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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.: wyŜsze studia magisterskie w zakresie bibliotekoznawstwa (ewentualnie 
inne studia kierunkowe + studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa) oraz 
kwalifikacje pedagogiczne. Troje nauczycieli ukończyło podyplomowe studia z zakresu 
zastosowania technik komputerowych w edukacji. 
  Większość bibliotekarzy (14 osób) ma bardzo długi (ponad 20 lat) staŜ pracy w naszej 
bibliotece. W roku 2009 awans na stopień nauczyciela dyplomowanego otrzymała 1 
nauczycielka. 
 PoniŜsza tabela ilustruje aktualny stan zatrudnienia w grupie nauczycieli bibliotekarzy 
z uwzględnieniem ich stopnia awansu zawodowego. 

 

Nauczyciele  

Osoby Etaty 

DYPLOMOWANI 8 7,5 

MIANOWANI 10 7,75 

KONTRAKTOWI 8 8 

STAśYŚCI 1 1 

OGÓŁEM 27 24,25 

 

Aktualnie kończą staŜe 2 nauczycielki, a 4 są w trakcie ich realizowania.  

  Nauczyciele bibliotekarze podwyŜszają swoje kwalifikacje zawodowe i 
doskonalą umiejętności, pomimo, Ŝe Biblioteka nie otrzymuje 1% odpisu na dofinansowanie 
form doskonalenia zawodowego. Koszty związane z doskonaleniem obciąŜają, zatem nasz 
budŜet podstawowy oraz przede wszystkim samych nauczycieli. W grudniu 2009 r. ośmioro 
nauczycieli, otrzymało dofinansowanie (łącznie 2.800,- zł) do indywidualnego doskonalenia 
zawodowego. Pozostali nauczyciele bibliotekarze podwyŜszali swoje kwalifikacje zawodowe 
i doskonalili umiejętności w ramach kursów zewnętrznych i wewnętrznych oraz poprzez 
udział w konferencjach i warsztatach.   

Nauczyciele bibliotekarze brali udział m.in. w następujących konferencjach, 

seminariach, warsztatach i kursach:  

 
Rok 2009 

o Konferencja Informacja w świecie cyfrowym: Informacja a innowacja 
WyŜsza Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej – 16 marca – 2 osoby 

o Konferencja Otwarte Zasoby Edukacyjne – 23 kwietnia – Warszawa Sejm 
RP 

o Konferencja Bibliograficzne bazy danych: kierunki rozwoju i moŜliwości 
współpracy, 27 – 29 maja Bydgoszcz – 7 osób  
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o Warsztaty JHP- czerwiec – Warszawa BN – 3 osoby 
o Seminarium wspierania ucznia zdolnego i utalentowanego – sierpień – 

Bydgoszcz KO – 1 osoba 
o Konferencja Edukacja XXI wieku – wrzesień – Toruń – 1 osoba 
o Konferencja i warsztaty E-lerning wyzwaniem dla bibliotek, 23-24 

września, Elbląg PBW – 1 osoba 
o Seminarium dla bibliotek pedagogicznych Biblioteki w systemie oświaty i 

kultury” - 22 października – Warszawa BN – 1 osoba 
o XXXVII Seminarium Akademia Prawa Komputerowego: Aspekty prawne 

działalności wydawniczej w warunkach dominacji rynku sieciowego 28 
października – Warszawa – 1 osoba 

o Konferencja naukowa Kształcenie zdalne – tradycja i współczesność w 
100-lecie urodzin ElŜbiety Zawackiej 9-10 listopada 

o Seminarium Prawo w działalności Public Relations rzeczników prasowych 
– 18 listopada – Warszawa – 1 osoba 

o Konferencja Ochota na Ŝycie - 19 listopada – Warszawa – 1 osoba 
o Konferencja Biblioteki cyfrowe – 26-27 listopada – Warszawa – 2 osoby 
o Konferencja Innowacje pedagogiczne w zakresie wspierania uzdolnień i 

talentów dzieci i młodzieŜy – 2 grudnia – Bydgoszcz KO – 1 osoba 
o Konferencja Kreatywny nauczyciel, kreatywny i zdolny uczeń – 14 grudnia 

– Bydgoszcz KO – 1 osoba 
 

 Ponadto nauczyciele uczestniczyli w wielu szkoleniach wewnętrznych. Dotyczyły one 
najczęściej obsługi systemu PROLIB M21, PROMAX i PROWEB, ochrony danych 
osobowych, polityki bezpieczeństwa i zmian przepisów prawnych. Wszyscy nauczyciele oraz 
pracownicy magazynu zostali wielokrotnie przeszkoleni przez informatyka i wicedyrektora 
ds. komputeryzacji 

 
 

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: 

• profilem biblioteki, 
• zadaniami biblioteki, 
• budŜetem biblioteki. 
 
DuŜym utrudnieniem w procesie zakupu ksiąŜek jest stosowanie przepisów Prawa 

zamówień publicznych. Przede wszystkim wydłuŜa się czas pomiędzy ukazaniem się ksiąŜki 
na rynku księgarskim, a jej przekazaniem do magazynu zbiorów i umoŜliwienie korzystania z 
niej przez czytelnika.  

 
  Dzięki dobrej współpracy z niektórymi wydawcami (np. Wydawnictwo UMK, 
Ossolineum, Pascal, OPERON, MacEdukacja, Branta) redakcjami, księgarniami (np. toruńska 
Księgarnia „Centrum”) i bibliotekami sporą część publikacji otrzymujemy za darmo. 
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PoniŜszy wykres prezentuje proporcje pomiędzy liczbą ksiąŜek kupionych (ze 

środków budŜetowych i z dochodów własnych), a ksiąŜek otrzymanych w darze w okresie od 
1999 roku. 
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 PowyŜszy wykres prezentuje proporcje pomiędzy wydatkami na zakup ksiąŜek 
pochodzącymi z: budŜetu, a dochodami własnymi oraz wartością ksiąŜek otrzymanych 
bezpłatnie - w darze w okresie od 1999r. 
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 PoniŜsza tabela przedstawia ilościowy i wartościowy stan zbiorów bibliotecznych.  

