

24



file_0.png


file_1.wmf


                              Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie
                                                 98-400 Wieruszów, ul. Ludwika Waryńskiego 11
                                                                   tel./fax: 062/ 78 31 188
                              e-mail pbpwieruszow@wp.pl,  www.pbp-wieruszow.pl

















SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI 
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI                  PUBLICZNEJ W WIERUSZOWIE
ZA ROK 2013




















Wieruszów, styczeń 2014

I. Informacje ogólne

Biblioteka Powiatowa jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury organizatora.
Do zadań biblioteki powiatowej, zgodnie z ustawą o bibliotekach. należy:
gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy;
pełnienie ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów o charakterze regionalnym;
udzielanie pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej;
sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji zadań przez biblioteki gminne,
oraz współdziałanie z wojewódzką biblioteką publiczną, min. w zakresie badania stanu 
i stopnia zaspakajania potrzeb użytkowników, analizy czytelnictwa, dokonywania rocznej sprawozdawczości w zakresie działalności merytorycznej bibliotek w powiecie, analizy finansowania bibliotek, stanu komputeryzacji i automatyzacji placówek bibliotecznych,  itp.


II. Budżet i jego realizacja

Działalność Biblioteki finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymywanej dotacji podmiotowej, dotacji celowych, przychodów z pobieranych opłat i innych źródeł, (np. darowizn). Wysokość dotacji podmiotowej dla Biblioteki ustalana jest przez organizatora.

Realizacja budżetu w 2013 r.
Przychody: 
w tym:
                                   	dotacja  organizatora  – 140.000,00
			 inne dotacje               – 34.500,00
dochody własne          – 6.272,40
Budżet ogółem: 181.806,13  w tym: 
                                            wydatki na zbiory: 
– książki –   12.891,90   ( w tym 9.500,00 zł stanowi dotacja
                                                                                         MK)
-  zbiory specjalne –  0
-  prenumerata czasopism – 444,00
                                           płace - 89.711,00
			        remonty – 0
		 	        komputeryzacja – 20.000,00
Budżet związany z realizacją zadań biblioteki powiatowej – 1.000,00

Szczegóły tabela nr 1

Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje

	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało dofinansowanie w kwocie               9.500,00 zł. Dotację zrealizowano w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Zakupiono 221 woluminów.
	Kraszewski. Komputery dla bibliotek. Program dotacyjny Instytutu Książki.                            -20.000,00
Muzeum Historii Polski. Projekt związany z 150 rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego „Dialog z przeszłością” – 5.000,00

Starostwo Powiatowe w Wieruszowie:
  - VI Powiatowy Festiwal „Piosenki z bajki” -800,00 zł 
   - Powiatowy Konkurs Wiedzy o Powstaniu Styczniowym -  1000,00 zł
                          - Powiatowy Konkurs literacki  pn.:
                            „Kto, gdzie, kiedy, wczoraj i dziś”- 500,00



III. Sieć bibliotek. Lokale. Wyposażenie


Sieć bibliotek. W 2013 r. sieć bibliotek kształtowała się następująco: 24 placówki, w tym 
 biblioteka powiatowa, biblioteka miejska, 6 bibliotek gminnych i 16 filii bibliotecznych.

Zmiany zapisów w regulaminie organizacyjnym: nie dokonywano zmian.

Zmiany w regulaminach wypożyczeń, korzystania z Internetu i innych dokumentach: 
Bez zmian

Zmiany organizacyjne i kadrowe: w bibliotece zatrudnione są 3 osoby na umowę o pracę oraz informatyk i pracownik gospodarczy na umowę zlecenie.

Inwestycje, modernizacje, remonty, zmiany w infrastrukturze, przeniesienia: nie dotyczy




IV. Zbiory biblioteczne. Gromadzenie. Opracowanie. Konserwacja


Struktura zbiorów bibliotecznych w jedn. inw. wg stanu na 31.12.2013. 

Nazwa biblioteki
Książki
Czasopisma oprawne
Zbiory specjalne
Razem zbiory
Wartość
księgozbioru
Powiatowa Biblioteka Publiczna
4464
-
139
4 613
172.684,91


Struktura księgozbioru (książki)

Nazwa biblioteki
Literatura piękna dla dzieci i młodzieży
Literatura piękna dla dorosłych
Literatura z innych działów
Ogółem książki
Powiatowa Biblioteka Publiczna
       254
      80
4130
4464


W 2013 roku wzbogacono ofertę biblioteki i utworzono dział książki młodzieżowej. Zakupiono 125 woluminów. 


Wpływy – zakup książek

Zakup z dotacji organizatora
Zakup z dotacji MKiDN
Zakup z innych źródeł, innych dotacji, grantów itp.
Zakup z wypracowanych środków własnych
Razem zakup w wol. 2013
Wartość inw.
2013
Wol. 2012
Wol.
2013
Wartość inw. 2013
w zł
Wol. 2012
Wol.
2013
Wartość inw. 2013
w zł
Wol. 2012
Wol.
2013
Wartość inw. 2013
w zł
Wol. 2012
Wol.
2013
Wartość inw. 2013
w zł



74

74

3391,90

245

221

9500,00

-

-

-

-

-

-

295

12.981,90


Rodzaje wpływu książek

Rodzaj wpływu
Woluminy 2012
Woluminy
2013
Wartość inw.
2013
Zakup z dotacji organizatora
74
74
3 391,90
Zakup z dotacji Ministerstwa Kultury
245
221
9 500,00
Zakup z innych źródeł
-
-
-
Zakup w wypracowanych środków własnych
-
-
-
Zakup książek ogółem
295
295
12 891,90
Dary instytucji, urzędów
60
-
-
Dary czytelników
128
6
105,00
Dary innych bibliotek np. WiMBP
-

-
Dary ogółem
188
6
105,00
Przejęto z bibliotek (przesunięcia w obrębie sieci bibl. gminy, miasta, dzielnicy)
-

-
W zamian za zagubione
-

-
Inne (np. akcja „1 firma – 1 książka”)
-

-
WPŁYW OGÓŁEM
507
301
12 996,90


Struktura zakupu książek w 2013 r.

