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SPRAWOZDANIE 25 LUT. 2021
z działalności Biblioteki Publicznej w Łomiankach

za rok 2020

WSTĘP

Wypełniając dzialalność statutową oraz podejmując działania niestandardowe. Biblioteka Publiczna
w Łomiankach niezmiennie od 1947 roku służy mieszańcom miasta i gminy Łomianki poprzez
gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, upowszechnianie i promowanie czytelnictwa,
prowadzenie działalności informacyjnej oraz kulturalno-edukacyjnej. Już od kilku lat biblioteka buduje
wizerunek instytucji otwartej, przyjaznej i dostosowanej do potrzeb wszystkich grup odbiorców poprzez
współpracę z mieszkańcami, lokalnymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami.
Misją łomiankowskiej biblioteki publicznej jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, informacyjnych
i kulturalnych lokalnego spoleczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.

ROK 2020 — Pandemia wirusa SARS-CoV-2
Rok 2020 był rokiem wyjątkowym. Z powodu pandemii COyID-19 Biblioteka Publiczna w Łomiankach
oraz filie były nieczynne dla czytelników w okresie 12 marca — 04 maja 2020 roku. W tym czasie
pracownicy wykonywali prace porządkowe oraz meliorację katalogów bibliotecznych. Prowadzono
również intensywne prace nad uruchomieniem internetowej wypożyczalni ebooków. Pod koniec marca
2020 roku udostępniono taką usługę, oferując na początku możliwość wypożyczania 342 tytułów. W ciągu
całego roku rozszerzaliśmy ofertę ebooków i pod koniec roku oferowaliśmy łącznie 699 tytułów.
Od 4 maja 2020 Biblioteka Publiczna w Łomiankach oraz filie działają w reżimie sanitarnym, oferując
jedynie udostępnianie księgozbioru oraz zbiorów specjalnych. Nie odbywają się wydarzenia czytelnicze,
zawieszone zostało działanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

Podstawowe dane liczbowe

Stan na dzieńL.p.
31.12.2020gern

wi tym:

-filie
2



i Dziedzictwa Narodowego

w tym:
2543- z zakupu

- ze środków od organizatora 1 952

- ze środków Ministerstwa Kultury
591

- inne środki O

wtynt
irti

o:łez1ntiotece 23934

SIEĆ BIBLIOTECZNA

Biblioteka Publiczna w Łomiankach obejmuje działalnością obszar miasta i gminy Łomianki.
Sieć Biblioteczną na terenie miasta i gminy Łomianki tworzą Biblioteka Główna i dwie filie biblioteczne:
1. Biblioteka Publiczna w Łomiankach — mieści się przy ul. Wiejskiej l2a, zajmuje powierzchnię 360 m2

(wypożyczalnia dla dorosłych - Bibliosfera, wypożyczalnia dla dzieci z kącikiem malucha — Willa
Śmiesznotka oraz wypożyczalnia dla młodzieży z czytelnią multimedialną Multisfera).

2. Filia nr I — mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 435,
zajmuje powierzclmię ok 35 m2.

3. Filia nr 2 mieści się w budynku Szkoly Podstawowej nr 2 w Dąbrowie przy ul. Partyzantów 31.
Dysponuje tam lokalem o powierzchni ok. 160 m 2

II

2. Liczba użytkowników w tym

czytelników

3.

4.

3907

3808
Stan księgozbiorów w wol.

Stan zbiorów specjalnych w jedn. mw.

w tym:
- dokumenty elektroniczne (ebooki)

- materiały audiowizualne

w tym książki mówione (audiobooki)

Księgozbiór: przybyło wol

47290

4788

699

3677

1701

2780

2



FINANSE

BUDŻET NA DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI
Ogółem zł 937 171,06w tym:

• dotacja od organizatora 855 000,00
• dotacja celowa organizatora (budżet partycypacyjny) 3 000,00
• dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek

w ramach programu operacyjnego .„ Narodowy program rozwoju czytelnictwa”
Priorytet I „Rozwój księgozbiorów bibliotek” 16250,00

• przychody finansowe (za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych) 7 9 12,30
• pozostałe przychody: operacyjne 55 00836

ZBIORY BIBLIOTEKI

Q Biblioteka Publiczna w Łomiankach uczestniczy w ogłoszonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa pt. „Zakup nowości wydawniczych do
bibliotek publicznych”. W 2020 roku Biblioteka otrzymała dofinansowanie na zakup nowości
wydawniczych w wysokości 16 250 zł. W ramach dofinansowania zakupiono 591 woł. nowości
wydawniczych.

Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania biblioteki jest systematyczny wpływ nowości
i równoległe wycofywanie publikacji zniszczonych i nieaktualnych. Biblioteka gromadzi, opracowuje
i udostępnia: zbiory książkowe, czasopisma oraz multimedia (audiobooki i filmy).
W 2020 roku w Bibliotece Publicznej przybyło ogółem: 3891 materiałów bibliotecznych, w tym 2780 wol.
ił 111 jednostek inwentarzowych zbiorów multimedialnych o łącznej wartości 98 8 L 2,85 zł. w tym:

książki

• z budżetu biblioteki — 1952 wol.

3
. z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego—591 wol.
• inny sposób (przekazanie i inne) —237 wol.

zbiory specjalne

• ogólem 1111 pozycji zbiorów specjalnych. xy tym:
- 341 pozycji materiałów audiowizualnych (audiobooki i fllmy DVD)
- 699 pozycji materialów elektronicznych (ebooków)
- 71 pozycji gier planszowych (zakupionych m.in. w ramach budżetu partycypacyjnego)

Zakupy nowości wydawniczych dokonywane są w oparciu o zapotrzebowania czytelników.
Biblioteka dba o zakup literatury wartościowej z kanonu klasyki polskiej i zagranicznej oraz tytułów
nominowanych do nagród literackich.

Zbiory biblioteki uzupełniają czasopisma bieżące prenumerowane dla wszystkich bibliotek
(biblioteka główna i filie). W roku sprawozdawczym prenumerowano 29 tytułów prasy codziennej, kobiecej,
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dla dzieci i młodzieży, społeczno-politycznej, hobbystycznej. Wydatki na prenumeratę czasopism w 2020 roku
wyniosły 5244 zŁ

Stan księgozbioru na dzień 3 1.12.2020:

• książki — 47519 woluminów,

• zbiory specjalne (filmy, muzyka, ebooki, gry planszowe) —4788 jednostek, w tym:
- audiobooki (książki mówione) — 1701 jednostek,
- e-booki (książki elektroniczne) — 699 jednostek,
- gry planszowe—71 pozycji.

CZYTELNICTWO

W okresie sprawozdawczym biblioteka zarejestrowała 3808 czytelników (w 2019 roku — 4587O czytelników). Wskaźnik czytelników na 100 mieszkańców wyniósł 15%. W roku sprawozdawczym
odnotowano spadek czytelników w grupie wiekowej 6-15 lat. Związane to jest z przejściem na naukę
zdalną i poszukiwaniem przez uczniów lektur w internecie.

W roku sprawozdawczym wypożyczono 73778 pozycji (książek i multimediów) (w 2019 roku 83075
wypożyczeń). Struktura wypożyczeń przedstawia się następująco:

• 24 % wypożyczeń to książki z zakresu literatury pięknej dla dzieci
• 47 % wypożyczeń to książki z zakresu literatury dla dorosłych
• 9 % wypożyczeń to książki z zakresu literatury popularno-naukowej
• 16 % wypożyczeń to zbiory multimedialne (książki mówione, płyty DVD)
• 4% wypożyczeń to ebooki (książki elektroniczne)

3 Biblioteka w Łomiai±ach w 2020 roku z powodu zagrożenia wirusem SARS-coy-2 nie udostępniala
użytkownikom stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.

Wplyw pandemii wirusa SARS-coV-2 na budżet Biblioteki Publicznej w Łomiankach

W roku sprawozdawczym zmniejszyły się przychody finansowe. Ta pozycja obejmuje opłaty za
przetrzymane materiały biblioteczne. W 2020 roku przychody z tego tytuk wyniosly 7 912,30 zł i były
niższe o 62% od zakładanych. Pojawiły się koszty związane z zabezpieczeniem placówek Biblioteki
w środki i urządzenia ochrony przed wirusem SARS-coy-2. Zakupiono ekrany ochronne z pleksi.
dozowniki do dezynfekcji. środki ochrony indywidualnej (maseczki, przyłbice, rękawice ochronne, środki
do dezynfekcji, lampy bakteriobójcze UV i inne). W 2020 roku wydano na ten cel 12 284,15 zł.
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Łomiankowski mechanizm partycypacyjny — Zakup gier planszowych i filmów do Biblioteki

w Łomiankach”

W 2020 roku Biblioteka otrzymała dotację celową od organizatora w ramach budżetu partycypacyjnego na

zakup gier planszowych i filmów w wysokości 3 000 zł.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA, EDUKACYJNA I PROMOCJA CZYTELNICTWA