2009 
BRODNICA TORUŃ OGÓŁEM ZBIORY BIBLIOTECZNE 

wol. warto ść wol. warto ść wol. warto ść 

KSIĄśKI stan w dniu 31.12.2008 17 816 134 286,11 87 696 645 484,72 105 512 779 770,83 
przybyło w 2009 334 12 354,31 2 974 94 288,62 3 308 106 642,93 
w tym: z zakupu 334 12 354,31 2 348 77 080,62 2 682 89 434,93 
ubyło w 2009 0 0,00 102 369,19 102 369,19 
KSIĄśKI stan w dniu 31.12.2009 18 150 146 640,42 90 568 739 404,15 108 718 886 044,57 
PODRĘCZNIKI stan w dniu 31.12.2008 0 0,00 1 222 16 852,02 1 222 16 852,02 
przybyło w 2009 0 0,00 3 72,50 3 72,50 
w tym: z zakupu 0 0,00 1 22,50 1 22,50 
ubyło w 2009 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
PODRĘCZNIKI stan w dniu 31.12.2009 0 0,00 1 225 16 924,52 1 225 16 924,52 
CZASOPISMA stan w dniu 31.12.2008 1 158 22 507,46 8 939 143 185,53 10 097 165 692,99 
przybyło w 2009 32 3 006,16 450 16 172,35 482 19 178,51 
w tym: z zakupu     55 2 097,73 55 2 097,73 
z prenumeraty 32 3 006,16 157 11 800,25 189 14 806,41 
ubyło w 2009 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CZASOPISMA  stan w dniu 31.12.2009 1 190 25 513,62 9 389 159 357,88 10 579 184 871,50 
CZASOPISMA ELEKTRONICZNE       
stan w dniu 31.12.2008 0 0,00 2 169,00 2 169,00 
przybyło w 2009 0 0,00     0 0,00 
w tym: z zakupu 0 0,00     0 0,00 
z prenumeraty 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
ubyło w 2009 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
CZASOPISMA  ELEKTONICZNE  stan 
w dniu 31.12.2009 0 0,00 2 169,00 2 169,00 
ZBIORY SPECJALNE         stan w dniu 
31.12.2008 20 107,15 1 315 16 078,08 1 335 16 185,23 
przybyło w 2009 0 0,00 16 473,22 16 473,22 
w tym: z zakupu 0 0,00 6 193,22 6 193,22 
ubyło w 2009 0 0,00 46 283,59 46 283,59 
ZBIORY SPECJALNE stan w dniu 
31.12.2009 20 107,15 1 285 16 267,71 1 305 16 374,86 
ZBIORY BIBLIOTECZNE- OGÓŁEM w 
dniu 31.12.2009 19 360  172 261,19 102 469 932 123,26 121 829 1 104 384,45 
w tym: z zakupu i prenumeraty w roku 
2009 366 15 360,47 2 567 91 194,32 2 933 106 554,79 
średnia cena wol. kupionego w roku 
2009   41,97   35,53   36,33 
średnia cena ksiąŜki   36,99   32,83   33,35 
średnia cena czasopisma   93,94   65,56   69,28 
średnia cena zbiorów specjalnych       32,20   32,20 
nabytki bezpłatne 0 0,00 876 19 812,37 876 19 812,37 
Liczba prenumerowanych tytułów 
czasopism  36   221   257   
       
 

 Wszystkie zbiory BP w Toruniu są wprowadzone do elektronicznej bazy katalogowej 
(w Filii w Brodnicy ponad 70% całości księgozbioru). BieŜące nabytki są w pełni opracowane 
formalnie i rzeczowo w dwóch językach wyszukiwawczych: UKD i JHP BN. Opisy są 
pobierane za pomocą protokołu Z 39.50 z Biblioteki Narodowej (kopia w Bibliotece Głównej 
Uniwersytetu Śląskiego). Opisy ksiąŜek starych są sukcesywnie uzupełniane, ale jest to 
zadanie dla bibliotekarzy na kilka lat.  
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 W połowie roku 2009 Biblioteka Narodowa zainicjowała radykalną zmianę w zakresie 
słownictwa, gramatyki i metodyki klasyfikowania z zastosowaniem JHP BN, co ma wpływ na 
pracę wszystkich bibliotek stosujących ten język.  W samym tylko roku 2009 opublikowane 
zostały 52 biuletyny zawierające ok. 4 tys. nowych tematów przedmiotowych, z których 
znaczna część została wprowadzona do naszej Lokalnej Kartoteki Haseł Wzorcowych. 
Znaczna ich część powstała z podziału tematu ogólniejszego i wymaga zmian w naszym 
dotychczasowym zasobie LKHW. Tematy zupełnie nowe wprowadzane są do LKHW w 
momencie zakupienia odpowiedniej literatury. W naszej LKHW proces wprowadzania haseł 
wzorcowych jest w znacznym stopniu zaawansowany.  

Wszystkie materiały biblioteczne są wyposaŜone w nalepki z wydrukowanymi 
sygnaturami i kodami kreskowymi. Dzięki temu obsługa czytelni, wypoŜyczalni i magazynu 
rejestruje wszystkie ruchy w obrębie zbioru przy uŜyciu czytników kodów kreskowych. 

