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Podstawy prawne funkcjonowania
Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
Biblioteka funkcjonuje na mocy przepisów:


Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,



Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych,



Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r.
w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej,



Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.



Statutu z 11 grudnia 2003 r.

Struktura organizacyjna Biblioteki
Zasadniczy zrąb struktury organizacyjnej Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu
nie ulega zmianom od roku 1993.
Konieczność stałego monitorowania skomputeryzowanych procesów bibliotecznych,
oraz lawinowo rosnąca lista problemów na styku bibliotekarsko – informatycznym wymusiła
wprowadzenie zmiany organizacyjnej i dlatego w roku 2008 stworzono stanowisko zastępcy
dyrektora ds. komputeryzacji biblioteki. Funkcję tę pełni p. mgr Dorota Komendzińska nauczyciel dyplomowany z 28-letnim stażem bibliotekarskim, która przez wiele lat pełniła
rolę bibliotekarza systemowewgo.
Statutowe zadania Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w
Toruniu przypisane są do realizacji następującym Wydziałom oraz Filii.


Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów



Wydział Udostępniania Zbiorów



Wydział Informacyjno–Bibliograficzny



Filia w Brodnicy

- -

1

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
DYREKTOR

Wicedyrektor
ds.
komputeryzacji

Wydział
Gromadzenia
i Opracowania
Zbiorów

Wydział
Informacyjno Bibliograficzny

Informatorium

Czytelnia
Bibliograficzna

Internetowe Centrum
Informacji
Multimedialnej

Czytelnia Ogólna

- -

Informatyk

Wydział
Udostępniania
Zbiorów

Filia
w Brodnicy

Wypożyczalnia

Magazyn

Wydział
Administracyjno Organizacyjny

Dozorcy
i pracownicy obsługi

Główna Księgowa
Specjalista ds.
płacowych i
kadrowych

Specjalista ds.
obrony cywilnej
p.poż i ochrony
danych osobowych

Sekretariat

2

Zbiory biblioteczne
Biblioteka gromadzi w szczególności: najnowszą literaturę z zakresu pedagogiki,
psychologii, socjologii, metodyki nauczania, programy nauczania, podręczniki szkolne,
czasopisma fachowe dla nauczycieli.
Zbiory uzupełniane są drogą zakupu, prenumeraty (czasopisma), darów i wymiany
międzybibliotecznej dubletów i druków zbędnych. Wypracowana w przez nas polityka
gromadzenia zbiorów zapewnia stały napływ materiałów zgodnych z pedagogicznym
profilem biblioteki, statutowymi zadaniami biblioteki i (niestety) z budżetem biblioteki.
Mamy świadomość, że nie wszystkie materiały biblioteczne i informacyjne są
jednakowej wartości, dlatego staramy się poznać różne sposoby ich oceny, zwracając uwagę
na opinię krytyki naukowej i literackiej. Przy doborze zbiorów kierujemy się przede
wszystkim potrzebami użytkowników i zasadą udzielania priorytetu materiałom najwyższej
jakości.
Zakup i prenumerata to są najbardziej pożądane źródła nowych zbiorów w bibliotece.
Przy zakupie i prenumeracie bibliotekarze kierują się polityką gromadzenia i potrzebami
czytelników. W przypadku wpływów bezpłatnych podlegają one wstępnej selekcji. Tym
samym niezwykle ważne jest zagwarantowanie Bibliotece pieniędzy na systematyczny zakup
nowości wydawniczych. Od kilku lat sytuacja jest w miarę stabilna i możemy kupować
większość publikacji, które odpowiadają profilowi naszej specjalizacji i potrzebom naszych
czytelników. Nadal jednak zmuszeni jesteśmy ograniczać liczbę egzemplarzy. Tym samym
czytelnicy muszą na książki czekać w kolejce. Systematycznie kupujemy książki ze środków
zgromadzonych na rachunku dochodów własnych (pieniądze mamy przede wszystkim z kar
pobieranych od czytelników oraz ze sprzedaży książek zbędnych). W roku 2012 kupiliśmy i
prenumerowaliśmy 2.003 egzemplarze książek, czasopism i innych dokumentów (o 259
wol. mniej niż w 2011r.), a 2251 egz. otrzymaliśmy bezpłatnie. Dzięki stałej, dobrej
współpracy z Biblioteką Główną UMK – pozyskaliśmy ponad 500 pozycji.
Od wielu lat dbamy o to, aby zapewnić środki na prenumeratę czasopism fachowych,
w których zawarta jest najnowsza wiedza oraz najświeższe i najbardziej aktualne informacje.
W bieżącej prenumeracie mamy 225 tytułów (w Filii w Brodnicy 33 tytuły) i szczycimy
się najlepszym i najpełniejszym zbiorem bieżących czasopism pedagogicznych w Toruniu.
Nadal nie stać nas na prenumeratę czasopism kulturalnych, społecznych i politycznych.
Czytelnicy stale zgłaszają nam zapotrzebowanie na te tytuły. Niewielki mamy zasób zbiorów
specjalnych: audiowizualnych i elektronicznych.

Poniższy wykres prezentuje proporcje pomiędzy liczbą książek kupionych i
zaprenumerowanych (ze środków budżetowych i z dochodów własnych), a książek
otrzymanych w darze w okresie finansowania biblioteki przez samorząd wojewódzki na
przestrzeni lat 1999-2012.
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Poniższy wykres prezentuje proporcje pomiędzy wydatkami na zakup książek
pochodzącymi z: budżetu, a dochodami własnymi oraz wartością książek otrzymanych
bezpłatnie - w darze w okresie finansowania biblioteki przez samorząd wojewódzki na
przestrzeni lat 1999-2012.
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Selekcja zbiorów
Zbiory Biblioteki poddawane są stałej selekcji. Usuwane są zbiory nieprzydatne,
niezgodne z naszą specjalizacją, zdezaktualizowane, dublety i zbiory zniszczone. W roku
2012 usunięto łącznie 2.221 wol.
W roku 2012 stworzona została baza dubletów w programie Quick Card
umożliwiającym wymianę dubletów i druków zbędnych. W bazie znajduje się kilkaset
tytułów książek i czasopism. Opracowany został regulamin wymiany. Jest to nasza kolejna
elektroniczna (nieodpłatna) usługa biblioteczna, którą kierujemy do wszystkich bibliotek,
szkół i placówek oświatowych. Usługa została uruchomiona w grudniu 2012 r.