Literatura piękna dla dzieci i młodzieży
Literatura piękna dla dorosłych
Literatura z innych działów
RAZEM
ogółem
W tym z dotacji MKiDN
ogółem
W tym z dotacji MKiDN
ogółem
W tym z dotacji MKiDN
ogółem
W tym z dotacji MKiDN

126

125

-

-

169

96

295

221

42.7%

42.4%

-

-

57.3%

32.5%

100%

74.9%



Dary i inne wpływy książek (poza zakupem)


Dary instytucji, urzędów
Dary czytelników
Dary innych bibliotek
Przejęto z bibliotek
W zamian
 „za zagubione”
Inne wpływy
Razem wpływy 2013
Wartość inw.
2013
Wol.
2012
Wol.
2013
Wartość inw. 2013
W zł
Wol.
2012
Wol.
2013
Wartość inw. 2013
W zł
Wol.
2012
Wol.
2013
Wartość inw. 2013
W zł
Wol.
2012
Wol.
2013
Wartość inw. 2013
W zł
Wol.
2012
Wol.
2013
Wartość inw. 2013
W zł
Wol.
2012
Wol.
2013
Wartość inw. 2013
W zł



60

-

-

128

6

105

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

105

Ubytki książek w 2013 r. 

Rodzaje ubytków

Ilość wol.
Książki zagubione 
-
Selekcja – nieaktualne, nieprzydatne
-
Selekcja  dzieł wieloegzemplarzowych (dublety)
-
Selekcja – dekomplety
-
Selekcja – zniszczone (po włamaniu, po zalaniu wodą – awaria w bibliotece, itp.)
-
Selekcja – czasopisma oprawne
-
Braki bezwzględne po skontrum
-
Inne ubytki

OGÓŁEM
-
Przeznaczenie ubytków (w wol.): 0
Makulatura: 10
Kiermasz :   0
Przekazanie do innych bibliotek: 0

Wpływy zbiorów specjalnych wg ich rodzaju

Zbiory specjalne wg rodzaju
STAN

zb. specj. w jedn. inw. wg 31.12.2012


Zakup ogółem

Inne wpływy (np. dary)

WPŁYWY

razem
(zakup+
dary w jedn. inw.)
UBYTKI

(w jed. 
inw.)
STAN

zb. specj.
w jedn. inw. wg 31.12.2013 



jedn. inw.
zł
jedn. inw.
zł



1) ELEKTRONICZNE OGÓŁEM
125





-
125
2) AUDIOWIZUALNE OGÓŁEM
14






14
W tym.: DVD
2






2
     Dźwięk. Płyty kompaktowe (CD)








    Płyty gramofonowe








    Taśmy i Kasety magnetofonowe








     Kaset – tzw. Książka mówiona









     Kasety video
12






12
      Przeźrocza








3) INNE ZBIORY SPECJALNE








W tym.:      Mapy








                    Nuty








                    Normy








                    Grafika








                    Fotosy, plansze








                  Dokumenty życia
                   społecznego









ZBIORY SPECJALNE RAZEM

139











-

139

Wpływy zbiorów specjalnych i udostępnianie




STAN
zb. specj. w jedn. inw. wg 31.12.
2013




WPŁYWY wg ŹRÓDŁA




WPŁYWY RAZEM
(zakup+inne wpływy)



UBY-
TKI
w jedn. inw.


STAN
zb. specj. w jedn. inw. wg 31.12.
2013


    
UDOSTĘPNIA-
NIE


ZAKUP ZE ŚRODKÓW


ZAKUP RAZEM (A+B+C)

Inne wpływy
(dary)





Wypożyczenia na zew.


Wypożyczenia na miejscu

A
B
C









ORGANI-
ZATORA

MKiDN

Z innych środków








j.inw.
zł
j.inw.
zł
j.inw.
zł
j.inw.
zł
j.inw.
zł
j.inw.
zł.





139



-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

139

45

-

*Jako jednostkę udostępniania książki mówionej przyjmuje się  tytuł, bez względu na liczbę jednostek inwentarzowych


Czasopisma – prenumerata i dary

Ilość prenumerowanych czasopism
Wydatkowana kwota na prenumeratę w zł
Czasopisma otrzymywane 
w darze
1
Poradnik Instytucji Kultury

444,00

3
Ilustrowany Tygodnik Powiatowy
(od stycznia 2003)

Kulisy Powiatu
(od stycznia 2007)

Łącznik
(od stycznia 2011)


Skontra i inne prace merytoryczne ( opracowanie zbiorów, konserwacja itp.)

Skontra księgozbioru: nie przeprowadzono

Prace merytoryczne związane z opracowaniem zbiorów (opracowanie formalne, stosowanie UKD,tworzenie komputerowych baz danych, , reklasyfikacja, stosowanie Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej): 

W trakcie realizacji. Przy opracowywaniu zbiorów korzystano z UKD, 
Języka Haseł Przedmiotowych oraz katalogu komputerowego Biblioteki Narodowej.

Konserwacja zbiorów w wol. u introligatora, naprawa we własnym zakresie:  nie dokonywano konserwacji zbiorów, zabezpieczono kody kreskowe na wszystkich woluminach.



V.  Czytelnicy. Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów 


Czytelnicy i wypożyczenia książek na zewnątrz

Nazwa biblioteki
Czytelnicy
Wypożyczenia książek na zewnątrz

2012
2013
Różnica
2012
2013
Różnica
Powiatowa Biblioteka Publiczna
367
334
-33
4719
4254
-465


Struktura czytelników wg wieku 


Liczby bezwzględne
Struktura procentowa

2012
2013
Różnica
2012
2013
Różnica
Do lat 5
0
0
0
0
0
0
6-12 lat
0
0
0
0
0
0
13-15 lat
0
0
0
0
0
0
16-19 lat
5
9
+4
1,4
2,7
-1,3
20-24 lata
112
93
-19
30,5
27,8
+2,7
25-44 lata
210
192
-18
57,2
57,5
-0,3
45-60 lat
32
33
+1
8,7
9,9
-1,2
Powyżej 60 lat
8
7
-1
2,2
2,1
+0,1
Ogółem 
367
334
-33
100%
100%



Struktura czytelników wg zajęcia 


Liczby bezwzględne
Struktura procentowa

2012
2013
Różnica
2012
2013
Różnica
Uczniowie
17
20
+3
4,6
5,9
+1,3
Studenci
236
223
-23
64,3
66,8
+2,5
Pracownicy umysłowi
51
40
-9
13,9
12,0
-1,9
Robotnicy
26
24
-2
7,1
7,2
+0,1
Rolnicy
3
2
-1
0,8
0,6
-0,2
Inni zatrudnieni
27
19
-8
7,4
5,7
-1,7
Pozostali (niezatrudnieni)
7
6
-1
1,9
1,8
-0,1
Ogółem 
367
334
-33
100%
100%



Struktura czytelników wg wieku w  2013 r. 