  W Toruniu zbiory biblioteczne przechowywane są w niedostępnych dla czytelników 
magazynach. W wolnym dostępie udostępniane są księgozbiory podręczne w czytelniach.  
W Toruniu księgozbiory podręczne zabezpieczone są przed kradzieŜą paskami 
magnetycznymi (system 3M). 

 Z powodu duŜej liczby wypoŜyczeń nasze zbiory szybko niszczeją. Przez wiele lat  
nie stać nas było na usługi introligatorskie. Większość napraw wykonywali wówczas 
magazynierzy we własnym zakresie. W roku 2009 introligator oprawił 82 wol. roczników 
czasopism i 165 wol. ksiąŜek. 

 

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 (Filia w Brodnicy rozpoczęła cyfryzację 
katalogu dopiero w roku 2009, po reinstalacji systemu PROLIB M21), 

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

• baza danych PROMAX (baza ta zastąpiła tradycyjną, kartkową kartotekę 
zagadnieniową i jest niezwykle cennym źródłem informacji bibliograficznej z zakresu 
edukacji, teorii i praktyki pedagogicznej, metodyki poszczególnych przedmiotów 
nauczania, psychologii, socjologii i nauk pokrewnych. Baza zawiera opisy ponad 20 
tys. artykułów z czasopism fachowych dla nauczycieli. Obecnie trwa jej rozbudowa w 
bazę pełnotekstową. Dzięki oprogramowaniu PROMAX, Czytelnicy mają dostęp do 
tej bazy on-line z poziomu strony WWW biblioteki (http://www.bptorun.edu.pl/).  

• powszechny dostęp do Internetu 
 

Automatyzacja opracowania zbiorów i ich wypoŜyczania poprawiła dostęp 
uŜytkowników Biblioteki do informacji o zbiorach (katalogi on-line) i pozwala na szybkie  
i komfortowe udostępnienie zbiorów na zewnątrz. 

Dobre wyposaŜenie biblioteki w komputery i nowoczesny sprzęt elektroniczny 
(skanery, drukarki, kserokopiarki, nagrywarki) pozwala uŜytkownikom biblioteki pracować z 
wszelkiego rodzaju dokumentami i materiałami bibliotecznymi.  

Zastosowanie nowych technologii informacyjnych umoŜliwiło rozwój warsztatu i usług 
informacyjnych. Wprowadziliśmy e-usługi (katalogi on-line, zamawianie, rezerwacja  
i prolongata wypoŜyczonych zbiorów, zamawianie zestawień bibliograficznych i kopii 



 - 7 -  

elektronicznych pocztą elektroniczną,), które zapewniły uŜytkownikom szybki dostęp  
do zbiorów i informacji. W roku 2010 umoŜliwili śmy czytelnikom zdalną rejestrację.  

Liczbę udzielonych informacji przedstawia poniŜsza tabela: 

 

INFORMACJE BRODNICA TORUŃ OGÓŁEM 
w WYPOśYCZALNI 3 351 1 407 4 758 
w CZYTELNI 

324 1 123 1 447 
w 
INFORMATORIUM i 
CZYTELNI 
BIBLIOGRAFICZNEJ    1 002 1 002 
w ICIM 

1 419   1 419 
INFORMACJE  
OGÓŁEM 5 094 3 532 8 626 
 

Udostępnianie zbiorów  

W ostatnich latach notujemy, podobnie jak inne biblioteki spadek liczby czytelników i 
udostępnionych im zbiorów. WiąŜe się pomiędzy innymi z niŜem demograficznym, oraz 
powszechnie panującym, a zarazem błędnym przekonaniem, Ŝe w Internecie moŜna znaleźć 
wszystko. 
Liczba czytelników w roku 2009 przedstawiała się następująco: 

CZYTELNICY  BRODNICA TORUŃ OGÓŁEM 
NAUCZYCIELE 181 608 789 
STUDENCI 516 2 334 2 850 
INNI ( w tym 
uczniowie klas 
maturalnych) 331 528 859 
INSTYTUCJE 

  6 6 
CZYTELNICY 
OGÓŁEM 1 028 3 476 4 504 
   

W roku 2009 stworzona została od podstaw elektroniczna baza danych osobowych 
czytelników z Brodnicy i wypoŜyczonych przez nich zbiorów. 

W roku 2009 wydrukowaliśmy nowe plastikowe karty dla czytelników. Sponsorem 
kart była firma CERGIA.  

Z naszych analiz wyraźnie wynika, Ŝe nauczyciele coraz rzadziej zapisują się do 
biblioteki. Jest to spowodowane głównie zakończeniem przez nich awansu zawodowego. 
Liczne nasze obserwacje dowodzą, Ŝe wśród nauczycieli czytelników dominują osoby młode, 
rozpoczynające pracę w zawodzie. Mniejsza jest teŜ niŜ w latach ubiegłych dynamika w 
przyroście liczby czytelników – studentów. WiąŜemy to z faktem wkraczania na uczelnie 
wyŜsze roczników niŜu demograficznego. Jeśli te tendencje utrzymają się będziemy 
zapisywać do biblioteki uczniów szkół średnich (obecnie tylko maturzystów) i studentów 
kierunków niepedagogicznych. W chwili obecnej muszą oni wpłacać kaucję. 
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Liczba odwiedzin w bibliotece w roku 2009 przedstawiała się następująco: 

ODWIEDZINY  BRODNICA TORUŃ OGÓŁEM 
w WYPOśYCZALNI 6 530 29 295 35 825 
w CZYTELNIACH, 
INFORMATORIUM i w 
ICIM 865 5 952 6 817 
ODWIEDZINY 
OGÓŁEM 7 395 35 247 42 642 
 

 Do liczby odwiedzin „fizycznych” w Bibliotece naleŜy jeszcze doliczyć odwiedziny 
„wirtualne” poprzez stronę internetową: www.bptorun.edu.pl. 
W roku 2006 zarejestrowaliśmy zaledwie 18.043 tego rodzaju odwiedzin, a w roku 2009 juŜ 
196. 463 odwiedzin.  
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Udostępnianie zbiorów bibliotecznych   

W ślad za malejącą liczbą czytelników rejestrujemy mniejszą liczbę wypoŜyczeń i udostępnień zbiorów bibliotecznych. Na szczęście w ostatnim 

okresie sytuacja poprawia się i zaczynamy obserwować zwiększoną aktywność naszych czytelników.  

