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Sprawozdanie z działalności biblioteki w roku szkolnym 2013/2014 

(dane z 5 czerwca 2014) 

Przygotowano i przeprowadzono konkursy czytelnicze: 

Drugi semestr: 

 580 rocznica śmierci Władysława II Jagiełły 

 Czyje to słowa? 

 Gdzie to jest? Co to jest? 

 Patroni roku 2014 

 Bociany, Żurawie i... Babie lato 

 Konkurs dla gimnazjalistów Rybnika i okolic "Jak Oskar" - ogłoszony z okazji Roku Oskara 
Kolberga na fotoreportaż, dokumentujący nadal żywe w środowisku elementy kultury ludowej (przygotowanie 
i ogłoszenie, rozpropagowanie konkursu – finał za rok) 

 Międzyszkolny Konkurs fotograficzny: Z książką mi do twarzy 
 (koordynowanie na terenie szkoły, prowadzenie strony internetowej konkursu) 

Pierwszy semestr: 

 Konkursy w formie krzyżówek sprawdzające znajomość książek z gatunku fantasy: 
- Cornelia Funke: Reckless. Tom 1. Kamienne ciało  
- Peter Freund: Laura i tajemnica Aventerry  
- Elizabeth Goudge: Tajemnica Rajskiego Wzgórza 

 Bo piękno na to jest, by zachwycało (konkurs fotograficzny) 

 Ilustracje, ekranizacje (rozpoznanie ilustracji związanych ze znanymi utworami literackimi i uzupełnienie 
brakujących danych)  

 Czyj to pędzel? (rozpoznanie mniej i bardziej znanych autorów prezentowanych obrazów) 

Praca z kołem Bibliofil: 

 Około 20 spotkań organizacyjnych  

 Uczestnicy: 27 Uczniów: 18 gimnazjalistów oraz 9 licealistów (w tym formalni członkowie i inne osoby, które 
po prostu chętnie pomagają) 

Lekcje biblioteczne:  

 Przeprowadzono 8 lekcji bibliotecznych: 3 w liceum oraz 5 w gimnazjum. Do zrealizowania w przyszłym roku 
szkolnym zostały jeszcze: 1 lekcja w I LO oraz 1 lekcja w I B GIM. Tematyka:  
- Regulamin biblioteki, zasady funkcjonowania i oferta biblioteki  
- Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej  
- Biblioteka dla maturzystów, literatura do prezentacji maturalnej z języka polskiego  

Wystawy, imprezy: 

 Rozwieszono kilka wystaw. Między innymi: Śmierć Sławomira Mrożka; 330 rocznica odsieczy wiedeńskiej; 
770 rocznica śmierci św. Jadwigi Śląskiej, Rok Oskara Kolberga, Rok św. Jana z Dukli, Rok Jana Karskiego, 
Rok Henryka Sławika, 25. rocznica obrad Okrągłego Stołu, Śmierć Tadeusza Różewicza, rocznica śmierci 
Władysława II Jagieły 

 Przygotowano szereg kolejnych, związanych ze zbliżającymi się obchodami, rocznicami. Będą one 
wykorzystane w stosownym czasie. To między innymi: 120. rocznica urodzin św. Maksymiliana Marii Kolbego, 
rocznice urodzin i śmierci Marka Hłaski, rocznica bł. Edmunda Bojanowskiego, Romuald Traugutt, Jadwiga 
Królowa 

 Spotkanie autorskie z Panem Jerzym Klistałą – 19.03.2014, środa 

 Wyjście do kina na film: Powstanie warszawskie - seans o 14.00 (85 min) - Plaza - Cinema City. Było nas 23 
osoby w tym 21 uczniów Gim i LO – 14.05.2014, środa 

 Apel: Jan Paweł II naszym przewodnikiem na drodze do prawdziwego szczęścia (po kanonizacji) – 
28.04.2014, poniedziałek 

http://www.bibliofilur.republika.pl/WJ.pdf
http://www.bibliofilur.republika.pl/Czyje.pdf
http://www.bibliofilur.republika.pl/gdzie.pdf
http://www.rybnik.pl/bsip/Oskar/Kolberg.htm
http://www.rybnik.pl/bsip/konkurs/dotwarzy/dotwarzy.htm
http://www.rybnik.pl/bsip/JK/JerzyKlistala.htm
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 KIERMASZ podręczników – 23.06.2014, poniedziałek 

 Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych - piątek, 25.10.2013 - uroczysty apel dla GIM i LO 
(podsumowanie konkursów); piątek 11.10.2013 – zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej (głównie zabawa 
wierszem Lokomotywa – Rok Juliana Tuwima) 

 Turniej Klas: ZWIADOWCY -  25.06.2014, środa 

Wypożyczenia: 

Ogółem: Szkoła Podstawowa Gimnazjum Liceum 

Odwiedziny w bibliotece: 
8238 
 
Wypożyczenia: 11417 
 
Średnia dzienna 
wypożyczeń: 66,38 
 
Wypożyczone czasopisma: 
603 
 
Średnio jeden uczeń 
pożyczył 22,13 pozycji 

Uczniowie SP wraz 
z Rodzicami wypożyczyli 
łącznie: 959 pozycji 
 
1A – 471 książek – średnio 
na ucznia: 23,50 
 
1B – 488 książek – średnio 
na ucznia: 24,15 

Gimnazjum pożyczyło 
3327 pozycji 

Na 197 uczniów 191 osób 
pożyczyło choć jedną 
książkę   

Liceum pożyczyło 
4198 pozycji 

Na 145 uczniów 143 osoby 
pożyczyły choć jedną 
książkę 

Czytelnia: 

Ogółem odwiedzin: 10384 w tym: Gimnazjum: 6165 ; Liceum: 4536 
Książki: 4965; Internet, komputer: 8551; Czasopisma i inne materiały: 4399; Kącik cichej nauki: 10011 

Nauczyciele: Najaktywniejsze klasy GIMNAZJUM: Najaktywniejsze klasy LICEUM: 

93 Nauczycieli i innych 
Pracowników szkoły aktywnie 
korzystało z biblioteki. 
Wypożyczyli oni 2303 pozycji. 
Nauczyciele korzystali 306 razy 
z czytelni 

Razem wszystkich Czytelników: 

G 197 + LO 145 + N 93 =  435 

Klasa - średnio na ucznia  
(w nawiasie ilość książek):  

I C – 24,18 (677) 

III A – 23,79 (666) 
(rok temu ta klasa: 31,71 – 888; dwa lata 
temu: 32,92 -904) 

III B – 21,00 (588) 
(rok temu ta klasa: 27,61 -773 ; dwa lata 
temu: 24,86 - 696) 

Najmniej aktywna klasa:  
II C – 14,50 (435)  

Klasa - średnio na ucznia  
(w nawiasie ilość książek):  

3 a – 42,00 (1260) 
(rok temu ta sama klasa: 48,13 - 
1444) 

3 b – 30,12 (753)  
(rok temu ta klasa: 45,24 – 1131 ; 
dwa lata temu: 30,30 - 818) 

2 a – 28,07 (842)    
(rok temu ta klasa: 25,77 – 773) 

Najmniej aktywna klasa:  
1 – 16,70 (501)  

Struktura wypożyczeń: 

Rodzaje publikacji:  Procenty - ilość pozycji wypożyczonych 

Literatura naukowa 16,4 % - 2067 

Czasopisma 4,8 % - 603 

Lektury 26,7 % - 3372 
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Literatura religijna 5,7 % - 721 

Literatura piękna 18,8 % - 2373 

Literatura lekka 2,3 % - 288 

Zbiory specjalne 0,2 % - 28 

Języki obce 3,4 % - 432 

Księgozbiór podręczny 10,4 % - 1308 

Gabinety przedmiotowe 0,8 % - 103 

Szkoła Podstawowa  5,4 % - 684 

Najaktywniejsi Czytelnicy (w nawiasach analogicznie ilości pożyczeń w ubiegłych latach, dla klas pierwszych 
w pierwszym semestrze): 

Szkoła Podstawowa: Gimnazjum: Liceum: 

Wojciech Pańczyk 1B – 103 (23) 

Faustyna Kukułka 1B – 101 (63) 

Dawid Wawoczny 1A – 93 (69) 

Ignacy Smolnik  1 A – 87 

Anna Oliwa 1 A - 65 

Maria Wawrzyczek 1B – 65 (17) 

Julia Mościcka 1 B - 52 

Teresa Łątka 1A – 39 (12) 

Anna Tesarczyk 1 B - 33 

Olivia Stachoń 1A – 31 (9) 

Marek Fojcik IB – 181 (49) 

Angelika Żukowska IIIA– 98 
(119, 75) 

Julia Zmarzły IIB – 97 (144) 

Tomasz Nal IC – 93 

Rafał Świerczewski IA – 92 

Miriam Meghaichi IIIB - 78 

Zofia Kampka IIIA – 69 (136, 
152) 