Nazwa biblioteki
Czytelnicy ogółem
Do 5 lat
6-12 lat
13-15 lat
16-19 lat
20-24 lata
25-44 lata
45-60 lat
Powyżej 60 lat
PBP
334
0
0
0
9
93
192
33
7


Struktura czytelników wg zajęcia  w 2012 r.

Nazwa biblioteki
Uczniowie
Studenci
Pracownicy umysłowi
Robotnicy
Rolnicy
Inni zatrudnieni
Pozostali
PBP
20
223
40
24
2
19
6
Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz w 2013 r.

Nazwa biblioteki
Wypożyczenia na zewnątrz

książki
czasopisma oprawne
czasopisma nieoprawne
zbiory specjalne
udostępnienie ogółem
PBP
4254
-
-
39
4293
 


Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz w 2013 r.

Nazwa biblioteki, filii
Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz:

Literatura piękna dla dzieci i młodzieży
Literatura piękna dla dorosłych
Literatura z innych działów
Ogółem 

PBP
-
131
4123
4254
Ogółem - struktura procentowa
-
3%
97%
100%



Udostępnienia zbiorów na miejscu

Nazwa biblioteki
Udostępnienia na miejscu

książki
czasopisma oprawne
czasopisma nieoprawne
zbiory specjalne
udostępnianie ogółem
PBP
267
-
188
-
455


Wypożyczenia książek na zewnątrz i udostępnienia na miejscu 

Nazwa  biblioteki
Wypożyczenia książek na zewnątrz
Udostępnienia książek na miejscu

2012
2013
Różnica
2012
2013
Różnica
PBP
4719
4254
-535
319
267
-52


Czytelnicy rejestrowani są w rejestrze czytelników.


Odwiedziny w bibliotece

Odwiedziny ogółem
Wypożyczalnia
Czytelnia
Czytelnia Multimedialna
Imprezy
Korzystający z ksero
Inni
3253
1546
53
    543                                                                                                               
238
761
112

*Imprezy odbywające się tylko w budynku biblioteki. Wykaz wszystkich imprez odbywających się zarówno w bibliotece jak i poza nią zamieszczony jest w załączniku nr 34


Odzyskiwanie przetrzymywanych przez czytelników książek
Monity własne – 22
Monity telefoniczne - 50
Liczba odzyskanych książek -103



VI. Działalność informacyjna

Wielkość księgozbioru podręcznego w wol.: stan na 31.12.2013 r.: 4130 wol.
Nowości kupione do księgozbioru podręcznego (ilość w wol., tematyka): 172 vol.
Medycyna, technika, pedagogika, psychologia, administracja, socjologia oraz beletrystyka dla młodzieży.
Przeprowadzone selekcje w księgozbiorze podręcznym: nie było


Katalogi kartkowe i komputerowe. 

Nazwa biblioteki
Katalog alfabet.
Katalog tytułowy
Katalog poziomowo-działowy
Katalog wg UKD
Katalog przedm
Katalog komputerowy
PBP
-
-
-
-
-
+


Tworzone w bibliotece bazy komputerowe (katalog, bazy bibliograficzne). 

Nazwa biblioteki
Nazwa bazy
Przyrost bazy w 2013 r.
Stan bazy na koniec 2013 r.
Udostępnianie katalogu w internecie

PBP

SOWA1

367

4961

tak


Realizacja bibliografii regionalnej – wprowadzono 100 opisów bibliograficznych artykułów z czasopism regionalnych. Wprowadzaniem danych do SOWY TCP zajmuje się jedna osoba. Ukończyła ona wszystkie kursy i została przeszkolona w tym zakresie.

Działalność w bibliotece Punktu Informacji Turystycznej.
Na bieżąco uzupełniano bazę danych obiektów turystycznych zlokalizowanych na terenie powiatu. Systematycznie gromadzono materiały oraz udzielano informacji.

Biblioteka otrzymała Certyfikat Polskiego Systemu Informacji Turystycznej.
Placówka włączona została do sieci standaryzowanych jednostek informacji turystycznej w Polsce. Proces certyfikacji IT realizowany przez Polską Organizację Turystyczną ma na celu zapewnienie odpowiedniej jakości obsługi osób korzystających z Centrum Informacji Turystycznej oraz stworzenie krajowej sieci standaryzowanych jednostek informacji turystycznej.


Liczba udzielonych informacji

Nazwa biblioteki
Ogółem
Biblioteczne
Rzeczowe
Bibliograficzne
PBP
151
39
83
29






Działalność kulturalno-oświatowa

Konkursy:

Biblioteka była współorganizatorem
Powiatowego Konkursu  pn. "BLIŻEJ NATURY – Z EKOLOGIĄ NA TY".

Biblioteka zorganizowała konkursy powiatowe:

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Powstaniu Styczniowym dla gimnazjalistów 
Powiatowy Konkurs Wiedzy o Powstaniu Styczniowym dla szkół ponadgimnazjalnych 
Powiatowy Konkurs, pn.: „Kto, gdzie, kiedy – wczoraj i dziś – informator o mojej gminie”

Imprezy: 
Biblioteka była organizatorem VI Powiatowego Festiwalu „Piosenki z bajki” 
Narodowe Czytanie. Aleksander Fredro 

Tydzień z Internetem – cykl spotkań dla seniorów 

Odjazdowy bibliotekarz – rajd rowerowy 

Projekty 
„Dialog z przeszłością” w ramach programu Patriotyzm Jutra 
Angielski 123 w bibliotece
Kraszewski. Komputery dla bibliotek.

Imprezy wakacyjne:
Wakacje w bibliotece. 
Cykl spotkań z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie. Motywem przewodnim była twórczość Tuwima.
Wakacje z Tuwimem w tle.