Liczby dotyczące wypoŜyczonych na zewnątrz i udostępnionych na miejscu zbiorów przedstawiają się następująco: 

 

ROK    2009 
  BRODNICA TORUŃ OGÓŁEM 

Typ zbioró w 
Wyd. zwarte Wyd. 

ciągłe 
Zb. 
specjalne 

OGÓŁEM  Wyd. zwarte Wyd. 
ciągłe 

Zb. 
specjalne 

OGÓŁEM  Wyd. zwarte Wyd. 
ciągłe 

Zb. 
specjalne 

OGÓŁEM  

w WypoŜyczalni 11 524     11 524 37 957   267 38 224 49 481 0 267 49 748 
w Czytelniach, 
Informatorium i w 
ICIM 141 711   852 6 379 6 332 8 12 719 6 520 7 043 8 13 571 
WypoŜyczenia 
międzybiblioteczne 5     5 587  55   642 592 55 0 647 
WYPOśYCZENIA  
OGÓŁEM 11 670 711  12 381 44 923 6 387 275 51 585 56 593 7 098 275 63 966 
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Działalność edukacyjna 
  
Naszą ofertę edukacyjną kierujemy do: 

• wszystkich czytelników,  
• nauczycieli,  
• studentów,  
• uczniów.  

 Szczegółowa informacja o naszej ofercie edukacyjnej jest umieszczona na stronie 
WWW biblioteki.  

W 2009 roku przeprowadziliśmy w ramach tej oferty: 

• 1.122 szkoleń indywidualnych przy terminalach, 
• 1 szkolenie grupowych dla indywidualnych czytelników (4 uczestników) -  

ta oferta nie cieszy się powodzeniem 
• 25 konsultacji indywidualnych dla nauczycieli, 
• 18 szkoleń grupowych dla nauczycieli (254 uczestników), 
• 4 szkoleń grupowych dla studentów bibliotekoznawstwa (41 uczestników), 
• 3 praktyki studenckie, 
• 96 lekcji bibliotecznych dla maturzystów (1819 uczestników), 
• 16 lekcji bibliotecznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (356 

uczestników). 

Zarówno uczestnicy zajęć, jak i ich opiekunowie zadowoleni są z naszej oferty. 
Najlepszym dowodem na to jest fakt, Ŝe przyprowadzają do nas kolejne grupy  
 
Filia Brodnicy nie ma warunków lokalowych do prowadzenia działalności edukacyjnej i 
ogranicza się ona do indywidualnej pomocy czytelnikom poszukujących odpowiedniej 
literatury bądź informacji. Od września 2009 Filia jest miejscem cyklicznych spotkań 
doradców metodycznych z nauczycielami rejonu gmin powiatu brodnickiego. 

Nauczyciele bibliotekarze organizowali lub współorganizowali m.in. następujące 
konferencje, seminaria, warsztaty:  
 

o II, III, IV edycja szkolenia „Cybersenior” – 25 spotkań  (13 osób) 
o Doradztwo zawodowe – 9 marca Włocławek (wspólnie z Kuratorium 
Oświaty i K-P CEN we Włocławku) Konferencja dla ok. 100 nauczycieli szkół 
zawodowych  
o Systemy biblioteczne PROLIB i PROMAX – efektywne wykorzystanie 
wybranych modułów – 25, 28 marca, 1, 8 kwietnia – 41 uczestników (studenci 
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMK) 
o Współczesne Tendencje w Kształceniu – Efektywność nauczania – 9 
czerwca –Toruń -(wspólnie z Kuratorium Oświaty i K-P CEN w Toruniu) 
Konferencja dla ok. 200 wizytatorów, doradców, konsultantów, nauczycieli i 
pracowników samorządów 
o Poczta elektroniczna i fotografia cyfrowa – 18 czerwca (10 osób) 
o Malarstwo niderlandzkie XV wieku - 24 września, 8, 22 października, 5, 19 
listopada - cykl wykładów z historii sztuki organizowany wspólnie z 
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Międzynarodowym Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS w Toruniu– (25 
osób) 
o Seminarium Otwarte Zasoby Edukacyjne – 7 października – 50 osób 
(nauczyciele bibliotekarze) 
o Gen. prof. dr hab. ElŜbieta Zawacka (1909-2009). Materiały do biografii – 
4 listopada – sesja naukowa ( wspólnie z Fundacją gen. ElŜbiety Zawackiej) – 
(ponad 200 osób)  
o 2 spotkania Klubu Kangura – styczeń i luty 
o 3 spotkania Mamy w Mieście 

 