Likwidacja inwentarza „K” – dokumenty krótkotrwałe
Zgodnie z zaleceniem pokontrolnym wszystkie pozycje wpisane do inwentarza „K”
zostały z niego wykreślone. Nie zwiększyło to ogólnej puli ubytków dokonanych w 2012
roku dlatego, że inwentarz „K” nie był inwentarzem w ścisłym tego słowa znaczeniu.
Ewidencja dokumentów krótkotrwałych prowadzona była w sposób uproszczony i nie były
one wliczane do wartości zbiorów Biblioteki. Operacja ta objęła 1658 pozycji z których 256
zostało wyselekcjonowanych jako zbędne (dublety, przestarzałe itp.) pozostałych 1402
wpisano do inwentarza dokumentów zwartych lub inwentarza podręczników. Zostały również
w pełni opracowane formalnie i rzeczowo.
Po raz drugi zorganizowaliśmy w maju kiermasz taniej książki za przysłowiową złotówkę.
Dochód ze sprzedaży (ok.1900,-zł) pozwolił nam kupić 73 nowe publikacje książkowe.

Serwis elektroniczny IBUK.PL
W maju testowaliśmy serwis ibuk.pl. Jest to pierwsza w Polsce czytelnia on-line
podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim. Ponieważ książki
elektroniczne cieszyły się dużym zainteresowaniem czytelników, wykupiliśmy (1.424,- zł)
dostęp do 80 pozycji (kilkadziesiąt tytułów otrzymaliśmy bezpłatnie) i od 1 października
2012 można korzystać z serwisu. Każdą z książek może w tym samym czasie czytać pięciu
czytelników.
Dostęp do bazy ibuk.pl jest możliwy z komputerów bibliotecznych dla wszystkich chętnych
oraz z komputerów domowych dla zapisanych do biblioteki czytelników. Aby skorzystać z
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serwisu z komputerów domowych należy w Wypożyczalni uzyskać hasło do zdalnego
logowania.

Ilościowy i wartościowy stan zbiorów bibliotecznych w dniu 31 grudnia 2012 r.
ZBIORY BIBLIOTECZNE
KSIĄŻKI stan w dniu 31.12.2011

wol.

BRODNICA
wartość

wol.

TORUŃ
wartość

wol.

OGÓŁEM
wartość

18 687

164 085,18

93 143

896 037,04

111 830

1 060 122,22

przybyło w 2012

311

9 062,48

2 025

56 898,56

2 336

65 961,04

w tym: z zakupu

311

9 062,48

1 407

44 166,56

1 718

53 229,04

0

0,00

2 129

376,46

2 129

376,46

ubyło w 2012
KSIĄŻKI stan w dniu 31.12.2012

18 998

173 147,66

93 039

952 559,14

112 037

1 125 706,80

PODRĘCZNIKI stan w dniu 31.12.2011

0

0,00

1 839

31 241,53

1 839

31 241,53

przybyło w 2012

0

0,00

1 467

16 261,85

1 467

16 261,85

w tym: z zakupu

0

0,00

10

358,85

10

358,85

ubyło w 2012

0

0,00

0

0,00

0

0,00

PODRĘCZNIKI stan w dniu 31.12.2012

0

0,00

3 306

47 503,38

3 306

47 503,38

CZASOPISMA stan w dniu 31.12.2011

1 252

32 350,98

9 860

182 403,46

11 112

214 754,44

przybyło w 2012

34

2 924,16

350

16 861,37

384

19 785,53

w tym: z zakupu

0

0,00

67

2 514,89

67

2 514,89

28

2 810,26

147

11 662,78

175

14 473,04

z prenumeraty
ubyło w 2012
CZASOPISMA stan w dniu 31.12.2012
CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
stan w
dniu 31.12.2011
przybyło w 2012
ubyło w 2012
CZASOPISMA ELEKTONICZNE stan w dniu
31.12.2012
ZBIORY SPECJALNE
stan w dniu
31.12.2011
przybyło w 2012
w tym: z zakupu
ubyło w 2012
ZBIORY SPECJALNE stan w dniu 31.12.2012
ZBIORY BIBLIOTECZNE- OGÓŁEM w dniu
31.12.2012
w tym: z zakupu i prenumeraty w roku 2012

0

0,00

2

0,01

2

0,01

1 286

35 275,14

10 208

199 264,82

11 494

234 539,96

0

0,00

3

291,00

3

291,00

0

0,00

2

40,00

2

40,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

5

331,00

5

331,00

20

107,15

1 330

21 652,51

1 350

21 759,66

0

0,00

65

2 838,59

65

2 838,59

908,59

33

908,59

0
0

0,00

90

277,51

90

277,51

107,15

1 305

24 213,59

1 325

24 320,74

208 529,95 107 863 1 223 871,93

128 167

1 432 401,88

2 003

71 484,41

20 304
339

średnia cena książki

Liczba prenumerowanych tytułów czasopism
ubyło w 2012 - razem

11 872,74

1 664

75 514,67

35,02

45,38

35,69

29,14

31,39

30,98

100,37

66,25

70,20

0

0,00

27,53

27,53

6

113,90

średnia cena czasopisma
nabytki bezpłatne

33

20

średnia cena wol. kupionego w roku 2012

średnia cena zbiorów specjalnych

0,00

33
0

2 245

33 288,70

225
0

2 221

2 251

33 402,60

258
653,98

2 221

653,98

Wszystkie zbiory BP w Toruniu są wprowadzone do elektronicznej bazy katalogowej .
Bieżące nabytki są w pełni opracowane formalnie i rzeczowo w dwóch językach
wyszukiwawczych: UKD i JHP BN. Opisy są pobierane za pomocą protokołu Z39.50 z
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Biblioteki Głównej Uniwersytetu Śląskiego. Opisy książek starych są sukcesywnie
uzupełniane.
Na bieżąco ubytkowane były zbędne, zniszczone, zagubione i wyselekcjonowane przez
komisję dokumenty w ilości 2.221 egz., oraz usuwane zbędne elementy opisów z bazy.
W roku 2012 z powodu ograniczonych finansów nie korzystaliśmy z usług
introligatorskich. Wiele doraźnych napraw wykonywali magazynierzy we własnym zakresie –
319 wol.
Warsztat informacyjny i komputeryzacja procesów bibliotecznych
Czytelnicy mają do swojej dyspozycji bogaty warsztat informacyjny, na który składają
się poza księgozbiorami podręcznymi:


elektroniczne katalogi OPAC WWW,



tradycyjne katalogi kartkowe ( katalog w Toruniu zamknięty jest na roku 2006, a Filii
na roku 2009),



bibliograficzne bazy danych PROMAX (zawiera opisy bibliograficzne artykułów z
prasy fachowej dla nauczycieli do roku 2010) i BIBLIOGRAFIA M21 (kontynuacja
bazy PROMAX)



udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych i rzeczowych,



realizowanie kwerend,



zbiór zestawień bibliograficznych w wersji tradycyjnej i elektronicznej



e-usługi poprzez stronę WWW: dostęp do katalogu on-line, rezerwacja książek,
przedłużanie terminu zwrotu, kwerenda on-line, subskrypcja, zdalna rejestracja,
wymiana międzybiblioteczna dubletów i druków zbędnych.