Kampanie społeczne:
Ogólnopolska kampania „Cała Polska Czyta Dzieciom”
PBP od 2004 roku ściśle współpracuje z Fundacją ABC XXI „Cała Polska czyta dzieciom”. Elżbieta Dąbrowska – bibliotekarz jest koordynatorem kampanii.
W ramach akcji zorganizowano kilka imprez czytelniczych w bibliotece, w wieruszowskich przedszkolach oraz w Szkole Podstawowej nr 1 w Wieruszowie. Ogółem w akcji wzięło udział ok. 150 osób. W ramach kampanii biblioteka zorganizowała VI Powiatowy Festiwal „Piosenki z bajki”












Ważniejsze imprezy edukacyjno-kulturalno-oświatowe adresowane do dorosłego czytelnika oraz dzieci i młodzieży, którego organizatorem lub współorganizatorem była biblioteka

Nazwa imprezy
Data, frekwencja
inne uwagi 
Tydzień z Internetem – cykl spotkań dla seniorów 

Sesja Popularno-Naukowa „150. Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego na Ziemi Wieruszowskiej”  (współpraca)
Rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Styczniowym  dla gimnazjalistów 

Dzień Bibliotekarza 

Odjazdowy Bibliotekarz – rajd rowerowy (współorganizacja)
VI  Powiatowy Festiwal „Piosenki z bajki”
Cała Polska Czyta Dzieciom

Wakacje w bibliotece „ Z Tuwimem w tle”

Narodowe Czytanie. Aleksander Fredro

3 warsztaty znakarskie w ramach projektu „Dialog z przeszłością”

Rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Styczniowym dla szkół ponadgimnazjalnych 

Rozstrzygnięcie Konkursu Powiatowego 
„Kto, gdzie, kiedy – wczoraj i dziś – informator o mojej gminie”

Rozstrzygnięcie Konkursu Powiatowego
 pn. "BLIŻEJ NATURY – Z EKOLOGIĄ NA TY".
( współorganizacja)

Wystawa pokonkursowa  Powiatowego  
   Konkursu  pn. "BLIŻEJ NATURY –  Z EKOLOGIĄ NA TY"

7. Wystawa „W krwawym polu srebrne ptaszę … o czym mówią pieśni powstania styczniowego”. 

Ekspozycja wystawy 

- Izba Pamięci przy Zespole Szkól nr 2 im. 
    Marszałka J. Piłsudskiego w Wieruszowie 

- Gminny Ośrodek Kultury w Sokolnikach 

- Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach 

-Obchody 150 rocznicy bitwy pod Koziołkiem.
 Lututów 

-PBP w Wieruszowie 

- Zespół Szkół im. Korpusu 
Ochrony Pogranicza w Bolesławcu. 

Zespół Szkół  Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica 
w Wieruszowie 

Dom Parafialny w Mikstacie 

Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie n/Prosną


Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 r. w Lututowie 
Marzec - 20 osób

Marzec - 200 osób



Marzec – 59 osób


Maj – 27 osób

Maj - 25 osób


Maj – 160 osób

Czerwiec – 150 osób

Lipiec – 45 osób

Wrzesień - 54 osoby

Wrzesień – 71 osób


Październik – 34 osoby


Listopad – 12 osób



Grudzień – 112 osób



Grudzień



Maj – Grudzień
2500 osób


15-20 Maj


21-31 Maj

3- 12  Czerwiec

15-30  Czerwiec



Lipiec –Sierpień

9-20 Września


16-29 Październik


11-17 Listopad


18-30 Listopad


Grudzień




Lekcje biblioteczne

Szkoła/klasa
Data, frekwencja
inne uwagi
Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieruszowie klasa V b
Styczeń - 21 osób
Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieruszowie klasa  III b
Maj  - 25 osób
Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieruszowie klasa  II b
 Wrzesień  - 26 osób
OGÓŁEM
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VIII . Współpraca ze środowiskiem


Biblioteki oraz instytucje, z którymi nawiązano współpracę w roku 2013:
Nazwa instytucji współpracującej
Zakres współpracy

Biblioteka Uniwersytecka w Kaliszu



Funmedia 

Organizacja wyjazdu szkoleniowego  dla bibliotekarzy z powiatu wieruszowskiego 

Program Angielski 123




Biblioteki, organizacje oraz instytucje, z którymi biblioteka współpracowała:
Nazwa instytucji współpracującej
Zakres współpracy

Biblioteki publiczne powiatu
Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
Biblioteka Szkolna przy ZSP im. T. Staszica w Wieruszowie
Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu. Filia w Wieruszowie
Wieruszowski Dom Kultury
Szkoły i przedszkola powiatu.

Muzeum Historii Polski Warszawie
PTTK Ziemia Wieruszowska
Towarzystwo historyczne ARSOMIUM
Gimnazja powiatu wieruszowskiego
Szkoły ponadgimnazjalne powiatu
Ośrodek Kultury w Sokolnikach i w Lututowie oraz Grabowie n/Prosną
Dom Parafialny w Mikstacie


Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie
LO im. . Kopernika w Wieruszowie
Zespól Teatralny EKSTRAKT z Sokolnik
Wieruszowski Dom Kultury
Urząd Miejski w Wieruszowie
Gazeta Łącznik
Ilustrowany Tygodnik Powiatowy 
Radio SUD i Ziemi Wieluńskiej



Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wieruszowie
Przedszkole nr 1 i 3 w Wieruszowie
Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
Urząd Miejski Wieruszowie
Komenda Powiatowej Państwowej Straży  Pożarnej  
w Wieruszowie 
Komenda  Powiatowej Policji w Wieruszowie 

Współpraca przy organizacji konkursów powiatowych i imprezy Narodowe czytanie





Współpraca przy realizacji projektu „Dialog z przeszłością” w ramach programu Patriotyzm Jutra







Narodowe Czytanie










Cała Polska Czyta Dzieciom



















IX.  Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych


W bibliotece od 2010 roku funkcjonuje dział wypożyczeń i udostępnień książki mówionej.