Działalność kulturalno-o światowa 

 Prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej moŜliwe jest dzięki dobrym 
warunkom lokalowym biblioteki. Najczęściej stosowaną formą działalności są wystawy. W 
roku 2009 zorganizowaliśmy następujące wystawy:  

o Wystawa „Drzeworyty Wandy Tomaszewskiej” –  28 stycznia- wystawę   
                     obejrzało około 100 osób; 

o Wystawa „Fotograficzna poczta butelkowa” – 17 marca  wystawie 
towarzyszyła tematyczna ekspozycja przewodników turystycznych  
wystawę obejrzało około 180 osób (relacja z wystawy w TV Toruń) 

o Wystawa „ Toruń melancholijnie – inspiracje” prace Agaty Kowalskiej, 
stypendystki Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego  - 21 lipca 
(relacja z wystawy w TV Toruń) 

o Wystawa "Minęło sto lat_1909-2009). Kilka obrazów z Ŝycia gen. ElŜbiety 
Zawackiej "Zo"- 4 listopada – wystawa z okazji uroczystości nadania 
imienia:  Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. ElŜbiety Zawackiej 
w Toruniu (relacja z uroczystości w TVP3 i w TV Toruń) 

o Wystawa „Ptaki – cudaki, anioły, aniołki” prace twórcy ludowego Lecha 
Dąbrowskiego  - 17 listopada – wystawę obejrzało około 80 osób (relacja z 
wystawy w TV Toruń) 

o Wystawa Szlakiem Astronomii Toruńskiej –wystawa z pleneru 
fotograficznego organizowanego przez WOAK (relacja z wystawy w TV 
Toruń) 

o Wystawy ksiąŜek z okazji: Dnia Rodziny, Międzynarodowego Dnia 
KsiąŜki dla Dzieci, Międzynarodowego Dnia Walki z Narkomanią, 
Wydawnictwa Młodkowski, Międzynarodowego Roku Astronomii. 
Wystawy były urozmaicone pracami plastycznymi wypoŜyczonymi Galerii 
i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu 

o 3 wystawki tematyczne w gablotach poświęcone: prof. L. Kołakowskiemu, 
prof. B. Skardze, prof. S. Kalembce  

o 2 wystawki nowości w gablotach 
 
 
 

Współpraca z innymi podmiotami 

 Biblioteka Pedagogiczna współpracuje z wieloma podmiotami: placówkami 
oświatowymi, instytucjami kultury, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz 
edukacji, kultury czy spraw waŜnych społecznie. W roku 2009 kontynuowaliśmy bądź 
nawiązaliśmy współpracę z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli  
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w Toruniu, CKU Toruńskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia 
Nauczycieli, Zespołem Szkół w Łubiance, I LO im. M. Kopernika w Toruniu, WBP – 
KsiąŜnicą Kopernikańską, Biblioteką Główną UMK i WSB w Toruniu, Galerią i Ośrodkiem 
Plastycznej Twórczości Dziecka, Towarzystwem Bibliofilów im J. Lelewela w Toruniu, 
Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich, Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół 
Polskich, Związkiem Bibliotek Polskich, Polskim Związkiem Filatelistów, 
Międzynarodowym Centrum Zarządzania Informacją, Fundacją Nowoczesna Polska, 
Fundacją Kidprotect, inicjatywą społeczną „Mama w mieście” oraz z Toruńskim 
Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego Wirgiliusz. Współpraca przejawiała się we 
wspólnej organizacji, szkoleń, warsztatów, konkursów czytelniczych, wystaw, odczytów, 
przygotowania publikacji do druku czy udziału w konferencjach. 
 
 DuŜy 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.   

Kontynuowaliśmy współpracę z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną we Wrocławiu. 
Współpraca polega na opracowywaniu i systematycznej aktualizacja linków do „Bazy 
edukacyjnych zasobów Internetu Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej”.  
 

Publikacje pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu  

Największym osiągnięciem było wydanie w nakładzie 500 egzemplarzy, pierwszej w 
historii biblioteki profesjonalnie opracowanej bibliografii patronki biblioteki prof. ElŜbiety 
Zawackiej: 

• ElŜbieta Zawacka : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa w wyborze za lata 1959-
2009 / oprac. Marzena Jarocka ; Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. ElŜbiety 
Zawackiej w Toruniu. Toruń : Graffiti BC, 2009. ISBN 978-83-61555-24-7 

 

Autorka tej bibliografii p. Marzena Jarocka z Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego 
opublikowała teŜ bibliografie ElŜbiety Zawackiej w wyborze w następujących publikacjach 
naukowych:  

• ElŜbieta Zawacka "Zo" : portret akademicki / Ryszard Borowicz, Hanna Kostyło, 
Władysława Szulakiewicz. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, 2009.  ISBN 978-83-231-2414- 

 
• Pisma pedagogiczne / ElŜbieta Zawacka ; pod red. Anny Frąckowiak, Józefa 

Półturzyckiego, Hanny Solarczyk-Szwec. Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu 
Technologii Eksploatacji - PIB, 2009. ISBN 978-83-7204-787-8 

 

Od kilku lat systematycznie współpracujemy z kwartalnikiem 45 Minut: Toruński 
Przegląd Oświatowy, w ramach stałej rubryki: Biblioteka Pedagogiczna dla edukacji 
publikujemy w kaŜdym numerze informacje o bieŜącej działalności Biblioteki oraz zestaw 
literatury na temat, który jest wiodącym hasłem bieŜącego numeru. W roku 2009 ukazały się 
na łamach kwartalnika następujące nasze publikacje: 

• Co czytać? Prawa dziecka, prawa ucznia : literatura dostępna w Bibliotece 
Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. ElŜbiety Zawackiej w Toruniu / oprac. Anna 
Wiligalska // Czterdzieści Pięć Minut. - 2009, nr 4, s. 39-40 
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• Edukacja ekonomiczna, przedsiębiorczość: wybór literatury dostępnej w Bibliotece 
Pedagogicznej w Toruniu / Anna Wiligalska // Czterdzieści Pięć Minut. - 2009, nr 1, s. 
37-38 