Biblioteka

Pedagogiczna

w

Toruniu,

jako

jedyna

biblioteka

tej

wielkości

w Toruniu (i jedna z niewielu wśród polskich bibliotek pedagogicznych) jest już w pełni
skomputeryzowana. Skomputeryzowane są wszystkie procesy biblioteczne i większość
administracyjnych. Czytelnicy mają powszechny, darmowy dostęp do Internetu. Wszyscy
nauczyciele bibliotekarze mają stanowiska pracy wyposażone w komputery z dostępem do
Internetu (łącznie 26 stanowisk). Wdrożony został i sprawnie funkcjonuje zintegrowany
system biblioteczny PROLIB M21 wraz z modułem BIBLIOGRAFIA M21 do tworzenia i
udostępniania on-line baz bibliograficznych. W czytelniach i w ICIM czytelnicy mogą
korzystać z 29 stanowisk wyposażonych w komputery z dostępem do Internetu oraz do 20
terminali z dostępem do katalogów Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu oraz do innych
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bibliotek i ośrodków informacji. Katalogi oraz bazy bibliograficzne dostępne są on-line przez
24 godziny na dobę. Czytelnicy mają możliwość kontaktu z biblioteką za pomocą poczty
elektronicznej i komunikatora gadu-gadu. Czytelnicy mają dostęp do Internetu także

z

własnych laptopów dzięki sieci radiowej, a studenci i pracownicy UMK mogą od 2011 r.
korzystać w całym budynku Biblioteki z usługi EDUROAM.
Automatyzacja opracowania zbiorów i ich wypożyczania poprawiła dostęp użytkowników
Biblioteki

do

informacji

o

zbiorach

(katalogi

on-line)

i

pozwala

na

szybkie

i komfortowe udostępnienie zbiorów na zewnątrz. Niestety, nie wszyscy czytelnicy potrafią z
tych udogodnień korzystać i nie próbują szukać fachowej pomocy u bibliotekarzy.
Dobre wyposażenie biblioteki w komputery i nowoczesny sprzęt elektroniczny
(skanery, drukarki, kserokopiarki, nagrywarki) pozwala użytkownikom biblioteki pracować z
wszelkiego rodzaju dokumentami i materiałami bibliotecznymi.

Udostępnianie zbiorów i informacji
W ostatnich latach notujemy, podobnie jak inne biblioteki spadek liczby czytelników i
stagnację w liczbie udostępnionych im zbiorów. Wiąże się pomiędzy innymi z niżem
demograficznym, oraz powszechnie panującym, a zarazem błędnym przekonaniem, że w
Internecie można znaleźć wszystko.
W roku 2012 liczba czytelników aktywnych (Stan bazy czytelników na koniec 2012 r. –
13.947) zmalała w stosunku do roku 2011 o 106 osób i przedstawia się następująco:

CZYTELNICY
NAUCZYCIELE
STUDENCI
INNI
INSTYTUCJE
CZYTELNICY
OGÓŁEM

BRODNICA
2012
2011
105
91

TORUŃ
2012
2011
714
708

OGÓŁEM
2012
2011
819
799

355

374

2 552

2430

2907

2 804

278

214

693

755

991

969

1

1

28

7

29

8

725

694

3 981

3 906

4706

4 600

Spadek liczby czytelników i ich aktywności dotyczy przede wszystkim studentów,
co wiąże się zapewne z niżem demograficznym w tej grupie wiekowej. Z kolei korzystne
zmiany w regulaminie udostępniania zbiorów przyczyniły się do wzrostu liczby
czytelników z grupy „Inni” (głownie są to uczniowie oraz zwykli mieszkańcy regionu).
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Z naszych analiz wynika, że nauczyciele stanowią stałą grupę osób korzystających z
biblioteki. Dominują wśród nich osoby młode, rozpoczynające pracę w zawodzie. Wielu
nauczycieli po zakończeniu stażu na awans zawodowy przestało z biblioteki korzystać.
Utrudnieniem dla nauczycieli w dostępie do biblioteki jest brak filii w miastach powiatowych.
Liczba odwiedzin w bibliotece w roku 2012 przedstawiała się następująco:
BRODNICA

ODWIEDZINY

2012

2011
W WYPOŻYCZALNI

TORUŃ
2011

2012

2011

2012

4 489

3 911

25 997

24 026

30 486

27 937

703

665

2 780

2 598

3 483

3 263

1 844

1 324

1 844

1 275

1 618

1 966

1618

1 966

b.d.

853

b.d.

853

32 239

30 767

37 431

35 343

W CZYTELNI
NA LEKCJACH I SZKOLENIACH
W INFORMATORIUM, ICIM i
CZYTELNI BIBLIOGRAFICZNEJ
WYCIECZKI, KONKURSY,
WERNISAŻE, SPOTKANIA
AUTORSKIE itp
ODWIEDZINY OGÓŁEM

OGÓŁEM

5 192

4 576

Do liczby odwiedzin „fizycznych” w Bibliotece należy jeszcze doliczyć odwiedziny
„wirtualne”

poprzez

stronę

internetową:

www.bptorun.edu.pl.

W

roku

2012

zarejestrowaliśmy 172 270 odwiedzin . Średnio każdego dnia (także w niedziele i święta)
nasza strona WWW odwiedzana jest 472 razy. W roku 2006 zarejestrowaliśmy zaledwie
18.043 tego rodzaju odwiedzin.
Udostępnianie zbiorów bibliotecznych
Pomimo malejącej liczby czytelników nie rejestrujemy spadku liczby wypożyczeń i
udostępnień zbiorów bibliotecznych. Liczba wypożyczeń utrzymuje się od kilku lat na tym
samym poziomie.
Aby zwiększyć zainteresowanie naszymi zbiorami i usługami podejmowaliśmy działania
promujące wśród nauczycieli: podjęliśmy starania o umieszczenie hiperłącza