Paulina Musiolik IC – 67 (31) 

Paulina Kania IIB – 67 (73) 

Jakub Żądło IA - 62  

Fabian Bogusz 3b – 223 (266, 
217, 213, 123 

Lucyna Kycia 3a – 168 

Claudia Gawron 2a – 117 

Dominika Szulik 3a – 87 (90)  

Beata Wita 3a – 81 (128) 

Karina Paszkowska 2a – 78 

Joanna Ostrzołek 3a  - 77 

Julia Więcko 3a – 75 

Krzysztof Homańczyk 2a – 75 

Dominika Chmura 2a – 74 (119, 
86) 

Średnio jeden uczeń pożyczył mniej książek – 22,13 pozycji (rok temu 26,37, dwa lata temu – 33,81). Tę 
statystykę odrobinkę zaburza część uczniów szkoły podstawowej, którzy jeszcze nie zaczęli aktywnie korzystać 
z naszej biblioteki, wypożyczono im tylko 2 tytuły lektur 

Witryna internetowa biblioteki: 

 codzienne prace związane z prowadzeniem i aktualizacją i modernizacją witryny internetowej biblioteki 

 nowe prezentacje multimedialne:  
- Regulamin Szkolny LO i Gim (dostępny na www, w bibliotece i na płytce w pokoju nauczycielskim) 
- 70. rocznica (1944) zdobycia przez żołnierzy 2 Korpusu Polskiego wzgórza i klasztoru Monte Cassino 
- Nikodem Sobik 
- Jerzy Klistała 
- Quiz religijny 

http://www.rybnik.pl/bsip/publik/Monte.pdf
http://www.rybnik.pl/bsip/publik/Sobik.pdf
http://www.rybnik.pl/bsip/publik/quiz.pdf
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 uaktualnione: 
- Zespół Szkół Urszulańskich  
- Śląski strój ludowy okolic Rybnika 

Zbiórka tonerów: 

 Wartość ekologiczna i ekonomiczna. W obecnym roku szkolnym zebrano łącznie 645 tonerów. Łącznie w roku 
szkolnym, dzięki zbiórce tonerów uzyskaliśmy: 387 złotych i 48 groszy. Od 2001 roku dzięki zbiórce tonerów 
uzyskaliśmy kwotę: 86 209,14 zł. Niestety, od pewnego czasu zmniejsza się kwota, którą można uzyskać za 
zużyty toner. Próbowano nawiązać współpracę z firmą Pryzmat z Rybnika, która z początku wydawała się 
bardzo obiecująca 

Zbiórka baterii: 

 Zbiórka baterii ma głównie cel ekologiczny. Jeden pełen karton baterii przekazaliśmy w tym roku szkolnym 
firmie Reba, która już nie nagradza zaangażowanych w akcję szkół. Od listopada zbieramy baterie dla firmy 
Remondis, w ramach akcji Zbieraj z klasą, dzięki temu uzyskamy karty zakupowe do firm: Empik i Smyk. 
Oddano dwa prawie pełne kartony baterii – łącznie około 40 kg 

Zbiórka nakrętek: 

 Zbieramy i przekazujemy plastikowe nakrętki. Za uzyskane w ten sposób pieniądze jest kupowany sprzęt 
rehabilitacyjny dla 8-letniego Tymoteusza Bugli, chorego na mukowiscydozę. W zbiórce bardzo pomagali 
Mateusz Wolny i Michał Marcol z 3 b LO oraz Dawid Pawliczek i Karol Żądło z III A G – odnosili ciężkie worki 
do punktu zbiórki 

Zbiórka telefonów komórkowych: 

 Stałej akcji zbiórki telefonów komórkowych nadano charakter charytatywny – nawiązując współpracę 
z Fundacją Świętego Mikołaja. W tym roku zebrano 49 sztuk (telefony zgłoszono do odbioru) 

Inne akcje o charakterze charytatywnym: 

 Loteria fantowa na rzecz Martynki Szczyra chorej na mukowiscydozę – zbiórka i przygotowanie, opisanie 
255 fantów, przygotowanie losów…  

 Zbiórka darów dla Żorskiego Stowarzyszenia dla Zwierząt (pomoc w organizacji akcji ogłoszonej w SP na 
terenie naszego budynku) 

 Zbiórka książek dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej - przekazano sześć kartonów z książkami  

 Zbiórka ubrań dla bezdomnych pacjentów rybnickiego szpitala (dwa pełne bagażniki samochodu typu Kombi) 

 Pomoc w przeprowadzeniu akcji: Góra grosza  

 Zbiórka darów dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Rybniku (dwa bardzo duże kartony darów: koce, 
dywany, ręczniki, karma, zabawki etc.)  

