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Zbiory biblioteczne  

 Poniższy wykres prezentuje proporcje pomiędzy liczbą książek kupionych (ze 
środków budżetowych i z dochodów własnych), a książek otrzymanych w darze.  
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 Powyższy wykres prezentuje proporcje pomiędzy wydatkami na zakup zbiorów 
pochodzącymi z: budżetu, a dochodami własnymi oraz wartością książek otrzymanych 
bezpłatnie - w darze. 

 W marcu 2010 r. zostały wypracowane i wdrożone  wytyczne selekcji księgozbioru. 

Podczas selekcji wycofano ze zbiorów 924 wol. książek zbędnych. 
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Ilościowy i wartościowy stan zbiorów bibliotecznych  

w dniu 31 grudnia 2010r. 

BRODNICA TORUŃ OGÓŁEM ZBIORY BIBLIOTECZNE 
wol. wartość wol. wartość wol. wartość 

KSIĄŻKI stan w dniu 31.12.2009 18 150 146 640,42 90 568 739 404,15 108 718 886 044,57 

przybyło w 2010 279 8 911,41 2 808 84 183,00 3 087 93 094,41 

w tym: z zakupu 279 8 911,41 2 263 67 644,00 2 542 76 555,41 

ubyło w 2010     869 970,74 869 970,74 

KSIĄŻKI stan w dniu 31.12.2010 18 429 155 551,83 92 507 822 616,41 110 936 978 168,24 

PODRĘCZNIKI stan w dniu 31.12.2009 0 0,00 1 225 16 924,52 1 225 16 924,52 

przybyło w 2010     174 4 131,00 174 4 131,00 

w tym: z zakupu     0 0,00 0 0,00 

ubyło w 2010     11 110,00 11 110,00 

PODRĘCZNIKI stan w dniu 31.12.2010 0 0,00 1 388 20 945,52 1 388 20 945,52 

CZASOPISMA stan w dniu 31.12.2009 1 190 25 513,62 9 389 159 357,88 10 579 184 871,50 

przybyło w 2010 30 3 131,09 340 16 690,91 370 19 822,00 

w tym: z zakupu     71 1 903,04 71 1 903,04 

z prenumeraty 30 3 131,09 167 12 689,87 197 15 820,96 

ubyło w 2010 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

CZASOPISMA  stan w dniu 31.12.2010 1 220 28 644,71 9 729 176 048,79 10 949 204 693,50 
CZASOPISMA ELEKTRONICZNE       
stan w dniu 31.12.2009 0 0,00 2 169,00 2 169,00 

przybyło w 2010     1 122,00 1 122,00 

w tym: z zakupu     1 122,00 1 122,00 

z prenumeraty     0 0,00 0 0,00 

ubyło w 2010     0 0,00 0 0,00 
CZASOPISMA  ELEKTONICZNE  stan 
w dniu 31.12.2010 0 0,00 3 291,00 3 291,00 
ZBIORY SPECJALNE         stan w dniu 
31.12.2009 20 107,15 1 285 16 267,71 1 305 16 374,86 

przybyło w 2010     34 798,63 34 798,63 

w tym: z zakupu     26 608,63 26 608,63 

ubyło w 2010     10 65,87 10 65,87 
ZBIORY SPECJALNE stan w dniu 
31.12.2010 20 107,15 1 309 17 000,47 1 329 17 107,62 
ZBIORY BIBLIOTECZNE- OGÓŁEM w 
dniu 31.12.2010 19 669 184 303,69 104 936 1 036 902,19 124 605 1 221 205,88 
w tym: z zakupu i prenumeraty w roku 
2010 309 12 042,50 2 528 82 967,54 2 837 95 010,04 
średnia cena wol. kupionego w roku 
2010   38,97   32,82   33,49 

średnia cena książki   31,94   29,89   30,12 

średnia cena czasopisma   104,37   61,31   66,13 

średnia cena zbiorów specjalnych       23,41   23,41 
nabytki bezpłatne 0 0,00 829 22 958,00 829 22 958,00 
Liczba prenumerowanych tytułów 
czasopism  33   244   277   

 

 Wszystkie zbiory BP w Toruniu i Filii w Brodnicy 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 Biblioteki Narodowej (kopia w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Śląskiego). Opisy 
książek starych są sukcesywnie uzupełniane.  
W roku 2009 Biblioteka Narodowa zainicjowała radykalną zmianę w zakresie słownictwa, 
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gramatyki i metodyki klasyfikowania z zastosowaniem JHP BN. Zmiany te miały ogromny 
wpływ na pracę przy elektronicznych bazach katalogowych i bibliograficznych w roku 2010.  