 
• Filia w Brodnicy - historia i dzień dzisiejszy / Wojciech Pawłowski, Joanna 

Kornowska // Czterdzieści Pięć Minut. - 2009, nr 3, s. 36 
 

• Jak efektywnie nauczać i uczyć się : wybór literatury dostępnej w Bibliotece 
Pedagogicznej w Toruniu / Oprac. Wiesława Budrowska, Anna Wiligalska // 
Czterdzieści Pięć Minut. - 2009, nr 3, s. 35-36 

 
• Nadanie Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu imienia gen. bryg. prof. ElŜbiety 

Zawackiej // Czterdzieści Pięć Minut. - 2009, nr 4, s. 40-41 
 

• Nowa podstawa programowa : literatura dostępna w Bibliotece Pedagogicznej w 
Toruniu / Anna Wiligalska // Czterdzieści Pięć Minut. - 2009, nr 2, s. 36-37 

  

Publikacje pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w serwisach 

elektronicznych 

 Największą aktywność 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. 

Bibliotekarze nasi publikują takŜe w największym polskim czasopiśmie 
elektronicznym Biuletyn EBIB. W roku 2009 p. Wiesława Budrowska była redaktorem 
prowadzącym nr 106, który był w całości poświęcony problemom bibliotek pedagogicznych i 
nosił tytuł: Informacja i edukacja w bibliotekach pedagogicznych. 
Nasi bibliotekarze opublikowali następujące artykuły na łamach Biuletynu BIB: 

• Bibliograficzne bazy danych bibliotek pedagogicznych / Aldona Zawałkiewicz// W: 
Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny BoŜena Bednarek-Michalska 
- Nr 6/2009 (106) sierpień/wrzesień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2009. - Tryb dostępu: 
http://www.ebib.info/2009/106/a.php?zawalkiewicz. - Tyt. z pierwszego ekranu. - 
ISSN 1507-7187 

 
• Działania edukacyjne w bibliotekach pedagogicznych / Wiesława Budrowska// W: 

Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny BoŜena Bednarek-Michalska 
- Nr 6/2009 (106) sierpień/wrzesień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2009. - Tryb dostępu: 
http://www.ebib.info/2009/106/a.php?budrowska. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 
1507-7187 

• Finansowanie bibliotek pedagogicznych / ElŜbieta Wykrzykowska// W: Biuletyn 
EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny BoŜena Bednarek-Michalska - Nr 
8/2009 (108) listopad. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich KWE, 2009. - Tryb dostępu: 
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http://www.ebib.info/2009/108/a.php?wykrzykowska. - Tyt. z pierwszego ekranu. - 
ISSN 1507-7187 

Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu w mediach i w publikacjach innych autorów 

 O działalność Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu informowała wielokrotnie prasa 
lokalna (Gazeta Wyborcza, Nowości, Gazeta Pomorska), telewizja kablowa, radio PiK  
i 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. 
 Nasza działalność na polu bibliotekarskim została zauwaŜona i opisana przez innych 
autorów:  

• Biblioteki pedagogiczne - waŜna sieć, waŜna sprawa / Kinga Hechsman // Poradnik 
Bibliotekarza. - 2009, nr 3, s. 8-9 

 
• Public relations w bibliotece / Robert Beller . - Bibliogr. // Biblioteka - Szkolne 

Centrum Informacji. - 2009, nr 4, s. 31-34 
 

Zostaliśmy teŜ zauwaŜeni i pozytywnie opisani przez autorów ksiąŜki:  
 
• Elektroniczny wizerunek biblioteki / pod red. Mai Wojciechowskiej ; Ateneum Szkoła 

WyŜsza w Gdańsku : Wydawnictwo Ateneum - Szkoły WyŜszej, 2008. ISBN 978-83-
61079-01-9  

 

Inne przedsięwzięcia i sukcesy 

W roku 2009 patronem BP została gen. bryg. prof. ElŜbieta Zawacka (Uchwała Nr 
XXXVII/920/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2009 r.). 
Z tej okazji wydaliśmy Jej bibliografię podmiotowo-przedmiotową oraz okolicznościową 
kartkę pocztową i datownik. Współorganizowaliśmy razem z Fundacją ElŜbiety Zawackiej 
sesję naukową: Gen. prof. dr hab. ElŜbieta Zawacka (1909-2009). Materiały do biografii (4 
listopada 2009).  
 

Ponadto do ostatnich sukcesów zaliczyć naleŜy następujące wydarzenia: 
• lipiec 2009 – dyr. ElŜbieta Wykrzykowska wraz z 5 dyrektorami innych bibliotek 

pedagogicznych uczestniczy w pracach grupy konsultacyjnej MEN w ramach 
projektu: Wzmocnienie systemu wspierania rozwoju szkół ze szczególnym 
uwzględnieniem doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego 

• październik 2009 – 2 nauczycielki (Emilia Karolewska i Aldona Zawałkiewicz) 
otrzymały z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody Zarządu Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego 

• 22 października 2009 r. nasza koleŜanka z Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego 
p. Wiesława Budrowska została wybrana na Przewodniczącą Ogólnopolskiej Sekcji 
Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych przy Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich. 

• listopad 2009 – TV Toruń nakręciła i kilkakrotnie wyemitowała program o historii i 
dniu dzisiejszym biblioteki  
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BudŜet  
 
 Zdecydowaną większość budŜetu biblioteki pochłaniają płace wraz z pochodnymi oraz 
obowiązkowy odpis na fundusz socjalny. Biblioteka jest zwolniona z opłat, na PFRON, 
poniewaŜ zatrudnia aŜ 18 osób niepełnosprawnych (od roku 2006 realizowany jest program 
„Osoby niepełnosprawne w słuŜbie publicznej” i oprócz dotacji z PFRON otrzymujemy z 
budŜetu województwa dodatkowe pieniądze na realizację zadań z zakresu polityki 
społecznej).  

