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Sprawozdanie z działalności biblioteki w pierwszym semestrze roku szkolnego 2014/2015 

(dane z 5 grudnia 2014) 

Przygotowano i przeprowadzono konkursy czytelnicze: 

 Konkurs dla gimnazjalistów Rybnika i okolic "Jak Oskar" - ogłoszony z okazji Roku Oskara 
Kolberga na fotoreportaż, dokumentujący nadal żywe w środowisku elementy kultury ludowej 
(rozpropagowanie konkursu, dalsze prace organizacyjne – finał w marcu 2015) 

 Konkursy w formie krzyżówek: Bolesław Prus: Faraon, Krzyżówka dla Bibliomana, Stefan Żeromski - 
150. rocznica urodzin, Patroni roku 2014, Eliza Orzeszkowa: Nad Niemnem, Władysław Stanisław 
Reymont: Chłopi,  Peter ven Olmen: Odessa i tajemnica Skrybopolis, 85. rocznica śmierci Jacka 
Malczewskiego, Lewis: Lew, Czarownica i Stara Szafa, Aleksander Kamiński: Kamienie na szaniec, 
Edmund Niziurski: Sposób na Alcybiadesa, Veronica Roth: Niezgodna 

 Konkurs: Książka w plecaku  (fotograficzno / plastyczno / literacki) 

 Konkurs z wiedzy o regionie: Cudze chwalicie a czy TO znacie? 

 Konkurs jednego wiersza 

Praca z kołem Bibliofil: 

 Około 10 spotkań organizacyjnych  

 Regularnie w pracach koła uczestniczy około 16 uczniów, w tym: ok. 8 gimnazjalistów oraz ok. 8 licealistów  

Lekcje biblioteczne:  

 Przeprowadzono 10 lekcji bibliotecznych: 4 w liceum oraz 6 w gimnazjum. Do zrealizowania w przyszłym roku 
szkolnym zostały jeszcze: 1 lekcja w 2 LO oraz 1 lekcja w I B GIM i I C GIM. Tematyka:  
- Regulamin biblioteki, zasady funkcjonowania i oferta biblioteki (wszystkie klasy pierwsze) 
- Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej  
(zrealizowano w klasach: 1 a i 1 b LO, I A i II B GIM) 
- Warsztat informacyjny biblioteki szkolnej – I C GIM  

Wystawy, imprezy: 

 Przygotowano kilka wystaw na gazetce patriotycznej  

 Spotkanie autorskie z Panem Aleksandrem Żukowskim – 14.11.2014, piątek 

 Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych: 
- środa, 22.10.2014 - uroczysty apel dla LO (podsumowanie konkursów) 
- czwartek, 23.10.2014  - uroczysty apel dla GIM (podsumowanie konkursów) 
- piątek, 24.10.2014 - uroczysty apel dla SP (podsumowanie konkursu) 

Wypożyczenia: 

Ogółem: Szkoła Podstawowa Gimnazjum Liceum 

Odwiedziny w bibliotece: 
3266 
 
Wypożyczenia: 4014 
 
Średnia dzienna 
wypożyczeń: 57,34 
 
Wypożyczone czasopisma: 
295 
 
Średnio jeden uczeń 
pożyczył 8,17 pozycji 

Uczniowie SP wraz 
z Rodzicami wypożyczyli 
z biblioteki „głównej” 
łącznie: 123 pozycje 
 
1A – 14 książek  
2 A – 84 książki 
2 B – 25 książek 
 
 

Gimnazjum pożyczyło 
1808 pozycji 

Na 252 uczniów 236 osób 
pożyczyło choć jedną 
pozycję  

Liceum pożyczyło 
1262 pozycji 

Na 148 uczniów 145 osób 
pożyczyło choć jedną 
pozycję 

http://www.rybnik.pl/bsip/Oskar/Kolberg.htm
http://www.rybnik.pl/bsip/JK/JerzyKlistala.htm
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Wpisani do rejestru czytelników uczniowie klas drugich SP, którzy nie korzystają już (lub korzystają o wiele rzadziej) 
z biblioteki „głównej” trochę zaburzają dane statystyczne.  