 Z powodu dużej liczby wypożyczeń nasze zbiory szybko niszczeją. Większość napraw 
wykonywali wówczas magazynierzy we własnym zakresie (748 wol). W roku 2010 
introligator oprawił jedynie 29 wol. roczników czasopism i 77 wol. książek. 

 

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), 
 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 wypożyczania poprawiła dostęp 
użytkowników Biblioteki do informacji o zbiorach (katalogi on-line) i pozwala na szybkie  
i komfortowe udostępnienie zbiorów na zewnątrz. 

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

Zastosowanie nowych technologii informacyjnych umożliwiło rozwój warsztatu i usług 
informacyjnych. Wprowadziliśmy e-usługi (katalogi on-line, zamawianie, rezerwacja  
i prolongata wypożyczonych zbiorów, zamawianie zestawień bibliograficznych i kopii 
elektronicznych pocztą elektroniczną,), które zapewniły użytkownikom szybki dostęp  
do zbiorów i informacji. W roku 2010 umożliwiliśmy czytelnikom zdalną rejestrację w 
systemie PROLIB.  

Liczbę udzielonych informacji przedstawia poniższa tabela: 

INFORMACJE BRODNICA TORUŃ OGÓŁEM 
w WYPOŻYCZALNI 2 978 1 842 4 820 
w CZYTELNI 

265 1 631 1 896 
w INFORMATORIUM i 
CZYTELNI 
BIBLIOGRAFICZNEJ   923 923 
w ICIM 

948   948 
INFORMACJE  OGÓŁEM 

4 191 4 396 8 587 
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Udostępnianie zbiorów  

W ostatnich latach notujemy, podobnie jak inne biblioteki spadek liczby czytelników i 
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 ubiegłym mniej czytelników, odwiedzin i wypożyczeń zarejestrowała Filia w 
Brodnicy (- 189). Na fakt ten obok zjawisk demograficznych mogła mieć także całkowita 
komputeryzacja procesów bibliotecznych (w tym statystyki). Na ile trwała jest to tendencja 
wykażą dopiero kolejne lata.  

 W Toruniu nastąpił wzrost liczby czytelników we wszystkich kategoriach (+435). Jest 
to efektem zmian regulaminowych, w wyniku, których bez kaucji mogą z naszych usług 
korzystać studenci zamieszkali na terenie dawnego woj. toruńskiego, a studiujący na różnych 
uczelniach. 
Liczba czytelników w roku 2010 przedstawiała się następująco: 

CZYTELNICY  BRODNICA TORUŃ OGÓŁEM 
 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
NAUCZYCIELE 181 131 608 715 789 846 
STUDENCI 516 383 2 334 2 606 2 850 2 989 
INNI ( w tym 
uczniowie klas 
maturalnych) 331 324 528 581 859 905 
INSTYTUCJE 

  1 6 9 6 10 
CZYTELNICY 
OGÓŁEM 1 028 839 3 476 3 911 4 504 4 750 

    

Z naszych analiz wyraźnie wynika, że nauczyciele coraz rzadziej korzystają z usług 
biblioteki. Jest to spowodowane głównie zakończeniem przez nich awansu zawodowego. 
Liczne nasze obserwacje dowodzą, że wśród nauczycieli czytelników dominują osoby młode, 
rozpoczynające pracę w zawodzie.  
 

Porównanie liczby odwiedzin w bibliotece w roku 2009 i 2010 przedstawiała się następująco: 

ODWIEDZINY  BRODNICA TORUŃ OGÓŁEM 
 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
w WYPOŻYCZALNI 6 530 5682 29 295 29727 35 825 35 409 
w CZYTELNIACH, 
INFORMATORIUM i w 
ICIM 865 611 5 952 5911 6 817 6522 
ODWIEDZINY 
OGÓŁEM 7 395 6293 35 247 35638 42 642 41931 
 

 Do liczby odwiedzin „fizycznych” w Bibliotece należy jeszcze doliczyć odwiedziny 
„wirtualne” poprzez stronę internetową: www.bptorun.edu.pl. 