do strony

WWW naszej Biblioteki na stronach toruńskich szkół średnich, przygotowaliśmy i
dystrybuowaliśmy plakaty reklamujące Bibliotekę w toruńskich liceach i szkołach wyższych ,
braliśmy udział w zebraniach Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.
Przeprowadziliśmy szkolenie w module OPAC dla nauczycieli z Zespołu Szkół w Złej Wsi
Wielkiej oraz w Szkole Podstawowej w Siemoniu (33 uczestników).
Każdego miesiąca prezentujemy na stronie WWW listę nowości wydawniczych wraz ze
skanem okładki i adnotacją treściową. Nowości wydawnicze prezentujemy także w wiszących
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gablotach wystawowych na klatce schodowej, w Czytelni i w Wypożyczalni. W tych samych
gablotach prezentujemy literaturę ilustrującą aktualne wydarzenia , rocznice i obchody .
Wystawki dotyczyły m.in. obchodów Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, Roku
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i
Solidarności Międzypokoleniowej, Europejskiego Dnia Świadomości Dysleksji, 100. rocznicy
śmierci Bolesława Prusa, 200. rocznicy urodzin J.I. Kraszewskiego. Generał Józef Haller ( w
związku z odsłonięciem pomnika), programów MEN: Radosna Szkoła, Cyfrowa Szkoła, Rok
bezpiecznej szkoły W gablotach pokazaliśmy także ksiązki autorów, którzy zmarli w roku
2012. Byli to: Wisława Szymborska 1923-2012, prof. Marcin Drzewiecki 1949-2012, prof.
Marian Biskup 1922-2012., prof. Karol Grynberg 1923-2012, prof. Jacek Woźniakowski
1920-2012. W ciągu roku pokazaliśmy w ten sposób 694 książki. Często była to dla naszych
czytelników zachęta do wypożyczenia ich i przeczytania.
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Liczby dotyczące wypożyczonych na zewnątrz i udostępnionych na miejscu zbiorów w roku 2012 przedstawiają się następująco:

Wyd.
zwarte
Typ zbiorów
W Wypożyczalni
Prolongaty
samodzielne1
W Czytelni
Wypożyczenia
międzybiblioteczne
W Informatorium i
Czytelni
Bibliograficznej
W ICIM
Udostępnienia
Ibuk2
WYPOŻYCZENIA
OGÓŁEM
przysrost/spadek
w stos. do roku
2011

1
2

Wyd.
ciągłe

BRODNICA
Zb.
Kopie
spec.
mat.
oryg

OGÓŁEM Wyd.
zwarte

Wyd.
ciągłe

5 169

0

0

0

5 169

37 886

0

0

0

0

0

0

745

335

1 080

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TORUŃ
Zb.
Kopie
spec.
mat.
oryg

OGÓŁEM Wyd.
zwarte

Wyd.
ciągłe

OGÓŁEM
Zb.
Kopie
spec.
mat.
oryg.

OGÓŁEM

354

0

38 240

43 055

0

354

0

43 409

0

0

0

0

0

0

0

0

17 111

5 802

6 161

13

290

12 266

6 547

6 496

13

290

13 346

5

119

0

0

5

124

124

0

0

5

129

0

0

1 086

47

0

0

1 133

1 086

47

0

0

1 133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1257

0

0

0

1 257

5 919

335

0

0

6 254

44 893

6 208

367

295

51 763

52 069

6 543

367

295

76 385

-388

-172

0

0

-560

-1 573 -1 031

144

295

-2 165

-704 -1 203

144

295

15 643

Brak danych za rok 2011
Występuje od roku 2012
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Działalność edukacyjna
Naszą ofertę edukacyjną podzieliliśmy na dwa bloki: szkolenia biblioteczne i edukacja
regionalna. Ofertę naszą kierujemy przede wszystkim do nauczycieli, studentów i uczniów ale
mamy też propozycje dla wszystkich chętnych czytelników. Szczegółowa informacja o naszej
ofercie edukacyjnej jest umieszczona na stronie WWW.
Szkolenia biblioteczne
Nauczycielom

proponujemy

konsultacje

indywidualne,

szkolenia

grupowe

oraz współpracę przy organizacji szkoleń i warsztatów dla nauczycieli bibliotekarzy
szkolnych. Szkolenie dla zorganizowanych grup nauczycieli ma na celu prezentację zbiorów
i usług Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. Trwa ono 60 minut i poza wykładem
z prezentacją multimedialną obejmuje prezentację księgozbiorów podręcznych oraz
prezentację usług świadczonych w Informatorium i Internetowym Centrum Informacji
Multimedialnej. Szkolenie adresowane jest do wszystkich nauczycieli, opiekunów zespołów
przedmiotowych i rad pedagogicznych. Bibliotekarzom szkolnym udzielamy instruktażu i
wsparcia w zakresie prac związanych z gromadzeniem i opracowaniem zbiorów oraz z
komputeryzacją procesów bibliotecznych.
Studentom I roku wszystkich kierunków studiów proponujemy przysposobienie
biblioteczne na poziomie rozszerzonym.

W trakcie wykładu z prezentacją multimedialną

uczymy zasad korzystania z katalogu on-line OPAC WWW i elektronicznych baz
bibliograficznych PROMAX i BIBLIOGRAFIA M21.
Wykładowcom z Instytutu Bibliotekoznawstwa UMK proponujemy szkolenia
grupowe dla studentów bibliotekoznawstwa. Podczas tych zajęć zaznajamiamy studentów z
zasadami pracy w systemach PROLIB M21 , PROMAX-PROWEB IBIBLIOGRAFIA M21.
Zajęcia mają formę wykładu z prezentacją multimedialną oraz ćwiczeń.
Kształcenie bibliotekarzy wspieramy także poprzez przyjmowanie studentów
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na miesięczne praktyki zawodowe.
Nasza oferta edukacyjna dla uczniów to przede wszystkim lekcje biblioteczne.
Szczególną ofertę kierujemy do przyszłych maturzystów z dwóch ostatnich klas szkół
ponadgimnazjalnych. Na tej grupie uczniów zależy nam najbardziej. Liczymy, że wkrótce
staną się naszymi stałymi czytelnikami. W chwili, gdy przyjdą do nas, jako studenci będą już
umieli korzystać z naszych usług i zasobów informacyjnych. Zajęcia dla maturzystów
odbywają się pod hasłem: Jak gromadzić literaturę do prezentacji maturalnej z języka
polskiego.

Uczniowie poznają budowę zawartość i zasady korzystania z podstawowych

źródeł informacji bibliograficznej: Przewodnika Bibliograficznego i Bibliografii Zawartości
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Czasopism w fwersji tradycyjnej i elektronicznej oraz zdobywają umiejętność wyszukiwania
informacji w katalogu OPAC WWW i w bazach bibliograficznych. W roku 2011 program
lekcji dla maturzystów został poszerzony o zajęcia przygotowujące młodzież do wystąpień
publicznych i prezentacji.
Ofertę

lekcji

bibliotecznych

dla

uczniów

szkół

podstawowych

i gimnazjów to lekcja w formie wycieczki: Biblioteka, jakiej nie znamy: wizyta w Bibliotece
Pedagogicznej w Toruniu. Scenariusz przebiegu wizyty w bibliotece modyfikujemy w
zależności od wieku uczniów i ich możliwości intelektualnych. Chętnie gościmy grupy ze
szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych. Gościliśmy też przedszkolaków.
W ramach oferty dla wszystkich czytelników proponujemy szkolenia indywidualne
i szkolenia grupowe z zakresu przysposobienia bibliotecznego na poziomie podstawowym.
Celem tych działań jest przygotowanie czytelników do korzystania z systemu bibliotecznego
PROLIB oraz zasobów i usług naszej biblioteki. Z oferty tej bardzo chętnie korzystają
czytelnicy starsi, którzy słabiej sobie radzą z technologią informacyjną. Młodsi czytelnicy
potrzebują większego wsparcia i pomocy w wyszukiwaniu za pomocą symboli UKD i haseł
przedmiotowych. Trzeba też im przypominać o konieczności stosowania polskich liter i
znaków diakrytycznych.
INFORMACJE
w WYPOŻYCZALNI
w CZYTELNI
w INFORMATORIUM ICIM
i CZYTELNI
BIBLIOGRAFICZNEJ
Kwerendy bibliograficzne
szkolenia indywidualne przy
terminalach (1026 w Czytelni
i 1147 w Informatorium)
INFORMACJE OGÓŁEM