Czytelnia: 

Ogółem odwiedzin: 4646 w tym: Gimnazjum: 3296 ; Liceum: 1268 
Książki: 2097; Internet, komputer: 3226; Czasopisma i inne materiały: 2057; Kącik cichej nauki: 4320 

Nauczyciele: Najaktywniejsze klasy 
GIMNAZJUM: 

Najaktywniejsze klasy  
LICEUM: 

74 Nauczycieli i innych 
Pracowników szkoły aktywnie 
korzystało z biblioteki. 
Wypożyczyli oni 1171 pozycji. 
Nauczyciele korzystali 82 razy 
z czytelni 

Razem wszystkich Czytelników: 

G 252 + LO 148 + SP 17 + N 74 
=  491 

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

II C – 9,18 (257) – (rok temu ta sama 
klasa: 8,64 – 242) 

II B – 7,81 (211) 
(rok temu ta klasa: 4,79 – 134) 

I B – 7,64 (214)  

Najmniej aktywna klasa:  
I C – 5,00 (140)  

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

3 b – 9,87 (296) 
(rok temu ta sama klasa: 9,43 - 283) 

3 a – 9,38 (272)  
(rok temu ta klasa: 15,17 – 455) 

1 a – 8,63 (259)  

Najmniej aktywna klasa:  
2 – 6,72 (195) 
(rok temu ta klasa: 10,47 – 314) 

Struktura wypożyczeń: 

 GIMNAZJUM: LICEUM: 

Rodzaje publikacji:  Procenty - ilość pozycji wypożyczonych 

Literatura naukowa 13,8 % - 261 20,0 % - 268 

Czasopisma 6,5 % - 123 7,0 % - 94 

Lektury 27,4 % - 519 39,2 % - 525 

Literatura religijna 7,7 % - 145 6,9 % - 92 

Literatura piękna 29,2 % - 553 8,6 % - 115 

Literatura lekka 1,4 % - 26 0,4 % - 6 

Zbiory specjalne 0,1 % - 1 0 % - 0 

Języki obce 1,4 % - 26 1,1 % - 15 

Księgozbiór podręczny 5,5 % - 105 8,7 % - 117 

Najaktywniejsi Czytelnicy (w nawiasach analogicznie ilości pożyczeń w ubiegłych latach): 

Szkoła Podstawowa: Gimnazjum: Liceum: 

Ignacy Smolnik  2 A – 37  Marek Fojcik IIB – 105 (49) Claudia Gawron 3b – 63 (44) 
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Paweł Owczarz 2 A – 24 

(większość uczniów korzysta ze 
swojej macierzystej biblioteki 
w SP) 

Rafał Świerczewski IIA – 93  

Julia Zmarzły IIIB – 54 (45, 31) 

Mateusz Nal IB – 46 

Aleksandra Nawrat IIIC – 39 

Pola Karczmarek IA - 35 

Tomasz Nal IIC – 32 

Paulina Musiolik IIC – 31 (31) 

Tomasz Nosal IB – 28 

Maria Cieciura IIIC – 27 (32)  

Julia Brzozowska 1a – 32 

Justyna Smołka 2a – 29 

Krzysztof Homańczyk 3a – 28 
(50) 

Weronika Koleśnicka 1a – 24 

Zofia Kampka 1a – 23 (42, 76, 
48) 

Mateusz Sass 1b – 22 

Judyta Skiba 1b – 22 

Julia Grudzień 3b – 22 

Maria Pacak 1a - 20 

Średnio jeden uczeń pożyczył – 8,17 pozycji (rok temu 9,88, dwa lata temu – 11,75, trzy lata temu – 13,37). 
Niestety, pomimo tego, iż biblioteka wzbogaca się nieustannie w szereg nowych, bardzo interesujących książek – 
spada czytelnictwo. Bardzo zauważalne jest to w klasach licealnych, gdzie wypożyczane są głównie lektury. Młodzież, 
zwłaszcza gimnazjalna bardzo chętnie korzysta z bibliotecznej czytelni.  