 średnia dzienna odwiedzin: 600  
 średnia miesięczna odwiedzin: 1827  
 ogółem odwiedzin w roku 2010: 218 493  (w roku 2009 było takich odwiedzin 

196.463, a w roku 2006 zaledwie 18.043) 
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Udostępnianie zbiorów bibliotecznych   

W ślad za malejącą liczbą czytelników rejestrujemy mniejszą liczbę wypożyczeń i 

udostępnień zbiorów bibliotecznych. Wpływ na to ma także komputeryzacja naszych 

katalogów. Czytelnicy, którzy korzystają z katalogów poprzez komputery własne, bez 

pomocy i wsparcia dyżurującego bibliotekarza najczęściej nie prowadzą dogłębnych 

poszukiwań i zadowalają się informacją o dostępności poszukiwanej pozycji. Nie szukają już 

pozycji o podobnej lub zbliżonej tematyce, bądź innego autora. Na szczęście w ostatnim 

okresie sytuacja poprawia się i zaczynamy obserwować zwiększoną aktywność naszych 

czytelników. Niewątpliwy wpływ na to mają prowadzone przez nas szkolenia biblioteczne. 
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Liczby dotyczące wypożyczonych na zewnątrz i udostępnionych na miejscu zbiorów przedstawiają się następująco: 

ROK    2009 
  BRODNICA TORUŃ OGÓŁEM 

Typ zbiorów 

Wyd. 
zwarte 

Wyd. 
ciągłe 

Zb. 
specj
alne 

OGÓŁEM Wyd. zwarte Wyd. ciągłe Zb. 
specjalne 

OGÓŁEM Wyd. zwarte Wyd. 
ciągłe 

Zb. 
specjalne 

OGÓŁEM 

w Wypożyczalni 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 
Wypożyczenia 
międzybiblioteczne 5     5 587  55   642 592 55 0 647 
WYPOŻYCZENIA  
OGÓŁEM 11 670 711  12 381 44 923 6 387 275 51 585 56 593 7 098 275 63 966 

 
 
 

ROK    2010 
w Wypożyczalni 

7 672     7 672 38 863   293 39 156 46 535 0 293 46 828 
w Czytelniach, 
Informatorium i w 
ICIM 194 435   629 6 937 6 019 4 12 960 6 231 6 454 4 13589 
Wypożyczenia 
międzybiblioteczne 4     4 140     140 144 0 0 144 
WYPOŻYCZENIA  
OGÓŁEM 7 870 435 0 8 305 45 940 6 019 297 52 256 53 810 6 454 297 60 561 
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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 2010 roku przeprowadziliśmy w ramach tej oferty: 

 764  szkolenia indywidualnych przy terminalach, 
 19 konsultacji indywidualnych dla nauczycieli, 
 18 szkoleń grupowych dla nauczycieli (254 uczestników), 
 2 szkolenia grupowe dla studentów I roku informacji naukowej i bibliologii – 

UMK (52 uczestników)- „Systemy biblioteczne PROLIB i PROMAX – 
efektywne wykorzystanie wybranych modułów”, 

 1 praktykę studencką (bibliotekoznawstwo UMK), 
 1 staż studencki (w ramach projektu realizowanego przez UAM w Poznaniu: 

Dostosowanie modelu kształcenia studentów filologii polskiej do wyzwań 
współczesnego rynku pracy 

 106 lekcji bibliotecznych dla maturzystów (1819 uczestników), 
 22 lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (508 

uczestników). 

Ponieważ szkolenia grupowe dla indywidualnych czytelników nie cieszyły się 
zainteresowaniem naszych czytelników uruchomiliśmy we wrześniu 2010 r. na platformie 
Moodle szkolenie e-learningowe :  „Szkolenie biblioteczne on-line”.  
Rozpoczęliśmy też przygotowania do kolejnych kursów e-lerningowych ( „Wyszukiwanie 
artykułów w bazie bibliograficznej PROMAX” , „Ćwiczenia  uzupełniające do lekcji 
bibliotecznej”)  

 
Po raz pierwszy w naszej historii zorganizowaliśmy „Miesiąc Studenta w Bibliotece 
Pedagogicznej w Toruniu” (4 października – 5 listopada 2010 r.). W ramach tego 
przedsięwzięcia przedstawiliśmy swoją ofertę studentom:  
- UKW polonistyka (14 osób)   
- UKW bibliotekoznawstwo (20 osób)  
- UMK historia (20)  
- Kolegium Służb Społecznych (20 osób)  
- UMK praca socjalna (4 grupy – 100 osób)  