BRODNICA TORUŃ OGÓŁEM
2 158
361
2 519
893

665

1 558

651

1 210

1 861

0

12

12

2 173

2 173

4 421

8 123

3 702

W roku 2012 zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy:


konsultacji indywidualne dla nauczycieli i czytelników niezorganizowanych,



4 edycje warsztatów dla nauczycieli nauczania specjalnego

(17 maja, 8,19 i 29

listopada) wg konspektu „Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych za
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pomocą pakietu HotPotatoes oraz programu Qprinter: - scenariusz szkolenia dla
nauczycieli oraz nauczycieli bibliotekarzy” (głównie z terenu) przy współpracy z
metodykiem Panem Maciejem Pasternakiem. Wzięło w nich udział 26 nauczycieli.


2 edycje warsztatów „Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych za pomocą
pakietu HotPotatoes oraz programu Sprinter odbyły się w ramach IX Konferencji
„Informatyka w Edukacji” na UMK w dniach 3-4 lipca. Wzięło w nich udział 22
nauczycieli.



1 edycja warsztatów „Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych za pomocą
pakietu HotPotatoes oraz programu Sprinter odbyła się w (16 uczestników) w ramach
tygodnia dysleksji (16 uczestników)



Konferencję „Mobilna edukacja XXI wieku”(14 marca) – 60 uczestników



Konferencję „Cyfrowa szkoła – czyli jaka?” (14 listopada) – 60 uczestników



Warsztaty pedagogiczne „Edukacja matematyczna w koncepcji pedagogicznej Marii
Montessori” (27 października) - 12 uczestników





Spotkanie z nauczycielami bibliotekarzami, podczas którego prezentowane były
nasze najnowsze zbiory (18 kwietnia) – 40 uczestników
Szkolenia dla studentów bibliotekoznawstwa na UMK - Wyszukiwanie dokumentów w
katalogu i bazach elektronicznych Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu – 27 osób (2
grupy)
1 praktyka zawodowa studenta filozofii z UMK – 120 godz,



78 lekcji bibliotecznych dla maturzystów (798 uczestników)



9 lekcji bibliotecznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (231



uczestników).




W dniach od 16 października do 15 listopada już po raz trzeci zorganizowaliśmy „
Miesiąc Studenta w Bibliotece Pedagogicznej” W czasie szkoleń indywidualnych oraz
grupowych każdy uczestnik został zapoznany z metodami prowadzenia poszukiwań w
katalogu elektronicznym i bazach bibliograficznych artykułów z czasopism
Uczestnicy zajęć zostali poinformowani jak szukać literatury z poszczególnych
dziedzin wiedzy oraz literatury pięknej. Poznali zasady korzystania z konta
elektronicznego. Przeszkolonych zostało 155 osób w 12 grupach. Byli to m.in.
studenci informacji naukowej i bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego, oraz studenci socjologii, polityki społecznej i pracy socjalnej Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika. Szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone wspólnie
przez pracowników Wydziału Udostępniania Zbiorów i Wydziału InformacyjnoBibliograficznego Biblioteki Pedagogicznej.
2 173 szkoleń indywidualnych przy terminalach,

Zarówno uczestnicy zajęć, jak i ich opiekunowie zadowoleni są z naszej oferty.
Najlepszym dowodem na to jest fakt, że przyprowadzają do nas kolejne grupy
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Filia Brodnicy niestety, nie ma warunków lokalowych do prowadzenia działalności
edukacyjnej i ogranicza się ona do indywidualnej pomocy czytelnikom poszukujących
odpowiedniej literatury bądź informacji..
Edukacja regionalna
W roku 2012 Biblioteka realizowała program edukacji regionalnej inicjowany przez
Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego. Przygotowana została oferta dla
nauczycieli i uczniów, która dostępna jest na stronie domowej Biblioteki.
W ramach programu edukacji regionalnej współorganizujemy od roku 2011
regionalny konkurs im. gen. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię”. Do zadań
Biblioteki należy m.in. organizacja sekretariatu, powielenie prac konkursowych i organizacja
obrad kapituły konkursu (dwie osoby z Biblioteki są członkami kapituły), wydruk dyplomów
i podziękowań, pomoc w przygotowaniu uroczystości wręczenia nagród oraz przygotowanie
wystawy nagrodzonych i wyróżnionych prac. W roku 2012 wydatki związane z konkursem
włączone zostały do naszego planu finansowego (ponad 72.000,-zł). Rozpoczęte zostały
prace nad przygotowaniem do publikacji prac nagrodzonych w pięciu edycjach konkursu. Ze
strony naszej biblioteki trwają prace korektorskie.

Działalność kulturalno-oświatowa
Prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej możliwe jest dzięki dobrym
warunkom lokalowym biblioteki. Najczęściej stosowaną formą działalności są wystawy.
Często wystawom towarzyszą warsztaty, prelekcje lub temu podobne przedsięwzięcia. W
roku 2012 zorganizowaliśmy następujące wystawy, spotkania i imprezy:
data
2012-02-09
2012-02-28
2012-03-14
2012-03-19
2012-03-21

Temat/tytuł wydarzenia
Spotkanie na temat wolontariatu z założycielką i
szefową PAH Janiną Ochojską
Bibliofilatelia_ dr Jerzy Duda
Mobilna edukacja w XXI wieku
KONKURS im. E.Zawackiej_Oni tworzyli naszą
historię
Listy do syna -fotografie Chrisa Nidenthala- z okazji
Światowego Dnia Ludzi z Zespołem Downa