 Zbiórka znaczków na misje – stała akcja (przejęto cały proces przygotowywania i wysyłania znaczków do 
Pieniężna po emerytowanej Siostrze Świętosławie Ryk) 

 Zbieraliśmy stare, niepotrzebne płyty CD/DVD – w celach ekologicznych. Zebrane płyty były przekazywane do 
filii Biblioteki Publicznej na ulicy Orzepowickiej. Akcja miała walory charytatywne – wspomaga leczenie chorej 
dziewczynki. Niestety akcję zawieszono z powodu nieodbierania płyt w punkcie zbiórki 

 Zbieramy książki, pióra, długopisy typu Zenith, Hero i wkłady do nich – na wózek inwalidzki dla pani Maryli  

Kiermasz podręczników: 

 Na początku roku szkolnego (5 i 6.09.2013) umożliwiono uczniom sprzedaż i zakup używanych 
podręczników. 23.06.2014, poniedziałek – kolejny termin kiermaszu 

Współpraca z Rodzicami: 

 Rodzice za pośrednictwem dzieci (a czasem bezpośrednio)   korzystają z naszych zbiorów, pomagają 
w gromadzeniu: lektur, tonerów. Dzięki decyzji Rady Rodziców Liceum i Gimnazjum w obecnym roku 
szkolnym zakupiono wiele niezbędnych lektur i pozycji popularnonaukowych. Rady Rodziców Liceum 

http://www.rybnik.pl/bsip/publik/stroje.pdf
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i Gimnazjum zadecydowały o przeznaczeniu miesięcznie po 300 zł na niezbędne książki do biblioteki. 
Rodzice SP zadecydowali o zakupie kompletów lektur dla klasy pierwszej (po 22 egzemplarze siedmiu 
tytułów) 

 By zachęcić Rodziców do aktywniejszego korzystania ze zbiorów biblioteki - przygotowano i opublikowano 
w Internecie specjalną prezentację multimedialną  

 5.09.2013 – udział w wywiadówce rodziców SP - promocja biblioteki szkolnej, zasady funkcjonowania 
i wypożyczania książek najmłodszym czytelnikom. W obecnym roku uczniowie klas pierwszych po swoje 
książki przychodzili wraz z opiekunami, dzięki temu prawie za każdym razem książki pożyczają dla siebie 
także rodzice 

Inne prace to między innymi:  

 Na każdej przerwie, przed lekcjami i po lekcjach porady czytelnicze, informacyjne, biblioteczne 
i bibliograficzne 

 Pomoc w poszukiwaniu materiałów do prezentacji maturalnych - klasom maturalnym i klasom drugim LO  

 Pomoc w tworzeniu opisów bibliograficznych i zestawień bibliograficznych  

 Prowadzony jest dziennik biblioteki, księgi inwentarzowe, gromadzone i opisywane dowody wpływu  

 Regularnie podliczana i upubliczniana statystyka czytelnictwa 

 Każdego dnia służę pomocą osobom korzystającym z Multimedialnego Centrum Informacji (jak skanować, jak 
szybko odszukać potrzebną informację, jak przygotować dokument w programie Word etc).  

 Pilnowanie młodzieży spędzającej w bibliotece czas: czekającej na autobusy, uczącej się w ramach 
ITN, w ramach zastępstw, przysposobienia do życia w rodzinie 

Opracowanie zbiorów:  

 Opisy w kartotece: 61 497 - przybyło od czerwca 2013 -  2 378 opisów  (w czerwcu 2013 było 59 119)  

 Dzięki tak obszernej bazie danych biblioteki bardzo szybko można odszukać każdą potrzebną informację na 
każdy temat. Łatwo wyszukać materiały do prezentacji maturalnych, do wszelkich referatów.  

 Na bieżąco prowadzona jest: zamawianie i  kupowanie nowych książek, ewidencja czasopism, oprawianie 
nowości w folię.  

 Naprawiono chałupniczo 56 egzemplarzy książek.  

Faktyczna ilość zbiorów  to 25 405 pozycji (razem z ubytkami 35 723).  