 
Ponadto nasi nauczyciele bibliotekarze organizowali lub współorganizowali m.in. 

następujące konferencje, seminaria, warsztaty:  
 Warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy członków TNBSP na temat wyszukiwania 

informacji – kwiecień i czerwiec - współorganizacja 
 2 edycje Cyberseniora: V edycja „Cyberseniora” – 7 stycznia 2010 r. do 25 lutego; 

VI – 4 marca 2010 r. do 29 kwietnia 2010 r. 
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 Szkolenie dla doradców metodycznych z Torunia i terenu – 8 marca, Scenariusz: 
Samokształcenie – wyszukiwanie informacji bibliograficznej. 

 Wykład prof. Jana Wroniszewskiego „Genealogia – podróż w przeszłość”, 29 
kwietnia 2010 r. – współorganizacja 

 Prezentacja multimedialna literatury  Uczeń ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi podczas spotkania z metodykiem Krystyną Stelmaszczyk-Wijaczką 
i nauczycielami bibliotekarzami z naszego regionu  

 Sztuka włoska XV w.  – cykl 4 wykładów z historii sztuki dla nauczycieli i 
maturzystów  - wrzesień/październik 

 Konferencja – Czy biblioteka może być cool? Zastosowanie TIK w bibliotece 
szkolnej i pedagogicznej, czyli pozytywne „bujanie w chmurach”. 16 listopada 
2010 r.: (70 osób) 

 Szkolenie „Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych za pomocą pakietu 
HotPotatoes oraz programu Qprinter -  dla nauczycieli oraz nauczycieli 
bibliotekarzy.”- 4 listopada 

 
Działalność kulturalno-oświatowa 

 Prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej możliwe jest dzięki dobrym 
warunkom lokalowym biblioteki. Najczęściej stosowaną formą działalności są wystawy. W 
roku 2010 zorganizowaliśmy następujące wystawy:  

 „Cięcie” –styczeń/luty 
 „Marzenia w migawce” – marzec 
 „Magiczny Świat Książek” wystawa  z okazji Międzynarodowego Dnia Książki 

Dla Dzieci - marzec/kwiecień 
 „Wycinki z Arkadii” –maj (18 maja – spotkanie z Rafałem Bednarkiewiczem – 

autorem prezentowanych zdjęć oraz przedsiębiorcą, Janem Młynarczykiem, 
autorem wykładu: Jakie jest miejsce osób z niepełnosprawnością intelektualną w 
społeczeństwie?) 

 „Dzika Polska”  -czerwiec – wystawa i warsztaty ekologiczne (8, 9, 10 czerwca) 
 „Spojrzenie na Toruń”- lipiec/sierpień. 
 „Szkoły i uczelnie Torunia w medalierstwie: ze zbiorów Tadeusza Wańskiego” -  

wrzesień 
 „Panna z dzieckiem” - wrzesień (wystawa i wykład dr Barbary Czarneckiej 

„Urodzić dziecko i tekst”) 
 „Ubóstwo i wykluczenie społeczne” - październik 
 „Władysław Raczkiewicz 1885-1947” (współorganizacja z Urzędem 

Marszałkowskim) + opracowanie bibliografii - październik 
 Krajowa Wystawa Filatelistycznej TORUŃ 2010- listopad 
 100-lecie ZHP – wystawa literatury metodycznej dla instruktorów harcerskich-

grudzień 
 „Pour Feliciter - Grafika świąteczno-noworoczna ze zbiorów Mieczysława 

Bielenia”-grudzień 

 
Zarówno uczestnicy zajęć, jak i ich opiekunowie zadowoleni są z naszej oferty. 
Najlepszym dowodem na to jest fakt, że przyprowadzają do nas kolejne grupy 
uczestników.  
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Współpraca z innymi podmiotami 

 Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu 
współpracuje z wieloma podmiotami: placówkami oświatowymi, instytucjami kultury, 
stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz edukacji, kultury czy spraw ważnych 
społecznie. W roku 2010 kontynuowaliśmy współpracę z Kujawsko-Pomorskim Centrum 
Edukacji Nauczycieli w Toruniu, CKU Toruńskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i 
Doskonalenia Nauczycieli, Zespołem Szkół w Łubiance, I LO im. M. Kopernika w Toruniu, 
WBP – Książnicą 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” Toruńskim Stowarzyszeniem 
Rodzicielstwa Zastępczego Wirgiliusz,. Nawiązaliśmy współpracę ze Związkiem Harcerstwa 
Polskiego, oraz z Kujawsko-Pomorskim Towarzystwem Naukowym Psychoterapii 
Psychoanalitycznej. Współpraca przejawiała się we wspólnej organizacji, szkoleń, 
warsztatów, konkursów czytelniczych, wystaw, odczytów, przygotowania publikacji do druku 
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.   

Kontynuowaliśmy współpracę z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną we Wrocławiu. 
Współpraca polega na opracowywaniu i systematycznej aktualizacja linków do „Bazy 
edukacyjnych zasobów Internetu Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej”. W ramach tej 
współpracy przeniesiono, zaktualizowano oraz poszerzono o 12 pozycji całość zasobów 
linków edukacyjnych ( ze starej bazy DBP na platformę WikiEduLinki). 
 

Publikacje pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu 

 
Od kilku lat systematycznie współpracujemy z kwartalnikiem 45 Minut: Toruński 

Przegląd Oświatowy, w ramach stałej rubryki: Biblioteka Pedagogiczna dla edukacji 
publikujemy w każdym numerze informacje o bieżącej działalności Biblioteki oraz zestaw 
literatury na temat, który jest wiodącym hasłem bieżącego numeru. W roku 2010 ukazały się 
na łamach kwartalnika następujące nasze publikacje: 
 

 Zdalna rejestracja // Czterdzieści Pięć Minut. - 2010, nr 1, s 31 
 Biblioteka Pedagogiczna dla maturzystów / Anna Wiligalska // Czterdzieści Pięć 

Minut. - 2010, nr 3, s. 37 
 Zainteresowania, koła zainteresowań: literatura dostępna w Bibliotece 

Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu/ Anna 
Wiligalska // Czterdzieści Pięć Minut. - 2010, nr 1, s 29-30 

 Nauczyciel dokształca się : literatura dostępna w Bibliotece Pedagogicznej im. 
gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu/ Anna Wiligalska // Czterdzieści 
Pięć Minut. - 2010, nr 2, s. 28 

 Nowości w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej (wybór) / Anna Wiligalska // 
Czterdzieści Pięć Minut. - 2010, nr3, s. 35-36 
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 Diagnostyka edukacyjna ; teraźniejszość i przyszłość oceniania szkolnego : 
wybór literatury dostępnej w Bibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. 
Elżbiety Zawackiej w Toruniu/ Anna Wiligalska // Czterdzieści Pięć Minut. - 
2010, nr 4, s.45 

 Biblioteka przyjazna dla rodziców / Izabella Milewska-Warta // Czterdzieści 
Pięć Minut. - 2010, nr 2, s. 29-30 

 Jak korzystać z zasobów Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu? Szkolenie 
biblioteczne on-line / Marzena Jarocka // Czterdzieści Pięć Minut. - 2010, nr 4, 
s. 46 

 
o Inne publikacje: 

 
 „Serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP, czyli jak Internet 

zintegrował nauczycieli bibliotekarzy” – referat wygłoszony na konferencji i 
opublikowany w materiałach konferencyjnych z  IV Bałtyckiej  Konferencji 
„Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” – W sieci bibliotek. Współpraca, 
integracja, nowoczesność – Gdańsk, 19-20 maja 2010 roku 

 „Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem oraz zabezpieczenie komputera 
(systemów operacyjnych, programów i danych) : zestawienie bibliograficzne w 
wyborze za lata 2000-2009” – opublikowane w Meritum. - 2010, nr 2. 

 Wywiad z 10 000 Czytelnikiem zamieszczony na stronie domowej Biblioteki 
 W stronę użytkownika czyli Web 2.0 na stronie serwisu EBP SBP – referat 

opublikowany w materiałach pokonferencyjnych – Biblioteka, książka, 
informacja i Internet 2010 – UMCS Lublin 

 Sprawozdanie z VI seminarium z cyklu „Nowoczesne muzea i galerie” – Web 
2.0 w promocji i organizacji instytucji kultury – opublikowane na stronie 
serwisu EBP SBP 

 „Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu – 
historia i dzień dzisiejszy” w :  Toruń 2010 : Krajowa Wystawa Literatury 
Filatelistycznej, Toruń, 2-26.11. 2010 r. : [katalog] / [red. Wojciech 
Lewandowski] ; Polski Związek Filatelistów. Okręg Toruński ; Biblioteka 
Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu. 