Anoreksja,bulimia i inne zaburzenia obrazu ciaławykład p. Alicji Bobowskiej psychoanalityczki
2012-03-30 Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego
2012-04-12 SZMALCÓWKA - dr. Tomasz Ceran
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Forma
spotkanie z ciekawym
człowiekiem
wystawa i wykład
konferencja
konkurs i wystawa
wystawa

wykład
spotkanie autorskie

Fundacja DOROTKOWO _ wystawa LISTY DO
2012-04-14 SYNA
Prezentacja najnowszej literatury na spotkaniu z
2012-04-18 bibliotekarzami
2012-04-21 ZHP- seminariumOpiekunów Prób Instruktorskich
Prezentacja najnowszej literatury na spotkaniu z
2012-04-26 bibliotekarzami
półfinał 50. Ogólnopolskiego Młodzieżowego
2012-04-28 Konkursu Filatelistycznego"Szlakiem Renesansu".
Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych za
2012-05-01 pomocą pakietu Hotpotatoes
2012-05-10 Literackie zaproszenie do Torunia _TNBSP
2012-05-22 Rodzinne Fotoinspiracje
2012-06-13 Internet w uczeniu się języków obcych
Motywy wyboru zawodu psychoterapeuty_ Beata
2012-06-15 Maciejewska

2012-06-16 Pamiętnik Blumki _spotkanie z I.Chmielewską
Janusz Korczak- wystawa książek i prac
2012-06-16 plastycznych
Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych za
2012-07-03 pomocą pakietu Hotpotatoes
Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych za
2012-07-04 pomocą pakietu Hotpotatoes
2012-09-15 Harcerskie memoria
2012-09-23 Spacer z przewodnikiem PTTK
Spotkanie psychoanalizy ze sztuką (Iwona
2012-10-05 Chmielewska)
2012-10-17 Szymon Kobyliński-Najkrótsze felietony świata - cz.1.
Edukacja matematyczna w koncepcji pedagogicznej
2012-10-27 Marii Montessori”
2012-10-15 III Miesiąc studenta w Bibliotece Pedagogicznej
2012-10-15 Tydzień Świadomości Dysleksji
2012-11-07 Jestem..Doświadczam… Tworzę
2012-11-14 "Cyfrowa szkoła - czyli jaka?"
2012-11-15 "Cyfrowa szkoła - czyli jaka?"
2012-11-22 Ceramika_ Aleksander PASKAL

spotkanie integracyjne
wykład

wykład
konkurs
warsztaty
konkurs i wystawa
wystawa
wykład i prezentacja
wykład
spotkanie autorskie, wystawa
książek i prac plastycznych
wystawa
warsztaty
warsztaty
wystawa
wycieczka
spotkanie autorskie
wystawa
warsztaty

wystawa
konferencja
warsztaty
wystawa

Współpraca z innymi podmiotami
Biblioteka Pedagogiczna współpracuje z wieloma podmiotami: placówkami
oświatowymi, instytucjami kultury, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz
edukacji, kultury czy spraw ważnych społecznie. W roku 2012 nawiązaliśmy bądź
kontynuowaliśmy współpracę z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli
w Toruniu, CKU Toruńskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia
Nauczycieli, I LO im. M. Kopernika w Toruniu, WBP – Książnicą Kopernikańską, Biblioteką
Główną UMK i WSB w Toruniu, Fundacją generał Elżbiety Zawackiej, Specjalnym
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Ośrodkiem Szkolno -Wychowawczym im. J. Korczaka, Galerią i Ośrodkiem Plastycznej
Twórczości

Dziecka,

Wojewódzkim

Ośrodkiem Animacji

Kultury,

Towarzystwem

Bibliofilów im J. Lelewela w Toruniu, Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich,
Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Uniwersytetem Trzeciego Wieku,
Związkiem Bibliotek Polskich, Polskim Związkiem Filatelistów, Międzynarodowym Centrum
Zarządzania Informacją, Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom
Potrzebującym Wsparcia „JESTEM”, Stowarzyszeniem „Rodzina Inspiruje”, inicjatywą
społeczną „Mama w mieście”, Grupą Artystyczną „OTWARTE”. Współpraca przejawiała się
we wspólnej organizacji, szkoleń, warsztatów, wystaw, odczytów, czy udziału w
konferencjach.
Duży wysiłek wkładamy we współpracę z siecią bibliotek pedagogicznych.
Szczególnie cennym przedsięwzięciem w tym zakresie jest redagowanie i obsługa techniczna
pierwszego elektronicznego serwisu, którego aktualna nazwa brzmi: Elektroniczna Biblioteka
Pedagogiczna

SBP.

Jesteśmy inicjatorem

serwisu

i

udało

nam

się

zaprosić

do współpracy 11 bibliotek z całej Polski. Dwie osoby z naszego zespołu są w redakcji
serwisu – w tym redaktor naczelny. W naszym gronie pracuje przewodnicząca Sekcji
Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Od roku 2004 uczestniczymy wraz z 16 innymi bibliotekami pedagogicznymi
w projekcie, którego inicjatorem i koordynatorem jest Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna
we Wrocławiu. Współpraca polega na opracowywaniu i systematycznej aktualizacja linków
do „Bazy edukacyjnych zasobów Internetu Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej”.
Publikacje pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w roku 2012
Od wielu lat współpracujemy z Toruńskim Przeglądem Oświatowym 45 MINUT. Do każdego
numeru przygotowujemy zestawienia bibliograficzne (zgodnie z tematem wiodącym). Oraz
artykuły o realizowanych u nas zadaniach i przedsięwzięciach. Dzięki temu w każdym
numerze kwartalnika promowana jest działalność naszej Biblioteki oraz jej zbiory i usługi.
W roku 2012 w kwartalniku 45 Minut ukazały się następujące artykuły:
 Korczak na nowo odczytany / Izabella Milewska-Warta.// 45 Minut : toruński
przegląd oświatowy. - 2012, nr 2, s. 42-43
 Książka obrazkowa / Izabella Milewska-Warta.// 45 Minut : toruński przegląd
oświatowy. - 2012, nr 3, s. 41-42
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 Rok jubileuszowy, rok wyjątkowy... / Anna Wiligalska.// 45 Minut : toruński przegląd
oświatowy. - 2012, nr 4, s. 36-39
 Problemy oświaty w Finlandii, Niemczech, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii : wybór
literatury dostępnej w Bibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety
Zawackiej w Toruniu / Anna Wiligalska// 45 Minut : toruński przegląd oświatowy. 2012, nr 3, s. 43-44
 Co czytać? Coaching, mentoring, tutoring : wybór literatury dostępnej w Bibliotece
Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu. / Anna Wiligalska//
45 Minut : toruński przegląd oświatowy. - 2012, nr 4, s. 40
W bibliotekarskiej prasie fachowej nasi bibliotekarze opublikowali:
 Badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych - projekt SBP :
kalendarium prac / Grażyna Leonowicz, Aldona Zawałkiewicz// Poradnik
Bibliotekarza. - 2012, nr 10, s. 11-13
 Nowe kierunki działania Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu / Marzenna
Przybyszewska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 12, s. 26-27
Największą aktywność „publicystyczną” wykazują nasi bibliotekarze redagując
domową stronę WWW: (http://www.bptorun.edu.pl). Strona jest bardzo często aktualizowana
i pełni funkcję serwisu informacyjnego o naszej bibliotece.
Dwie bibliotekarki pełnią obowiązki redaktorów ogólnopolskiego serwisu elektronicznego
Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP (http://e-pedagogiczna.edu.pl) i spora część
informacji, które się tam ukazują dotyczy naszej biblioteki.