Zaraz po feriach świątecznych podejmiemy wraz z Bibliofilem kolejną próbę większego zainteresowania 
młodzieży książkami. Bardzo proszę Państwa o dawanie dobrego przykładu w tym względzie uczniom i o docenianie 
w przyznawaniu ocen ze sprawowania także aktywności czytelniczej swoich wychowanków.  

Witryna internetowa biblioteki: 

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

 nowe prezentacje multimedialne:  
- Jak jedna książka łączy całą szkołę czyli turnieje klas w Urszulankach  - referat na konferencji dla 
nauczycieli bibliotekarzy 18.11.2014: Czytanie łączy   
- Aniołowie w sztuce  
- Bożonarodzeniowy quiz  

Zbiórka tonerów: 

 Wartość ekologiczna i ekonomiczna. W obecnym roku szkolnym zebrano łącznie 211 tonerów. Łącznie w roku 
szkolnym, dzięki zbiórce tonerów uzyskaliśmy: 62 złote i 73 grosze. Od 2001 roku dzięki zbiórce tonerów 
uzyskaliśmy kwotę: 86 297,38 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. Od listopada 2013 zbieramy baterie dla firmy Remondis, 
w ramach akcji Zbieraj z klasą, dzięki temu uzyskamy karty zakupowe do firm: Empik i Smyk. W czerwcu 
oddano dwa prawie pełne kartony baterii – łącznie 47 kg. Dopiero, gdy oddamy kolejne 2 pełne kartony – 
otrzymamy talony, bo trzeba przekazać na raz 2 pełne kartony, a by otrzymać talony - oddać minimum 50 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 pomagają 
Jarosław Michalski i Karol Żądło z 1a LO – odnoszą ciężkie worki do punktu zbiórki. Są wyjątkowo sumienni 
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Zbiórka telefonów komórkowych: 

 Telefony komórkowe przekazujemy Fundacji Świętego Mikołaja – akcja ta ma charakter charytatywny oraz 
ekologiczny. W tym roku zebrano 17 sztuk  

Inne akcje o charakterze charytatywnym: 

 Loteria fantowa (współpraca z PCK) na rzecz Piotra Bielawskiego, który po wybudzeniu ze śpiączki 
potrzebuje środków finansowych na rehabilitację. Na razie zaczęliśmy zbierać fanty. Akcja zostanie 
sfinalizowana w drugim semestrze 

 Zbiórka darów dla bezdomnych zwierząt – Pro Animals (2 pełne samochody typu van) 

 Zbiórka darów dla poszkodowanych w wyniku wybuchu gazu w Katowicach (2 pełne bagażniki nowych 
rzeczy) 

 Zbiórka darów dla matki pięciorga dzieci (2 przepełnione samochody typu van) 

 Pomoc w przeprowadzeniu akcji: Góra grosza  

 Zbiórka znaczków na misje – stała akcja - przygotowywanie i wysyłanie znaczków do Pieniężna  

Na szczególne uznanie zasługuje ogromna ofiarność i życzliwość całej społeczności szkolnej, szczególnie 
rodziców i nauczycieli. Wiele darów przekazywanych na cele charytatywne, to rzeczy nowe, wartościowe. Ogromnie 
cenne były też liczne oferty pomocy w dostarczeniu darów do potrzebujących - nawet do Katowic i do Chorzowa. 
Pomoc potrzebującym ma ogromne walory wychowawcze 

Książki dla SP: 

 Biblioteka nadal prowadzi zbiórkę książek dla szkoły podstawowej. Zebrane pozycje są w większości prawie 
nowe. Na bieżąco przekazujemy książki dla uczniów klas I-III, a w bibliotece czeka 8 pełnych kartonów 
książek dla klas IV- VI  