 

 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 18 osób niepełnosprawnych. W pierwszym półroczu 
realizowaliśmy z PERON-em końcową fazę projektu „Osoby niepełnosprawne w służbie 
publicznej” i dlatego w naszym budżecie ponad 217.850,- pochodziło ze środków tego 
programu 

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 znaczące podwyższenie płac pracowników administracji i obsługi 
oraz na szkolenia.  

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 
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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. 
W związku ze zmianami przepisów prawnych dotyczących prowadzenia rachunku dochodów 
własnych, a wchodzących w życie w roku 2011 konieczne było wykorzystanie wszystkich 
pieniędzy zgromadzonych na tym rachunku. Dlatego większość pieniędzy zgromadzonych na 
tym rachunku wydaliśmy na książki oraz na zakup 2 klimatyzatorów, nowego serwera oraz na 
prace związane z podłączeniem do Internetu poprzez łącze światłowodowe sieci TORMAN. 
Dzięki temu nastąpiło znaczne przyspieszenie transmisji danych i zwiększono wydajność 
pracy. Znacznie wzrosło bezpieczeństwo danych przechowywanych na serwerze, co uchroni 
Bibliotekę przed koniecznością ponownego wprowadzania danych do systemu 
komputerowego w razie awarii. 

 
 
Poniższy wykres ilustruje proporcje wydatków budżetowych w roku 2010: 
 

Wynagrodzenia i pochodne

Ekwiwakent za odzież

Materiały i wyposażenie

Zakup książek i czasopism

Energia

Usługi remontowe,
zdrowotne i inne

Czynsz

Podróże służbowe

Ubezpieczenia

Szkolenia

Akcesoria komputerowe

zakupy inwestycyjne

Internet
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Szczegółowa informacja o realizacji budżetu w roku 2010 
 

 Wyszczególnienie WYKONANIE 

4010 Wynagr. Osobowe 1 480 579,46 

4040 tzw. "13" 105 105,98 

4110 ZUS 239 092,34 

4120 Fundusz Pracy 30 896,11 

4140 PFRON 0,00 

Razem wydatki płacowe  1 855 673,89 

place = x % wydatków bieżących 68,83 

4440 Fundusz socjalny 101 702,00 

zakup towarów i usług   

3020 
wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.-

zasiłek na zagosp. 1 503,13 

4170 umowy zlecenia 0,00 

4210 Materiały i wyposażenie  30 894,44 

4240 zakup książek 100 461,01 

4260 energia 135 759,05 

4270 usługi remontowe 10 280,64 

4280 usługi zdrowotne-medycyna pracy 1 030,20 

4300 usługi pozostałe  67 137,78 

4350 internet 5 922,34 

4360 tel komórkowe 0,00 

4370 tel stacjonarne 4 876,41 

4400 czynsze 8 111,48 

4410 delegacje krajowe 6 232,60 

4430 
różne opłaty i składki-
ubezpieczenia 5 936,00 

4700 szkolenia 13 413,20 

4740 
art. papiernicze do drukarek i 
ksero 3 699,64 

4750 
akcesoria komputerowe, 
programy i licencje 45 863,31 

6060 zakupy inwestycyjne 21 242,03 

Razem zakup towarów i usług 462 363,26 

  OGÓŁEM 2 419 739,15 

 

 

Kadra Pedagogiczna 

 Poniższa tabela ilustruje aktualny stan zatrudnienia w grupie nauczycieli bibliotekarzy 

z uwzględnieniem ich stopnia awansu zawodowego. 

Nauczyciele  

Osoby Etaty 

DYPLOMOWANI 8 8,5 

MIANOWANI 11 8,75 

KONTRAKTOWI 8 8 

STAŻYŚCI 0 0 

OGÓŁEM 27 24,25 
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Aktualnie kończą staże 2 nauczycielki, a 4 są w trakcie ich realizowania.   

Toruń, 5 lutego 2011 r. 