Książka mówiona 

Stan książki mówionej
Wpływy książki mówionej
Wypożyczenia książki mówionej
Liczba tytułów
Liczba kaset/płyt CD
Zakupy
Dary
Inne wpływy
Tytuły
Liczba kaset/płyt CD
98
75



Dwór na wrzosowisku
Dewiza Woosterów
Nie ma domu
Beethoven i dżinsy
Marysieńka Sobieska
Wielka, większa i największa
W małym domku
Misery
Pamiętniki starającego się 
Rumianki w trawie
Niecierpliwość serca
Szczęście Frania 
Tułacze
Pan Damazy
Ze złotych pól
Azyl
Zupełnie obcy człowiek
Marzyłam o Afryce
Straszny dziadunio
Zapałka na zakręcie
Przemija postać świata
Strzały w „Zachęcie” 


39


Przystosowanie bibliotek do obsługi osób niepełnosprawnych: placówka jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 

Współpraca z instytucjami pracującymi na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych:

Dom Pomocy Społecznej w Chróścinie –Wsi
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wieruszowie 


Formy pracy z czytelnikiem chorym, starszym i niepełnosprawnym

Nazwa imprezy

Data (miesiąc),
Inne uwagi
Warsztaty plastyczne  

Czytanie wierszy Tuwima przez osoby niepełnosprawne 

Prezentacja wierszy Ireneusza Lisa mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie –Wsi

Warsztaty technik rękodzielniczych w ramach projektu „Integracja i aktywność”


Wystawa „Dekoracje kwiatowe” prace uczestników Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie –Wsi

Wystawa świąteczna bombek prace uczestników prace uczestników Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie –Wsi
Marzec - 23 osoby

Kwiecień -21 osób

Maj  - 38 osób


Sierpień - 43 osoby 



Listopad - 23 osoby


                 Grudzień -  39 osób


Obsługa specjalistyczna specjalnych grup użytkowników:
	książka z dużą czcionką – brak

audiobooki – dostępne w bibliotece
e-booki – brak
wyposażenie w sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne - brak





































X . Kadra biblioteczna

Zatrudnienie i wykształcenie pracowników na stanowiskach bibliotekarskich


Liczba pracowników działalności podstawowej
Liczba pracowników na stanowiskach bibliotekarskich
Liczna etatów przeliczeniowych na stanowiskach bibliotekarskich
Średnia płaca brutto pracowników na stanowiskach bibliotekarskich
Liczba pracowników na stanowiskach instruktorskich
w bibliotekach powiatowych
ogółem
na stanowiskach bibliotekarskich
z wyksztł. wyż. bibliotek.
z wyksztł. śred.
bibliotek.
bez wyksztł.
biblliot.


ogółem
W tym etaty przeliczeniowe

2

1

1

1


2

3012*

0

0
*miesięczna średnia płaca brutto wraz z wynagrodzeniem dyrektora w przeliczeniu na 1 etat.

Pracownicy administracji i obsługi 

Nazwa biblioteki, filie
Osoby
Liczba etatów przeliczeniowych

Pełnozatrudnieni
Niepełnozatrudnieni


PBP




1

0,25
* W ułamkach dziesiętnych


Liczba pracowników merytorycznych  - podział wg stażu pracy                          


Pełnozatrudnieni
Niepełnozatrudnieni
Do 5 lat
-
-
6-10 lat
-
-
11-12 lat
2

21-30 lat
-
-
Powyżej 30 lat
-
-
 
Liczba pracowników merytorycznych – podział wg stanowisk służby bibliotecznej


Pełnozatrudnieni
Niepełnozatrudnieni
Starszy kustosz
-
-
Kustosz
1
-
Starszy bibliotekarz
1
-
Bibliotekarz
-

Młodszy bibliotekarz
-
-
Starszy magazynier biblioteczny
-
-
Magazynier biblioteczny
-
-
Inne (jakie?)
-
-
Ogółem
2
-





XI.  Szkolenie i doskonalenie kadry


PBP w Wieruszowie
Elżbieta Dąbrowska - brała udział w szkoleniach organizowanych przez WiMBP w Łodzi oraz 
w cyklu szkoleń i wyjeździe szkoleniowym w ramach programu „Szkolenia dla bibliotekarzy 2013” 

XII  Komputeryzacja biblioteki

Stan komputeryzacji biblioteki
Biblioteka użytkuje
program biblioteczny
biblioteka skomputeryzowana w 100%
biblioteka z dostępem do Internetu
biblioteka udostępnia internet czytelnikom
biblioteka wykorzystuje komputery do innych zastosowań
Liczba komputerów w bibliotece
Liczba stanowisk w bibliotece z dostępem do internetu 
Liczba stanowisk w bibliotece z dostępem do internetu dla czytelników 
Nazwa programu
tak (1)
nie (0)

tak (1)
nie (0)

tak (1)

nie (0)

tak (1)
nie (0)

tak (1)

nie (0)



SOWA 1
1

1

1

1


0
8
8
4


Adres strony WWW biblioteki 
www.pbp-wieruszow.pl
Adres poczty elektronicznej biblioteki
pbpwieruszow@wp.pl 
Adresy poczty elektronicznej kadry bibliotecznej (udostępniane do użytku służbowego)
pbpwieruszow@wp.pl 
elle55@poczta.onet.pl

Ilość godzin korzystania z Internetu ogółem –  380  godz.
Ilość osób korzystających z Internetu – 543 osób
Ilość wejść na stronę internetową – 27 421

Usługi elektroniczne, które biblioteka oferuje:
Katalog on-line,
Możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne,
Możliwość zdalnej rezerwacji materiałów bibliotecznych do wypożyczenia,
Możliwość zdalnego przedłużania terminów zwrotów materiałów bibliotecznych,
Forum dyskusyjne, księga gości; na stronie internetowej biblioteki
Profile na portalach społecznościowych: facebook,
Zbiory opracowane komputerowo jako procent ogólnej liczby zbiorów: 100 %,

Biblioteka umożliwia:
- podłączenie własnego komputera użytkownika,
- korzystanie z Internetu bezprzewodowego,
- korzystanie z Internetu szerokopasmowego




XIII.  Nadzór merytoryczny 

Realizacja zadań określonych w statucie dotyczących funkcji biblioteki powiatowej, w tym:

   Tworzenie bibliografii regionalnej 
W 2013 roku wprowadzono 100 opisów bibliograficznych artykułów z czasopism  regionalnych.
.
Spotkania z bibliotekarzami 

          	W 2013 roku przeprowadzono 3 spotkania z bibliotekarzami
(04.02, 10.04, 22.10, )
Tematami spotkań było m.in.:
Podsumowanie działalności bibliotek publicznych w powiecie wieruszowskim za rok 2012
Omówienie wyników czytelnictwa w powiecie Wieruszowskim za rok 2012
            Ustalenie regulaminu powiatowego konkursu wiedzy o Powstaniu Styczniowym .
            Rachunkowość i kontrola zarządcza w instytucjach kultury.
Dotacja MKiDN na zakup nowości wydawniczych w 2013
Pozyskiwanie środków na działalność kulturalną bibliotek
Cała Polska czyta dzieciom - propozycje imprez  
Narodowe Czytanie Fredry
Propozycje wspólnych przedsięwzięć kulturalnych o charakterze powiatowym 
do Kalendarza Imprez na rok 2014.
Omówienie schematu planu pracy na 2014 r. i schematu sprawozdania z działalności bibliotek publicznych za rok 2013.