Kadra pedagogiczna
W Bibliotece pracuje wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra bibliotekarska,
dobrze przygotowana do realizacji nowych zadań. Wszyscy nauczyciele bibliotekarze
posiadają wszystkie kwalifikacje określone w rozporządzeniu MEN o kwalifikacjach
zawodowych tj.: wyższe studia magisterskie w zakresie bibliotekoznawstwa (ewentualnie
inne studia kierunkowe + studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa) oraz
kwalifikacje pedagogiczne. Czworo nauczycieli ma ukończone podyplomowe studia z
zakresu
Liczba

zastosowania
nauczycieli

technik

bibliotekarzy

komputerowych

pełnozatrudnionych

i

według stopnia awansu zawodowego w dniu 31 grudnia 2012 r:
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w

edukacji.

niepełnozatrudnionych

Pełnozatrudnieni
Niepełnozatrudnieni
Pełnozatrudnieni, Razem
Niepełnozatrudnieni, Razem

kontraktowy mianowany dyplomowany Ogółem
4,00
10,00
7,00
21
0,86
2,52
0,37
3,75
4,00
10,00
7,00
21
0,86
2,52
0,37
3,75

Większość bibliotekarzy (15 osób) ma bardzo długi (ponad 20 lat) staż pracy w naszej
bibliotece.
W roku 2012 dwie nauczycielki uzyskały stopień nauczyciela mianowanego.
Nauczyciele bibliotekarze podwyższają swoje kwalifikacje zawodowe i doskonalą
umiejętności. Koszty związane z doskonaleniem obciążają nasz budżet podstawowy (2.913,zł) oraz

samych nauczycieli. Z odpisu na doskonalenie zawodowe (3.275.71) pięć

nauczycielek otrzymało dofinansowanie (łącznie 778,80 zł) do indywidualnego doskonalenia
zawodowego oraz zorganizowane zostały trzy szkoleniowe rady pedagogiczne :
 Wykład prof. Aleksandra Nalaskowskiego pt. „ Oświata: co z tym zrobić?”
18.12.2012r. – 22 uczestników
 Wykład mgr Przemysława Nowakowskiego pt. „ Czym jest (po co nam)
kognitywistyka?” 20.12.2012 – 18 uczestników
 Wykład i warsztaty mgr Wojciecha Ociesy „Podstawy pracy z programem COREL
DRAW X6 PL” 28.12.2012 – 11 uczestników

Zakupione zostały także następujące licencje programów komputerowych:
 Corel X6 na 1 stanowisko – 1 szt.
 Office 2010 Pro– 2 szt
 licencje MOLP – 1 szt
 licencje terminalowe (RD. CAL)– 2 szt
Nauczyciele bibliotekarze podwyższali swoje kwalifikacje zawodowe i doskonalili
umiejętności w ramach kursów zewnętrznych i wewnętrznych oraz poprzez udział w
konferencjach i warsztatach.

Wzięli

udział m.in. w następujących konferencjach,

seminariach, warsztatach i kursach:
Udział w konferencjach/seminariach/spotkaniach:

- 19 -

1. Warsztaty Marc 21 (3-4.01). Warszawa. – 1 osoba (15 godzin)
2. Szkolenie w Urzędzie Marszałkowskim dotyczące projektów unijnych (5-6.03).
Toruń – 1 osoba (15 godzin)
3. „Zarządzanie treścią w bibliotekach cyfrowych – ryzyka prawne, problemy
prawa autorskiego” - seminarium 26 czerwca 2012 r. – 1 osoba (6 godzin)
4. V edycja seminarium w cyklu Informatyzacja instytucji kultury – „Media
elektroniczne w promocji instytucji kultury – problemy prawne i praktyczne” –
22 listopada - 2 osoby (6 godzin x2=12)
5. Warsztaty na temat ewaluacji strategii rozwoju SBP na lata 2010-2021 –
Warszawa - 1-2 marca 2012 r. – 2 osoby (15 godzin x 2=30)
6. Udział w Webinarium organizowanym przez Bibliotekę UMK- Nauczyciel w
sieci. Otwarte Zasoby Edukacyjne dla nauczycieli (kwiecień) – 1 osoba (2
godziny)
7. Warsztaty dla dziennikarzy magazynów i biuletynów firmowych – Warszawa –
19 kwietnia 2012 r. – 2 osoby (6 godzinx2=12)
8. Warsztaty „Facebook i Twitter w bibliotekach – szanse i zagrożenia. Oferty
biblioteczne w portalach społecznościowych.”, 25 października 2012, Warszawa
– 2 osoby (4 godzinyx2=8)
9. Warsztaty z zakresu pisania tekstów i pracy redakcyjnej Pokaż to słowami –
Warszawa – 19 maja 2012 r. – 2 osoby (4 godzinx2=8)
10. Warsztaty JHP BN, Warszawa, maj 2012 – 2 osoby (18 godzinx2=36)
11. IX Konferencja "Informatyka w Edukacji" – Wydział Matematyki i Informatyki
UMK, 3-4 lipca. – 1 osoba (15 godzin)
12. IX Konferencja Informatyka w Edukacji – warsztaty 3 lipca (Toruń). Warsztaty:
Tworzenie interaktywnych materiałów e-learningowych w programie Adobe
Captivate; Tworzenie scenariusza zajęć e-learning Tworzenie multimedialnych
materiałów dydaktycznych na iPadzie, Realizacja projektów uczniowskich z
wykorzystaniem iPada – 1 osoba (2 godziny)
13. Kurs e-learningowy Kurs języka angielskiego dla bibliotekarzy wrzesień
2012/styczeń 2013 r. – 2 osoby
14. Warsztaty Jak przygotować profesjonalny tekst do gazety lub internetu, aby nie
zanudzić odbiorcy, uniknąć błędów i osiągnąć swój cel – Warszawa – 23
listopada 2012 r. – 2 osoby (5 godzinx2=10)
15. Warsztaty Przed i za kamerą i Jak przygotować profesjonalny tekst do gazety lub
Internetu – 15 listopada 2012 r. – 4 osoby (5 godzinx4=20)
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16. Warsztaty Adresaci biblioteki. Identyfikacja. Potrzeby. Nastawienie – Warszawa
– 24 listopada 2012 r. – 2 osoby (6 godzinx2=12)
17. II ogólnopolska konferencja naukowa i metodyczna „Dzieje regionu kujawskopomorskiego. Konflikty i spory na przestrzeni wieków” - 20 grudnia, Toruń – 1
osoba (4 godziny)