Struktura zbiorów Obecny rok szkolny Faktyczna ilość zbiorów: 

Rodzaj zbioru 
W roku szkolnym 2013/2014 

przybyło egzemplarzy 
Ilość egzemplarzy ogółem  

Ilość procentowa 
zbiorów ogółem 

księgozbiór podręczny 17 – 1,3 % 2 011 7,9 % 

literatura piękna 181 – 13,7 % 3 802 15,0 % 

lektury 146 – 11,1 % 4 223 16,6 % 

literatura religijna 30 – 2,3 % 2 850 11,2 % 

literatura naukowa 151 – 11,4 % 7 535 29,7 % 

języki obce 10 – 0,8 % 967 3,8 % 

cymelia 1 - 0,1 % 159 0,6 % 

literatura lekka, bryki 7 – 0,5 % 591 2,3 % 

gabinety przedmiotowe 55 – 4,2 % 1848 7,3 % 

zbiory specjalne 2 – 0,2 % 628 2,5 % 
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Szkoła Podstawowa 720 – 54,2 % 720 2,8 % 

RAZEM 1320 - 100 % 25 405 100 % 

Dzięki bardziej planowym zakupom i usuwaniu nieprzydatnych pozycji bardzo poprawia się struktura naszych 
zbiorów.  Kupowane są pozycje niezbędne dla uczniów startujących w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach. 
Uzupełniany jest księgozbiór podręczny. Uaktualniany zbiór lektur oraz podręczników. W  tym roku zakupiono także 
sporo wartościowych powieści 

W obecnym roku szkolnym (od 01.09.2013) przybyło 1322 pozycji za kwotę: 14 282,76 złotych w tym: 

Źródło pochodzenia Rok szkolny 2012/2013 

   Ilość egzemplarzy Ilość procentowa Wartość w złotych 

dary 714 54 % 3021,85 zł 

Rada Rodziców 568 43 % 10578,29 zł 

Za zagubione 10 0,8 % 171,00 zł 

Za TONERY, Comenius 
i inne wypracowane źródła 

28 2,1 % 454,84 zł 

RAZEM 1322 100 %  14 282,76 zł 

Szkoła Podstawowa:  

Książki dla SP: 

 Biblioteka nadal prowadzi zbiórkę książek dla szkoły podstawowej. Zebrane pozycje są w większości prawie 
nowe. W bibliotece czeka 8 pełnych kartonów książek dla klas IV- VI  

 Wpisano do inwentarza i przygotowano do wypożyczania 720 książek. Zakupiono komplety lektur dla klasy 
pierwszej. Informacje o książkach dla SP wprowadzono komputerowej bazy danych na 2 niezależnych 
komputerach (katalogowano 2 razy) – dla macierzystej biblioteki, i na komputerze, który wraz z książkami po 
wakacjach zostanie przeniesiony do budynku SP. Równolegle na 2 komputerach prowadzone jest też 
wypożyczanie uczniów SP, by nowa biblioteka przejęła też dane na temat statystyki wypożyczeń 

Wykorzystanie Multimedialnego Centrum Informacji w bibliotece Zespołu Szkół Urszulańskich  

W bibliotece Zespołu Szkół Urszulańskich MCI działa od początku roku szkolnego. Do dyspozycji czytelników 
jest łącznie 6 komputerów z nowymi, płaskimi monitorami, drukarka atramentowa kolorowa oraz urządzenie 
wielofunkcyjne (drukarka laserowa czarna i skaner). Z Multimedialnego Centrum Informacji korzystają zarówno 
gimnazjaliści, jak i licealiści oraz nauczyciele naszego Zespołu Szkół. Od 01.09.2013 do 13.12.2013 z komputerów dla 
czytelników w bibliotece skorzystano 8551 razy. MCI jest dostępne dla naszych czytelników w dni nauki szkolnej od 
7.30 do ok. 15.20. Młodzież korzysta z komputerów przed lekcjami, po lekcjach, w czasie przerw oraz podczas zajęć 
indywidualnych (okienek).  Często z komputera korzysta więcej niż jedna osoba na raz 

Czytelnicy przeglądają komputerową bazę danych biblioteki (katalogi, kartotekę). Sprawdzają stan swoich 
wypożyczeni, często zaglądają do elektronicznego dziennika. Poszukują informacji w Internecie. Skanują i drukują 
potrzebne materiały. Tworzą dokumenty w programach Word i PowerPoint. Coraz bardziej odczuwamy problemy 
związane z wiekiem komputerów i niekompatybilnym z nowymi wersjami pakietem Microsoft Office 2003. Są duże 
problemy z drukarką laserową Lexmark.  

nauczyciel bibliotekarz 
mgr Gabriela Bonk 

 