Biblioteka jest w tej szczęśliwej sytuacji, Ŝe od 2006 roku funkcjonuje w nowym 
budynku powstałym w wyniku adaptacji dawnego szpitala wojskowego. Biblioteka otrzymała 
wówczas zupełnie nowe wyposaŜenie i skomputeryzowała wszystkie procesy biblioteczne. 
Dlatego nie musi przez najbliŜsze lata inwestować w nowe wyposaŜenie. Sporą część 
środków finansowych pochłaniają jednak wszelkiego rodzaju konserwacje instalacji (np. 
wentylacja i klimatyzacja) i urządzeń (np. windy) oraz zakup licencji i serwisu 
oprogramowania. BudŜet zapewnia stabilne funkcjonowanie biblioteki, ale ciągle brakuje 
środków budŜetowych podwyŜszenie płac pracowników administracji i obsługi oraz na 
szkolenia (biblioteka nie otrzymuje odpisu na doskonalenie zawodowe nauczycieli). 
 

Braki w budŜecie łagodzone są w znacznym stopniu dzięki pieniądzom gromadzonym 
na rachunku dochodów własnych. Największa część wpływów pochodzi z kar pobieranych od 
czytelników za nieterminowy zwrot wypoŜyczonych ksiąŜek. 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 kaŜdego 
nauczyciela. 

PoniŜszy wykres ilustruje wydatki budŜetowe w roku 2009: 
 

Wynagrodzenia i pochodne

Ekwiwakent za odzie Ŝ

Materiały i wyposa Ŝenie

Zakup ksi ąŜek i czasopism

Energia

Usługi remontowe,
zdrowotne i inne

Czynsz

Podró Ŝe słu Ŝbowe

Ubezpieczenia

Szkolenia

Akcesoria komputerowe
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Szczegółowa informacja o realizacji budŜetu w roku 2009  
 
801 rozdział 80147 nazwa zadania „Utrzymanie jednostki” 
 
I. Dochody budŜetowe 
Planowane dochody budŜetowe na rok 2009: 
- paragraf 0970 wpływy z róŜnych dochodów – 300,00 
Wykonanie: dochody budŜetowe ogółem 809, 96 w tym: 

- uzyskane prowizje dla płatnika z tytułu przekazywanych w terminie zaliczek na 
podatek dochodowy od osób fizycznych i od wypłat dla pracowników świadczeń z ZUS w 
kwocie 257 zł, 

- zwroty z lat ubiegłych wyniosły 552,96. 
 
II. Wydatki bud Ŝetowe 
Wynagrodzenia i pochodne 

§ wyszczególnienie Wykonanie 2009 
 Ogółem wydatki 801 1 825 414,04 

 Wynagrodzenia i pochodne 1 461 383,79 
4010 Wynagrodzenia 1 113 031,10 
 Wynagrodzenia osobowe 1 052 688 30 
 - nauczyciele 818 821,07 
 - administracja 233 867,23 
 Wynagrodzenia jednorazowe 60 342 80 
 - nauczyciele 50 029,20 
 - administracja 10 313,60 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 986,58 
 - nauczyciele 60 950,69 
 - administracja 17 035,89 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 176 107,87 
4120 Składki na fundusz pracy 26 747,24 
4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych 67 511,00 
Pozostałe wydatki bieŜące 

§ Pozostałe wydatki bieŜące  Wykonanie 2009 
 Ogółem 364 030,25 
3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 

- ekwiwalent za pranie odzieŜy 
-ekwiwalent za uŜywanie własnej odzieŜy 

1 358,36 
558,36 
800,00 

4210 Materiały i wyposaŜenie 
- materiały biurowe 
- druki biblioteczne 
- środki czystości 
- materiały gospodarcze 
- przedmioty nietrwałe 

22 647,00 
2 606,71 
6 590,43 
6 476,57 
3 520,67 
3 452,62 

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 
-czasopisma  
- ksiąŜki 

84 990,00 
63 579,05 
21 410,95 

4260 Zakup energii 
- energia cieplna 
- energia elektryczna 
- woda 

125 591,07 
61 240,56 
63 350,75 

999,76 
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4270 Zakup usług remontowych 
- konserwacja i naprawy 

8 637,31 

4280 Zakup usług zdrowotnych 922,00 
4300 Zakup usług pozostałych 

- utrzymanie budynku 
- usługi pocztowe 
- abonamenty 
- usługi introligatorskie 
- usługi informatyczne 
- pozostałe usługi 

37 200,00 
8 261,90 
3 039,55 
6 001,17 
7 459,94 
1 936,02 

10 501,42 
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Toruń i 

Brodnica 
4 553,32 

4370 Opłaty z tytułu zakupu usł. telekom. telef. stacj. 
Toruń i Brodnica 

5 060,89 

4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 7 424,63 
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 4 687,95 
4430 RóŜne opłaty i składki 6 510,00 
4700 Szkolenie pracowników niebędących czł.korp.sł.cyw. 6 268,80 
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz.druk.i 

urz.kserogr. 
4 889,53 

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i 
licencji 
- taśmy, tonery 
- programy 
- inne akcesoria 

43 289,39 
5 996,77 

32 115,24 
5 177,38 

 
3. Stan zatrudnienia 
 
wyszczególnienie plan wykonanie 
Etaty   
- nauczyciele bibliotekarze 23,75 23,68 
- pozostali pracownicy 9,75 10,06 
Osoby   
- nauczyciele – 
bibliotekarze 

25,00 24,92 

- pozostali pracownicy 12,00 12,00 
Średnie zatrudnienie   
- nauczyciele bibliotekarze 23,75 23,68 
- pozostali pracownicy 9,75 10,06 
 
Dział 801 rozdział 80147 zadanie ”Pomoc zdrowotna dla nauczycieli” 
 
Plan finansowy w wysokości 1 902 zł został w całości wykorzystany. Pomocy finansowej na 
podratowanie zdrowa otrzymało pięciu nauczycieli i 1 nauczycielka emerytka. 
 