Kiermasz podręczników: 

 Na początku roku szkolnego (8.09.2014) umożliwiono uczniom sprzedaż i zakup używanych podręczników. 
Ponieważ kilka pozycji zostało przez uczniów na ten cel ofiarowanych, po sprzedaniu ich – pieniądze 
przekazano na cele charytatywne szkolnego PCK 

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 
i Gimnazjum zadecydowały o przeznaczeniu miesięcznie po 500 zł na niezbędne książki do biblioteki  

Inne prace to między innymi:  

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

 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 

Opracowanie zbiorów:  

 Opisy w kartotece: 62 303 - przybyły od czerwca 2014 -  804 opisy  (w czerwcu 2014 było 61 497)  

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

 Naprawiono chałupniczo 12 egzemplarzy książek.  

Faktyczna ilość zbiorów  to 25 637 pozycji (razem z ubytkami 36 166).  

Struktura zbiorów Obecny rok szkolny Faktyczna ilość zbiorów: 

Rodzaj zbioru 
W roku szkolnym 2014/2015 

przybyło egzemplarzy 
Ilość egzemplarzy ogółem  

Ilość procentowa 
zbiorów ogółem 

księgozbiór podręczny 19 – 4,4 % 2 024 7,9 % 

literatura piękna 117– 27 % 3 906 15,2 % 

lektury 96 – 22,2 % 4 319 16,8 % 

literatura religijna 38 – 8,8 % 2 835 11,1 % 

literatura naukowa 101 – 23,3 % 7 606 29,7 % 

języki obce 2 – 0,5 % 969 3,8 % 

cymelia 0 - 0 % 159 0,6 % 

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

gabinety przedmiotowe 40 – 9,2 % 1807 7 % 

zbiory specjalne 20 – 4,6 % 647 2,5 % 

Szkoła Podstawowa 0 – 0 % 714 2,8 % 

RAZEM 433 - 100 % 25 637 100 % 

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, chrześcijańskich powieści 

W obecnym roku szkolnym (od 01.09.2014) przybyły 433 pozycje za kwotę: 9 150,27 złotych w tym: 

Źródło pochodzenia Rok szkolny 2012/2013 

   Ilość egzemplarzy Ilość procentowa Wartość w złotych 

Dary 148 34,1 % 1272,29 zł 

Rada Rodziców 259 59,7 % 7179,84 zł 

Zespół Szkół 27 6,2 % 699,14 zł 

Za TONERY, Comenius 
i inne wypracowane źródła 

(1 dla SP) - % 29,52 zł 

RAZEM 433 100 %  14 282,76 zł 

Wykorzystanie Multimedialnego Centrum Informacji w bibliotece Zespołu Szkół Urszulańskich  
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Do dyspozycji czytelników jest łącznie 7 komputerów (w tym 6 z nowymi, płaskimi monitorami), dwie 
ofiarowane drukarki atramentowe kolorowe oraz urządzenie wielofunkcyjne (drukarka laserowa czarna i skaner). 
Z Multimedialnego Centrum Informacji korzystają zarówno gimnazjaliści, jak i licealiści oraz nauczyciele naszego 
Zespołu Szkół. Od 01.09.2014 do 5.12.2014 z komputerów dla czytelników w bibliotece skorzystano 3 226 razy. MCI 
jest dostępne dla naszych czytelników w dni nauki szkolnej od 7.15 do ok. 15.15. Młodzież korzysta z komputerów 
przed lekcjami, po lekcjach, w czasie przerw oraz podczas zajęć indywidualnych (okienek).  Bardzo 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. Z ogromną radością przyjęliśmy nowe 
komputery, na nowe oprogramowanie (pakiet Microsoft Office), oraz płaski monitor i słuchawki 

nauczyciel bibliotekarz 
mgr Gabriela Bonk 

 