Szkolenia:

Luty  2013 
Szkolenie  dla bibliotekarzy  z terenu powiatu  z zakresu rachunkowości i kontroli zarządczej   
w instytucjach kultury. 

Maj 2013
Wyjazd szkoleniowy do Kalisza do Biblioteki Uniwersyteckiej dla bibliotekarzy z powiatu wieruszowskiego 

Wizyty instruktażowe:

W 2013 r. przeprowadzono 2 spotkania instruktażowe:

Spotkania dotyczyły ewidencji materiałów bibliotecznych oraz pomocy merytorycznej 
przy wypełnianiu wniosków programu „Promocja Czytelnictwa”, programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek.”  oraz sporządzania raportów do MKiDN.

Udzielano również na bieżąco porad i instruktażu w siedzibie biblioteki wg potrzeb oraz porad telefonicznych.

Zmiany na stanowisku instruktora powiatowego.

 Biblioteka nie posiada instruktora powiatowego z braku środków finansowych. 



Działania instrukcyjno metodyczne biblioteki w 2013 r.

L.p.
Zakres zadania 
Forma zadań
Częstotliwość
Dodatkowe informacje
1
Kształtowanie zbiorów i opracowanie
1.Prenumerata czasopism dla podległych bibliotek









2. Zakup księgozbioru regionalnego i ogólnego







3. Inne formy – jakie?













Regionalny - po ukazaniu się nowości wydawniczych na rynku
Ogólny – min. 2 x w roku . 

Prenumeraty
nie prowadzi się
Czasopisma regionalne przekazywane są w darze przez redakcje dla bibliotek całego powiatu ( 2 tytuły)
W 2013 r. PBP z barku środków finansowych zrezygnowała z prenumeraty 2 czasopism fachowych.


Ilość zakupu księgozbioru ogólnego zależy od środków finansowych. Przy zakupie kierujemy się wyłącznie zapotrzebowaniem czytelników.




Informacja o nowościach regionalnych na stronie biblioteki powiatowej
2
Udostępnianie zbiorów
1.Wypożyczenia międzybiblioteczne

2. Prowadzenie punktu „książki mówionej”

3 Inne – jakie ?
Wg potrzeb


Tak






Katalog bibliotek powiatu dostępny na stronie biblioteki powiatowej
3
Pełnienie ośrodka informacji regionalnej
1.Opracowanie bibliografii regionalnej 


2. Inne – jakie ?
Tak
Sowa 
W 2013 r. wprowadzono 100 rekordów


Kartoteka wycinków prasowych dotyczących regionu, w podziale na gminy

Wyodrębniony dział zbiorów regionalnych

Działalność Punktu Informacji Turystycznej
4
Doskonalenie zawodowe bibliotekarzy
1.Szkolenia org. w bibliotece powiatowej




2.Udział w szkoleniach zewnętrznych instruktora





3. Koordynacja udziału w szkoleniach zewnętrznych bibliotekarzy
Szkolenia odbywają się wg potrzeb oraz środków finansowych, min. 2 x w roku



Min. 2 razy w roku






Na bieżąco
1. Kontrola zarządcza w bibliotekach

2. Zasady polityki rachunkowości



Zależne od środków finansowych
Korzystamy głównie ze szkoleń nieodpłatnych organizowanych przez WBP w Łodzi

Informacje o szkoleniach przekazywana e-mailem

5
Koordynacja programów skierowanych do bibliotek
Jakie programy ?
Programy dotacyjne z MKiDN i 
Instytutu Książki
Fundacji Orange

Informacje o dotacjach i grantach dla bibliotek przekazywane są na bieżąco pocztą elektroniczną 
Udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków i raportów
6
Nadzór merytoryczny  bibliotek w powiecie
1.Wyjazdy do bibliotek








2. Inne jakie ?
Wg potrzeb









1 x w roku
wypełnianiu wniosków o dotacje
katalogowanie zbiorów w MARC 21
sprawdzenie dokumentacji, min. ewidencji zbiorów, poprawności zapisów w regulaminach.
sontra zbiorów


Wyjazd studyjny do innych bibliotek, np. biblioteki uniwersyteckiej, (zależne od środków finansowych)
 
7
Opracowanie materiałów metodycznych
Jakie - nazwa?


8
Współpraca w zakresie działalności kulturalnej, edukacyjnej 
1.Formy działalności kulturalnej
 




2. Formy działalności edukacyjnej ( kursy, szkolenia, wykłady itp.)

min. 3 w roku








wg potrzeb
Konkursy powiatowe:
współpraca w opracowaniu regulaminów, promocja konkursu
prace w jury
dofinansowanie do nagród 



Angielski 123

9
Poradnictwo, sprawozdawczość, analizy
1.Sporządzanie planów



2. Sporządzanie sprawozdań.






3. Poradnictwo organizacyjno-prawne. 




4. Inne - jakie
Wg potrzeb telefonicznie lub na miejscu w bibliotece


-//-







-//-





Omówienie i pomoc w opracowaniu sprawozdań z działalności i raportów do MKiDN






Przygotowanie wzorów zarządzeń i regulaminów finansowo-księgowych

10
Inne zakresy – jakie ?






W 2013 roku zmniejszono dotacje podmiotową dla powiatowej biblioteki o 10 tys. zł, co spowodowało znaczne ograniczenie wyjazdów, bo bibliotek w terenie, udział w płatnych szkoleniach, zakupu księgozbioru i działalności kulturalno-edukacyjnej. Biblioteka powiatowa nie posiada etatu instruktora. Jego rolę pełni dyrektor oraz bibliotekarz, zatrudniony w bibliotece.  

































Przeprowadzone konkursy powiatowe, międzygminne, inne formy pracy k.o

W 2013 r. przeprowadzono następujące konkursy:

Konkursy:
Biblioteka współpracowała z PTTK przy organizacji gminnych, powiatowych eliminacji  
do konkursów krajoznawczo-turystycznych.