Dział 801 rozdział 80146 zadanie „Doskonalenie nauczycieli” 
 
Z dofinansowania indywidualnego doskonalenia nauczycieli w roku 2009 skorzystało 
ośmioro nauczycieli na kwotę 2 800 zł. 
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Dział 801 rozdział 80195 zadanie: „Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli” 
 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –określono planowane wydatki w 
kwocie 7 207 zł na realizację zadania „Fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów”.Z 
pomocy finansowej funduszu przeznaczonego dla nauczycieli emerytów w 2009 r. 
skorzystało siedem osób, z czego na zapomogi wypłacono 3 800 zł i na dofinansowanie 
wypoczynku letniego 2 950 zł. 
 
Dział 801 rozdział 80195 zadanie „ Nagrody z tytułu DEN dla nauczycieli wojewódzkich 
jednostek oświatowych” 
 
Nagrodą z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały wyróŜnione dwie nauczycielki w kwocie 
12 119 zł 
 
Dział 853 rozdział 85395 zadanie „Osoby niepełnosprawne w słuŜbie publicznej” 
 
I. Dochody budŜetowe 
Planowane dochody budŜetowe na rok 2010: 
- paragraf 0920 – pozostałe odsetki   400,00 
- paragraf 0970 wpływy z róŜnych dochodów – 100,00 
Wykonanie: dochody budŜetowe ogółem 292, 21 w tym: 

- uzyskane prowizje dla płatnika z tytułu przekazywanych w terminie zaliczek na 
podatek dochodowy od osób fizycznych i od wypłat dla pracowników świadczeń z ZUS w 
kwocie 62 zł, 

- odsetki bankowe – 230, 21 zł. 
II Wydatki bud Ŝetowe 
 
2. Realizacja zadania – wykonanie wydatków 
 
§ wyszczególnienie Wykonanie 2009 
 ogółem 380 030,43 
4010 Wynagrodzenia osobowe 289 314,47 
 - nauczyciele 24 066,39 
 - administracja 265 248,08 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 005,67 
 - nauczyciele 1 665,71 
 - administracja 16 339,96 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 048,80 
4120 Składki na fundusz pracy 6 763,49 
4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych 19 898,00 
 
3. Stan zatrudnienia 
 
wyszczególnienie plan wykonanie 
Etaty   
- nauczyciele bibliotekarze 1,00 1,00 
- pozostali pracownicy 15,00 15,00 
Osoby   
- nauczyciele – 1,00 1,00 
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bibliotekarze 
- pozostali pracownicy 15,00 15,00 
Średnie zatrudnienie   
- nauczyciele bibliotekarze 1,00 1,00 
- pozostali pracownicy 15,00 15,00 
 
Dochody własne  
 
Wykonane dochody: 
 
Na rachunek dochodów własnych w poz. 1 „Darowizny” w 2009 r. wpłacane zostały środki 
pienięŜne pochodzące z: 
   - dobrowolnych wpłat czytelników na zakup zbiorów bibliotecznych ( dary) w 
wysokości 119 zł, 
 - tytułu odsetek bankowych wyniosły 110, 91 zł, 
Razem dochody własne w § 1 wyniosły 229, 91 zł 
 
Na rachunek dochodów własnych w poz. 1 „Odszkodowania”” w 2009 r. wpłacane były 
środki pienięŜne pochodzące z: 
               - odszkodowania z firmy ubezpieczającej mienie - 7 686 zł. 
 
Na rachunek dochodów własnych w poz. 2 „Działalność bieŜąca” w 2009 r. wpłacane były 
środki pienięŜne pochodzące z: 
 - opłat od czytelników Biblioteki zgodnych z regulaminem udostępniania zbiorów 
bibliotecznych – głównie z kar za przetrzymywanie ksiąŜek – w kwocie 21 709, 48 zł 
 - tytułu odsetek bankowych w wysokości 972, 81 zł, 
 - pozostałych usług – usługi ksero w wysokości 6 714, 60 zł, 
             - z wpłat za sprzedaŜ ubytkowanych zbiorów   419, 50 zł 
             - zwrot za druk kart magnetycznych 2 000, 00 zł 
             - wynajem sali konferencyjnej 2 377, 50 zł 
 
Razem dochody własne w § 2 wyniosły 34 193, 89 zł. 
 
Wykonane wydatki: 
   
    - z dochodów własnych par. 1 „Darowizny” razem 41, 50 zł 
                 - zakup druków                    41,50  
     
   - z dochodów własnych par. 1 „Odszkodowania” razem 7 686 zł 
               - zakup 3 kamer zewnętrznych 5 856,00   
               - montaŜ kamer                 1 830,00  
 
    - z dochodów własnych pa r. 2 „Utrzymanie” razem 30 153, 51 zł 
                 - zakup materiałów biurowych i kart magnetycznych    1 470,68 
                 - zakup ksiąŜek              26 856,46 
                 - opłaty pocztowe i upomnienia                                           487,89 
                 - zakup akcesoriów komputerowych                               1 338,48 
 