Rok 2020 był rokiem ograniczonej działalności kulturalnej. Powodem tych ograniczeń była pandemia

wirusa SARS-coy-2. W okresie sprawozdawczym zorganizowaliśmy:

„ rozwiązanie konkursu międzyszkolnego dotyczącego Rzeki Wisły

) 6 lekcji bibliotecznych dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Łomianki

4 lekcje dla przedszkolaków z łomiankowskich przedszkoli

) 4 spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki

Narodowe Czytanie powieści Balladyna Juliusza Słowackiego

)„ Wernisaż wystawy Moniuszko Inspirujący (we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku)

Część działań przeniesiono do Internetu. Na stronie internetowej biblioteki oraz portalach

społecznościowych Facebook oraz łnstagram prowadzone byty działania promocji czytelnictwa.

PODSUMOWANIE

Rok 2020 był trudnym rokiem w działalności Biblioteki Publicznej w Łomiankach. Ograniczenie

tradycyjnej działalności, brak możliwości wpuszczania czytelników do bibliotek spowodował, że

poszukiwano nowych sposobów dotarcia do czytelników. Uruchomiono usługi on-line: wypożyczalnię

ebooków, zamówienia internetowe zbiorów bibliotecznych, Książkokramik czyli punkt bezkontaktowego

3 odbioru zamówionych książek. Dzięki tym działaniom mieszkańcy Łomianek mogli korzystać z usług

Biblioteki Publicznej w Łomiankach oraz jej zasobów. Bieżący okres sprawozdawczy pokazał, że

lomiankowska biblioteka jest izrnowacyjna i stara się działać w każdych warunkach, aby jak najlepiej

służyć mieszkańcom gminy Łomianki.
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BIBLIOTEKA PUBLiCZNA
w Łomiankach

05-392 Łomianki ul. Wiejska 12Ate!. ?513-g
NIP li8”15.8219g REGQN0718g4q3 Biblioteka Publiczna w Łomiankach

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres 01.01.2020

Dział 921 rozdział 92116

2/

3/

G6Wfl” KsięgOWY

mek

r. - 31.12.2020 r.

Przchody bieżące

Plan na 2020 r.
Wykonanie na dzień

31.12.2020 r.

Przychody ogółem: 940 250,00 937 171,06 99,67

3 4 5

937 250,00 934 171,06 99,67

Przychody z działalności własnej 8 00000 7 912,30 98,90

Dotacja celowa z budżetu państwa 16 250,00 16 25000 100,00

1/ Dotacja podmiotowa organizatora 855 000,00 855 000,00 100,00

4/ Pozostałe przychody operacyjne 58 000,00 55 008,76 94,84

B. Dotacja celowa organizatora 3 000,00 3 000,00 100,00

II Koszty ogółem 940 250,00 935 895,61 99,54

1/ Amortyzacja 182 800,00 182 272,81 99,71

środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane
29 800,00 29 548,10 99,15

stopnLowo
środki trwałe oraz wartości niematerialnej prawne umarzane

54 000.00 53 911,86 99,84
ednorazowo

- zbiory biblioteczne umarzane jednorazowo 99 000,00 98 812,85 99,81

2/ Zużycie materiałów 43 500,00 43 089,39 99,06

3/ Zużycie energii 20 000,00 19 130,45 95,65

4/ Usługi obce z tego: 38 000,00 36 819,54 96,89

- usługi remontowe - -

- usługi telekomunikacyjne i pocztowe 4 000.00 3 475,58 86,89

- pozostałe usługi obce 34 000.00 33 343,96 98,07

5/ Wynagrodzenia 542 500,00 541 654,13 99,84

- osobowe 535 200,00 534 374,13 99,85

. bezosobowe 7 300,00 7 280,00 99,73

6/ Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników 108 100,00 107 653,80 99,59
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczone do

wynagrodzenia w tym świadczenia urlopowe 14 100,00 14 092,57 99,95

składki na ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy 94 000,00 93 561,23 99,53

7/ Podatki i opłaty administracyjne obciążajęce koszty . -

8/ Pozostałe koszty 5 350,00 S 275,49 98,61

III, Wynik finansowy ogółem (l-II) - 1 275,45

IV INWESTycJE, w tym: . -

finansowane środkami własnymi - -

finansowane dotacją celową organizatora -

V Dane uzupełniające (stan na dzień) 01.01.2020 31.12.2020

należności
zobowiązania 1 085.59 124,40

w tym wymagalne
środki pieniężne 31 693,41 37 532,35

w tym lokaty
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne

VI
etaty) 11. 9,41 85,55
rednioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne

osoby) 14 14 100,00
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