Biblioteka zorganizowała konkursy powiatowe:

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Powstaniu Styczniowym dla gimnazjalistów.
 
Celem konkursu było zwrócenie uwagi współczesnej młodzieży na konieczność zachowania pamięci o przeszłości, zachęcenie młodzieży do wyszukiwania i upamiętniania w swoim otoczeniu śladów powstania.

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Powstaniu Styczniowym dla szkół ponadgimnazjalnych 
Celem konkursu było zwrócenie uwagi współczesnej młodzieży na konieczność zachowania pamięci o przeszłości, zachęcenie młodzieży do wyszukiwania i upamiętniania w swoim otoczeniu śladów powstania.

„Kto, gdzie, kiedy – wczoraj i dziś – informator o mojej gminie”. Konkurs skierowany 
do uczniów V i VI klas szkół podstawowych powiatu.
Celem konkursu było:
pobudzanie zainteresowań dzieci regionem,
zainteresowanie dzieci obyczajami, zwyczajami, twórczością minionych pokoleń,
rozbudzanie zainteresowań walorami kulturowymi (rzemiosło, sztuka, muzyka, wydarzenia),
rozbudzanie zainteresowań walorami społecznymi regionu (pochodzenie nazw, nazwiska, postacie, patroni zasłużeni dla regionu),
rozbudzanie zainteresowań walorami przyrodniczymi i turystycznymi regionu,
rozbudzanie zainteresowań czytelniczych literaturą o regionie,
wdrażanie odpowiedzialności za wykonanie powierzonego zadania,
integrowanie dzieci wokół bibliotek gminnych,
współpraca bibliotek w regionie.
Konkurs ekologiczny Bliżej Natury z Ekologią na Ty
 Celem konkursu było zainteresowanie naturą, walorami przyrodniczymi Powiatu Wieruszowskiego i ekologią uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Wieruszowskiego poprzez m.in. obserwację środowiska przyrodniczego i wyrażenie jej w formie fotografii lub hasła o treści ekologicznej. Konkurs składał się z dwóch części: Konkursu fotograficznego i Konkursu na hasło o treści ekologicznej . Pierwszy konkurs – fotograficzny, skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, natomiast drugi do uczniów szkół podstawowych. Konkurs organizowany  razem z Starostwem Powiatowym.
VI Powiatowy Festiwal „Piosenki z bajki”
Celem konkursu było: wyłonienie talentów muzycznych młodych mieszkańców powiatu oraz popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Honorowy patronat nad imprezą objęło Starostwo Powiatowe w Wieruszowie oraz Fundacja ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom. Adresatami konkursu byli uczniowie przedszkoli oraz klas I-III szkół podstawowych z terenu powiatu wieruszowskiego


Imprezy: 
Biblioteka była organizatorem VI Powiatowego Festiwalu „Piosenki z bajki” 

Biblioteka była organizatorem Narodowego Czytania Fredry 

Tydzień z Internetem – cykl spotkań dla seniorów 

Odjazdowy bibliotekarz – rajd rowerowy 

Projekty:

„Dialog z przeszłością” w ramach programu Patriotyzm Jutra 

Biblioteka otrzymała dofinansowanie wniosku realizowanego w ramach programu „Patriotyzm Jutra” „Dialog z przeszłością”. W ramach projektu zorganizowano min. warsztaty znakarskie dla młodzieży gimnazjalnej z powiatu wieruszowskiego, przeprowadzono spis miejsc pamięci związanych z powstaniem styczniowym na terenie powiatu wieruszowskiego, wyznaczono i oznaczono w terenie spacerowo-rowerowy szlak turystyczny, wydano przewodnik,„Miejsca związane z Powstaniem Styczniowym 1863 roku na Ziemi Wieruszowskiej” a także zorganizowano wystawę „ W krwawym polu srebrne ptaszę … o czym mówią pieśni powstania styczniowego”, prezentowaną na terenie powiatu wieruszowskiego. 

Angielski 123 w bibliotece 

Biblioteka wzięła udział w projekcie „Angielski 123 w bibliotece ” oferując mieszkańcom powiatu wieruszowskiego bezpłatny e-learningowy kurs języka angielskiego. Projekt „Angielski 123 w bibliotece” jest prowadzony przez firmę Funmedia, we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.


Kraszewski. Komputery dla bibliotek 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie w 2013 r. otrzymała dotację z Instytutu Książki na zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013. Biblioteka otrzymała dotację w kwocie 20 000,00. Zakupiono 5 zestawów komputerowych z oprogramowaniem Windows 8, pakiety Office 2013 H&B, czytnik kodów, programy antywirusowe oraz urządzenie wielofunkcyjne. Celem programu było podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich on-line. 

Imprezy wakacyjne:

Wakacje w bibliotece. 
Cykl spotkań z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie. Motywem przewodnim była twórczość Tuwima.
Wakacje z Tuwimem w tle 



Kampanie społeczne:
Ogólnopolska kampania „Cała Polska Czyta Dzieciom”
PBP od 2004 roku ściśle współpracuje z Fundacją ABC XXI „Cała Polska czyta dzieciom”. Elżbieta Dąbrowska – bibliotekarz jest Koordynatorem Wojewódzkim  kampanii.
W ramach kampanii zorganizowano kilka imprez czytelniczych w bibliotece, 
w wieruszowskich przedszkolach oraz w Szkole Podstawowej nr 1 w Wieruszowie. Ogółem w akcji wzięło udział ok. 150  osób. W ramach kampanii biblioteka zorganizowała VI Powiatowy Festiwal „Piosenki z bajki”.
Całoroczna akcja  „Ławeczka Biblioteczka”
Akcja skierowana do czytelników, którzy mają zbędny księgozbiór i chcą się nim podzielić z innymi czytelnikami. W tym celu została przeznaczona specjalna ławka  w holu biblioteki.                                      W ramach akcji  w 2013 zebrano 740 książek.





XIV. Inne prace i inicjatywy na rzecz gminy, miasta, powiatu

	Biblioteka ściśle współpracuje ze Starostwem Powiatowym w zakresie promocji powiatu 
i turystyki w regionie.
