Ponadto nauczyciele oraz pracownicy administracji uczestniczyli w wielu szkoleniach
wewnętrznych. Dotyczyły one najczęściej obsługi systemu PROLIB M21, bhp, ochrony
danych osobowych, obrony cywilnej, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, polityki
bezpieczeństwa i zmian przepisów prawnych. Wszyscy nauczyciele oraz pracownicy
magazynu zostali wielokrotnie przeszkoleni przez informatyka i wicedyrektora ds.
komputeryzacji. Brali też udział w kursach e-learningowych:
Informatyk w następujących szkoleniach:


PLATON -U4_usługa powszechnej archiwizacji



Roadshow PLATON-prezentacja usług sieciowych PLATON

Specjalistka ds. kadrowych i płacowych brała udział w szkoleniu użytkowników programu
OPTIVUM

90-lecie Biblioteki

W listopadzie roku 2011 Biblioteka zainaugurowała obchody 90-lecia swojego istnienia. W
roku 2012 większość imprez odbywała się pod hasłem i logo jubileuszu, a p. mgr Anna
Wiligalska opisała wszystkie te wydarzenia w artykule zamieszczonym w kwartalniku „45
Minut”: Rok jubileuszowy, rok wyjątkowy... 45 Minut : toruński przegląd oświatowy. - 2012,
nr 4, s. 36-39
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Biblioteka Pedagogiczna im. gen bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu w mediach
O działalność Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu informowała wielokrotnie prasa
lokalna (Gazeta Wyborcza, Nowości, Teraz Toruń), toruńska telewizja kablowa, radio Pik,,
radio studenckie SFERA, portal internetowy, Co w Toruniu (http://www.cowtoruniu.pl/).
Większość tych artykułów jest systematycznie zamieszczana jest w postaci skanów na naszej
stronie WWW. Szczególne zainteresowanie mediów budzą organizowane w Bibliotece
wystawy, ale relacje były również z majowego kiermaszu książek, miesiąca studenta .
Kontrole zewnętrzne


W lipcu Kuratorium Oświaty przeprowadziło planowaną kontrolę w ramach nadzoru
pedagogicznego z wykonywania zadań dyrektora w zakresie nadzoru pedagogicznego
– zaleceń pokontrolnych nie wydano.



We wrześniu Urząd Marszałkowski kontrolował strukturę organizacyjną, regulamin
wynagradzania i fundusz płac oraz umowy cywilnoprawne
Budżet
Zdecydowaną większość budżetu biblioteki pochłaniają płace wraz z pochodnymi oraz

obowiązkowy odpis na fundusz socjalny. Biblioteka jest zwolniona z opłat, na PFRON,
ponieważ zatrudnia aż 16 osób niepełnosprawnych.
Biblioteka jest w tej szczęśliwej sytuacji, że od 2006 roku funkcjonuje w nowym
budynku powstałym w wyniku adaptacji dawnego szpitala wojskowego. Biblioteka otrzymała
wówczas zupełnie nowe wyposażenie i skomputeryzowała wszystkie procesy biblioteczne.
Dlatego nie musi przez najbliższe lata inwestować w nowe wyposażenie. Sporą część
środków finansowych pochłaniają jednak wszelkiego rodzaju konserwacje instalacji (np.
wentylacja i klimatyzacja) i urządzeń (np. windy) oraz zakup licencji i serwisu
oprogramowania.
Budżet zapewnia stabilne funkcjonowanie biblioteki, ale ciągle brakuje środków
budżetowych na podwyższenie płac pracowników administracji i obsługi oraz na większą
liczbę nowych zbiorów bibliotecznych, szkolenia i działalność kulturalno-oświatową.
W roku 2012 koszty związane z organizacją IV edycji wojewódzkiego konkursu im. gen.
Elżbiety Zawackiej „oni tworzyli naszą historię” zostały uwzględnione w naszym budżecie.
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Braki w budżecie łagodzone są w znacznym stopniu dzięki pieniądzom gromadzonym
na rachunku dochodów własnych. Największa część wpływów pochodzi z kar pobieranych od
czytelników za nieterminowy zwrot wypożyczonych książek. Zdecydowana większość
środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych przeznaczana jest na zakup
zbiorów bibliotecznych. Dzięki temu biblioteka ma dla swoich czytelników stosunkowo
bogatą ofertę nowości wydawniczych, szczególnie z dziedzin niezbędnych w pracy każdego
nauczyciela.

Wykonanie budżetu
za rok 2012
Dział 801

wydatki płacowe
ZFŚS
zasiłki na zagospodarowanie
zakup materiałów i
wyposażenia
zakup ksiązek i czasopism
energia
usługi remontowe
usługi zdrowotne
usługi pozostałe
INTERNET
telefony
czynsz
delegacje
ubezpieczenia
szkolenia
doskonalenie nauczycieli
Organizacja konkursu "Oni
tworzyli naszą historię"
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Realizacja budżetu w roku 2012
WYKONANIE
Lp

Wyszczególnienie

4010 Wynagr. Osobowe

PLAN
1 603 272,00

1 603 270,14

4040 tzw. "13"

120 397,00

120 396,45

4110 ZUS

282 560,00

281 781,43

30 094,00

29 835,26

2 036 323,00

2 035 283,28

100 807,00

100 402,00

1 510,00

1 497,73

53 670,00

53 615,86

4120 Fundusz Pracy
4140 PFRON
Razem wydatki płacowe
place = x % wydatków bieżących
4440 Fundusz socjalny

3020

zakup towarów i usług
wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.zasiłek na zagosp.

80,43

4170 umowy zlecenia
4210 Materiały i wyposażenie
4240 zakup książek
4260 energia
4270 usługi remontowe

46 000,00

46 000,00

145 400,00

142 467,20

11 988,00

11 949,78

4280 usługi zdrowotne-medycyna pracy
usługi pozostałe
4300 (tel.czynsz,szkolenia)

1 160,00

1 089,00

27 300,00

26 865,77

4350 internet

10 250,00

10 243,44

5 000,00

4 771,20

4400 czynsze

8 880,00

8 880,00

4410 delegacje krajowe

3 850,00

3 119,33

4430 różne opłaty i składki-ubezpieczenia

5 760,00

5 702,00

4360 tel komórkowe
4370 tel stacjonarne

4700 szkolenia
Razem zakup towarów i usług

3 000,00

2 913,00

323 768,00

319 114,31

2 460 898,00

2 454 799,59

3020 Fundusz zdrowotny nauczycieli
OGÓŁEM BP I
80146

Doskonalenie nauczycieli
OGÓŁEM BPII

80195 Konkurs gen Zawackiej
OGÓŁEM BP III

10 038,00

3 275,71

2 470 936,00

2 458 075,30

72 383,00

72 260,18

2 543 319,00

2 530 335,48

Toruń, 30 stycznia 2013 r.
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