotek Warszawskich w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Jest to jedna 

z najwyższych not od początku powstania Biblioteki. 

 



Wypożyczenia  

w wol. 

  

1. Śródmieście 562,81 

2. Wola 488,12 

3. Ochota 487,76 

4. Włochy 475,77 

5. Rembertów 443,69 

6. Wilanów 430,17 

7. Żoliborz 405,66 

8. Wesoła 390,07 

9. Praga Południe 389,27 

10. Praga Północ 388,96 

11. Ursus 373,30 

12. Bielany 352,99 

13. Bemowo 330,27 

14. Białołęka 311,34 

15. Targówek 301,64 

16. Mokotów 282,81 

17. Wawer 268,25 

18. Ursynów 250,95 

 

 

Kawiarenka internetowa 

 

 
Biblioteka to nie tylko książki, ale również i Internet. Do naszej Kawiarenki 

Internetowej na Gawędziarzy 8 oraz do stanowisk internetowych w 2 naszych 

filiach stale przychodzi grono stałych gości zarówno dzieci jak i młodzieży oraz 

dorosłych, w ubiegłym roku  odwiedziło nasze stanowiska internetowe blisko  

12500 czytelników.  

 

 

Imprezy organizowane w Bibliotece 

 
Nasi pracownicy prowadzą różnego rodzaju zajęcia dla naszych czytelników:  

W ramach działań związanych z promocją czytelnictwa i biblioteki wśród 

mieszkańców Warszawy zorganizowaliśmy następujące imprezy:   

dla dzieci: 

 Głośne czytanie bajek dla najmłodszych co czwartek 4 razy w miesiącu  

(naszym lektorem w czasie głośnego czytania bajek jest Pan Marcin, który 

zgromadziła swój własny sztab "słuchatków"),   

 120 lekcji bibliotecznych - bibliotekarze z Biblioteki dla dzieci Nr 51 oraz z 

Wypożyczalni Nr 57 i 61 zorganizowali  w ciągu całego roku 120 zajęć dla 

dzieci i młodzieży w których, wzięło udział 3400 uczestników – były to 

przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów 

  Zajęcia literacko-plastycznych( szczególnie chętnie uczestniczyli w tych 

zajęciach rodzice z pociechami, 

 8 teatrzyków literackich dla maluchów i ich rodziców  



 Spotkania autorskie  z Wisławem Drabikiem zgromadziło 3 -krotnie pełne sale. 

W spotkaniach uczestniczyli nasi Burmistrzowie czytając wierszyki. Smaczku 

spotkaniom dodała informacja ze Pan Wiesław jest autorem polskiej wersji  tak 

przez dzieci kochanego   żółwia Franklina.   

 "Zima w mieście" i "Lato w mieście"- organizowaliśmy spotkania literacko-

plastyczne dla  chętnych dzieciaków. Zainteresowaniem cieszyły się również 

zajęcia z budowy robotów z klocków Ministrom - firmy Lego. Miejsca na 

warsztatach rozchodziły się jak ciepłe bułeczki, dziewczyny również brały 

chętnie w nich udział, często wygrywając  robotyczne potyczki .  

 

dla młodzieży 

 Spotkania literackie  poprowadzone przez dr Katarzynę Buczek na temat Satyry 

w PRL dla gimnazjalistów i licealistów. 

 Współorganizowaliśmy wraz z LILO biesiady Miłoszowskie. Rok tego autora 

cieszył się wielkim zainteresowaniem zarówno młodzieży jak i dorosłych, 

często to właśnie proza tego Noblisty wędrowała pod domowe strzechy. .  

 Pokaz filmów o deskorolce zorganizowaliśmy  dzięki uprzejmości firmy 

INFOvideo młodzież widziała pokaz   #13 "Szczęśliwa Trzynastka". Aby nie 

zostało zapomniane przesłanie filmu w naszym garażu młodsi czytelnicy 

zobaczyli w jaki sposób bezpiecznie uprawiać ten wyczynowy sport.  

dla dorosłych 

 Wykład „Polscy Nobliści” prowadzony przez dr Katarzynę Buczek,  

 spektaklach:  

 " Zięć i teściowa"- na podstawie wierszy K.I. Gałczyńskiego z udziałem 

Stanisława Górki i Katarzyny Łaniewskiej, - brawurowe kupleciki w 

wykonaniu S. Górki znanego bliżej z Plebanii,  

 "Opowieści budujące" na podstawie prozy prof. Kołakowskiego w wykonaniu 

Macieja Dużyńskiego- które zaskakiwały trafnymi i nieprzemijającymi 

spostrzeżeniami na temat natury ludzkiej,  która nie zmienia się pomimo 

upływu stuleci; 

 "Płoną  izby drzewka  blaskiem"- na motywach poezji i prozy polskich poetów 

wprowadziła nas w nastrój świąteczny. 

 koncertach  

"Tobie Mamo" występ zespołu muzycznego Rembertowskiej Akademii 

Seniora- tak  

brawurowe bisy słyszane były na otwarciu Biblioteki - podczas koncertu Edyty 

Gepert; 

" Straszni Ponowie Trzej" z udziałem Janusza Szroma, Andrzeja Łukasika i 

Andrzeja Jagodzińskiego unosił nas na swingującej chmurce z Jesienną  

dziewczyną oraz innymi przebojami z Kabaretu Starszych Panów- 

Wasowskiego i Przybory.   

 Finisaż naszej rembertowskiej artystki Barbary Dulnik zgromadził chętnych do  

podziwiania sztuki pięknej .  

 Dyskusyjny Klub Książki prowadzony przez bibliotekarzy z Wypożyczalni dla 

dorosłych Nr 55 stale gromadzi grono oddanych czytelników.  

 Wieczór autorski siostry Bożeny Flak. Na koniec roku nasza Biblioteka gościła 

pełen dobrych myśli wieczór poezji, który  zgromadził zarówno miłośników  



talentu  Siostry z jej rodzinnej szkoły Nazaretanek jak i naszych 

Rembertowskich mieszkańców.  

 Sekcja plastyczna RAS 

 Sekcja fotograficzna RAS 
 

Regały metalowe w Wypożyczalni Nr 57 i 61 

W naszych dwóch Wypożyczalniach Nr 57 ( Chełmżyńska 27/35) i 61( 

Niedziałkowskiego 25/2) zorganizowana została zamiana regałów drewnianych na 

bardziej pojemne - przeniesione zostały regały metalowe z Ratusza. Dzięki temu 

przez kilka lat nasi czytelnicy nie będą narzekali na brak miejsca na nowości na 

półkach.  

 
 

Nasze działania zmierzają do jak najszerszego zaprezentowania naszej 

Biblioteki tak w Rembertowie jak i w całej Warszawie, jako miejsca ciekawego 

i pełnego ofert dla zainteresowanych książką i formą ciekawego spędzenia 

czasu.  

 
 

 