Załącznik nr 1:




 Godziny otwarcia dla czytelników

Poniedziałek 9.00-17.00
Wtorek 9.00-17.00
Środa10.00-16.00
Czwartek 9.00-17.00
Piątek 9.00-17.00
Sobota 10.00-14.00

W okresie wakacyjnym

Poniedziałek 9.00-16.00
Wtorek 9.00-16.00
Środa10.00-16.00
Czwartek 9.00-16.00
Piątek 9.00-16.00

































Załącznik nr 2


Zamknięcia i otwarcia bibliotek

Dni ogółem
W tym
Otwarcia
Dnia zamknię-cia
Skon-trum
Remontyprzeprowadzki, awarie
Zwolnienia lekarskie i inne
Oddelegowa-nia do innych prac
Urlopy

Szkolenia, urlopy szkolne
280
-
-
-
-
-
-
1












































Załącznik nr 3

Zestawienie form działalności kulturalno-oświatowej

Nazwa imprezy
Ilość
Frekwencja
Wystawy
	książek – duże (ze scenariuszem)

książek – małe, nowości wydawnicze
	plastyczne (w tym galerie: „jednego obrazu”, „nad regałem”, „w witrynie” itp.) 
	inne (np. kolekcjonerskie)



2

10



33

2600
Spotkania autorskie


Spotkania inne:
- z ciekawymi ludźmi
- okolicznościowe, podać jakie (np. Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki, Gwiazdka, Pasowanie na czytelnika)








Prelekcje, odczyty


Pogadanki


Lekcje biblioteczne
	z przysposobienia bibliotecznego

tematyczne

3


72
Zajęcia komputerowe
3
15
Warsztaty:
- plastyczne (np. ilustratorskie, decoupage, papieru czerpanego, fotograficzne, filmowe)
- literackie (np. dziennikarskie)
- różnotematyczne (np. pedagogiczne, psychologiczne, ekologiczne, zdrowy styl życia)





3





70
Przeglądy nowości


Dyskusje


Konkursy
3
73
Zgaduj- zgadule


Głośne czytanie 
- w tym z wykorzystaniem książki-zabawki


Głośne czytanie – książka mówiona


Spotkania z baśnią


Imprezy artystyczno-literackie: 
- koncerty, wieczory słowno-muzyczne, wieczory poezji


Imprezy czytelniczo-medialne (np. cykliczny przegląd nowości wydawniczych z udziałem mediów, czat z pisarzem)


Projekcje filmowe, festiwale filmowe (wideo, DVD)


Przedstawienia teatralne, kukiełkowe


Gry i zabawy
2
45
Kiermasze książek, sprzedaż wyrobów rękodzielniczych, loteria fantowa


Wycieczki:
	do innych bibliotek

inne (do muzeum, teatru itp.)

1

16
Przyjęcia wycieczek w bibliotece


Imprezy poza biblioteką
- plenerowe (np. festyn, jarmark, piknik, dożynki)
- na terenie innych instytucji (szkoły, domy kultury, kina, urzędy)



           
Zebrania członków Kół Przyjaciół Biblioteki / Kół Miłośników Książki


Zebrania członków kół zainteresowań (np. Koła Haftu Krzyżykowego, Klubu Literackiego, Klubu Historycznego, próby Kółka Teatralnego)


Zajęcia rekreacyjne (np. rajd rowerowy, fitness, gry zespołowe na wolnym powietrzu)
1
50
Udział w akcjach ogólnopolskich (np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Gorączka Złota PCK) – proszę podać jakich?
Kampania- Cała Polska czyta dzieciom 







150
Inne wydarzenia – jakie?




RAZEM

28

3140










































Załącznik nr 4:

Książki najchętniej wypożyczane

Najchętniej wypożyczane książki w roku 2011 (nazwisko i imię, tytuł), z podziałem: Dział literatura piękna 
Larsson S. –„Mężczyźni, którzy nie nawidzą kobiet”
Larsson S.-„ Dziewczyna , która igrała z ogniem”
Larsson S.-„ Zamek z piasku, który runał”



Inne działy 

Zimbardo P. Psychologia i życie
Goleman D. Inteligencja emocjonalna
Encyklopedia Pedagogiczna XXI
Kwieciński  Z. Pedagogika: podręcznik akademicki
Kot  S.  Historia wychowania
Sztompka  P. Socjologia
Giddens A. Socjologia  Traczyk W. Z. Fizjologia człowieka w zarysie 
Bochenek A  Anatomia człowieka 


Najchętniej czytane nowości wydawnicze, które znalazły się na rynku wydawniczym w ciągu ostatnich 2-3 lat.

Literatura piękna 
James E.L. – Pięćdziesiąt twarzy Greya
James E.L. – Ciemniejsza strona Greya
Grochola K.-  Houston, mamy problem
Wiśniewski J. L.-  Miłość oraz inne dysonanse 
Moccia F.-  Mężczyzna, którego nie chciala pokochać.



Literatura z innych działów 

Koźmiński A.K.,Zarządzanie od podstaw
Jaroszewska B., Kosmetologia współczesna
Zalega T., Mikroekonomia współczesna 
Antonowicz L.,Podręcznik prawa międzynarodowego














TABELA 1 - BUDŻET BIBLIOTEKI 
(budżet wykonany )
2013


Wyszczególnienie                                  (z uwzględnieniem                                     nazw bibliotek)
Budżet  biblioteki ogółem   (w zł)    (kol. 3+kol.15)
Dotacja organizatora






Ogółem                              (w zł)
na zakup   (w zł)
na automatyzację              (w zł)
na płace  (w zł)
na remonty (w zł)










książek
zbiorów specjalnych
książek
zbiorów specjalnych




2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2012
2012
2013
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
PBP w Wieruszowie

181.806,13
150.000,00
140.000,00
3.582,88
-
3.391,90
-
-
20.000,00
94.766,00
89.711,00
-
-




Dotacja od innych podmiotów publicznych, w tym:
Dochody własne (w zł)
Środki pozyskane przez instytucje (sponsoring, darowizny, fundusze europejskie)
Ogółem                          (w zł)
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego                                                                    (w zł)
Samorządu



ogółem
w tym na zakup
ogółem
w tym na zakup
innego szczebla




książek
zbiorów specjalnych

książek
zbiorów specjalnych
(w zł)


2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
10.500,00
9.500,00
10.500,00
10.500,00
-
9.500,00
9.500,00
-
-
-
5.441,97
6.281,40
-
25.0000,00


