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Wieruszów, styczeń 2017

I. Założenia ogólne

Biblioteka Powiatowa jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisowi do rejestru instytucji
kultury organizatora.
Do zadań biblioteki powiatowej, zgodnie z ustawą o bibliotekach. należy:
1) 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;
2) pełnienie ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu
wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a
także innych materiałów o charakterze regionalnym;
3) udzielanie pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej;
4) 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.

IBUK LIBRA
Biblioteka kontynuowała do 30.09.2016 dla czytelników dostęp do korzystania z bazy IBUKÓW. Jest to
ok. 1800 publikacji na specjalnej platformie IBUK LIBRA, w tym do publikacji zakupionych przez
bibliotekę oraz inne biblioteki publiczne województwa łódzkiego, które razem tworzą Konsorcjum
Bibliotek Województwa Łódzkiego. IBUK LIBRA to nowoczesna, polskojęzyczna platforma umożliwiająca
dostęp do pełnych tekstów książek – zwłaszcza podręczników akademickich, publikacji naukowych,
popularnonaukowych i specjalistycznych ale również i beletrystyki. Czytelnicy maja możliwość dostępu do
serwisu całą dobę.

MARC 21
Biblioteka kontynuuje katalogowanie zasobów bibliotecznych w formacie MARC 21. Wykorzystanie tego
formatu do zapisywania i wymiany informacji bibliograficznych, stało się obecnie normą dla systemów
bibliotecznych użytkowanych przez polskie biblioteki, stosowanym m.in. przez Bibliotekę Narodową.

Portal w.bibliotece.pl
Biblioteka znajduje się w portalu w.bibliotece.pl, który jest ogólnodostępnym serwisem skierowanym do
bibliotek oraz innych użytkowników Internetu, zainteresowanych wymianą informacji na temat książek,
regionaliów, zbiorów multimedialnych i innych, gromadzonych w bibliotekach. Celem portalu
w.bibliotece.pl jest promocja czytelnictwa oraz stworzenie społeczności skupionej wokół działalności
bibliotek.

2

Wolne lektury
W 2016 r. biblioteka kontynuowała wzbogacanie zbiorów w katalogu on-line o informacje pochodzące z
internetowej biblioteki www.wolnelektury.pl . W zbiorach Wolnych Lektur znajduje się ponad 4 tys.
darmowych utworów, w tym wiele dzieł klasycznych, lektur szkolnych i kilkaset audiobooków.
Analiza funkcjonowania bibliotek
Biblioteka bierze udział w projekcie „Analiza Funkcjonowania Bibliotek”. Jest to projekt realizowany przez
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) przy współpracy Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich
Bibliotek Publicznych, Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych oraz Konferencji Dyrektorów
Bibliotek Akademickich Szkół Polskich.
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie jednolitych metod oraz narzędzi systematycznej oceny
działania bibliotek naukowych, pedagogicznych i publicznych opartych na analizie i porównaniach danych
statystycznych oraz wskaźników funkcjonalności w obrębie poszczególnych typów bibliotek, włączając w to
badania satysfakcji odbiorców usług bibliotecznych.

Dofinansowania biblioteki
W 2016 r. biblioteka otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych dla
bibliotek”.
W 2016 r. Powiat Wieruszowski dofinansował imprezę IX Festiwal „Piosenki z bajki” oraz konkurs
powiatowy „Przepisy z babcinej szuflady”
W 2016 r. Łódzki Dom Kultury dofinansował projekt „Kulinarne rękopisy”
Imprezy cykliczne
Biblioteka w 2016 brała udział w cyklicznych akcjach promujących czytelnictwo: „Cała Polska Czyta
Dzieciom”, „Narodowe Czytanie”.
Imprezy plenerowe
Biblioteka w 2016 r. brała udział w akcji „Uwolnij Książkę” – Bookcrossing.
Otwarcie w Wieruszowie dwóch punktów bookcrossingowych miało miejsce w czerwcu.

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 2016 r.
Przychody:
w tym:
dotacja organizatora – 155.000,00
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inne dotacje
dochody własne

– 12.198,00
– 4.331,06

Budżet ogółem: w tym:
wydatki na zbiory:
– książki –13.541,53

( w tym 8.700,00 zł stanowi dotacja

MK)

- zbiory specjalne – 0
- prenumerata czasopism – 492,00
płace – 124.425,20
remonty – 0
komputeryzacja – 0

Budżet związany z realizacją zadań biblioteki powiatowej – 1.000,00
Szczegóły tabela nr 1

Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje
Źródło dotacji

Nazwa i krótki opis projektu

Biblioteka
Narodowa

Zakup nowości wydawniczych

Łódzki Dom
Kultury

„Kulinarne rękopisy”

Partnerzy

Łódzki Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego w
Bratoszewicach
Powiatowy
Zespół Doradców
w Wieruszowie

Kwota
dotacji

Kwota
wkładu
własnego

8.700,00

4.700,00

1.898,00

1.805,00

Urząd gminy w
Łubnicach
Stowarzyszenie
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Agroturystyczne
„Ziemi
Wieruszowskiej”
Stowarzyszenie
Gospodyń
„Wójcin nad
Prosną”
Powiat
Wieruszowski
Starostwo
Powiatowe w
Wieruszowie

Powiatowy Festiwal Piosenki z
bajki

Wieruszowski
Dom Kultury

1000,00

500,00

Starostwo
Powiatowe w
Wieruszowie

Powiatowy konkurs „Przepisy z
babcinej szuflady”

Łódzki Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego w
Bratoszewicach
Powiatowy
Zespół Doradców
w Wieruszowie

600,00

300,00

12.198,00

7.305,00

III. Sieć bibliotek. Lokale. Wyposażenie
Sieć bibliotek. W 2016 r. sieć bibliotek kształtowała się następująco: 20 placówek, w tym
biblioteka powiatowa, biblioteka miejska, 6 bibliotek gminnych i 12 filii bibliotecznych.
W 2016 r. zlikwidowano FB w Parcicach, Ochędzynie, Pichlicach i Walichnowach.
Zmiany zapisów w regulaminie organizacyjnym: nie dokonywano zmian.
Zmiany w regulaminach wypożyczeń, korzystania z Internetu i innych dokumentach:
Zmieniono Regulamin korzystania z komputerów i Internetu (marzec 2016 r.)
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
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Struktura zbiorów bibliotecznych w jedn. inw. wg stanu na 31.12.2016.
Nazwa biblioteki

Książki

Czasopisma
oprawne

Zbiory
specjalne

Razem zbiory

Wartość
księgozbioru

Powiatowa
Biblioteka Publiczna

5582

-

98

5680

212.128,44

Struktura księgozbioru (książki)
Literatura
piękna dla
dzieci i
młodzieży

Nazwa biblioteki

Powiatowa Biblioteka
Publiczna

Literatura
piękna dla
dorosłych

467

Literatura
z innych
działów

Ogółem książki

4597

5582

518

Wpływy – zakup książek
Zakup z dotacji
organizatora

Zakup z dotacji
MKiDN

Zakup z innych
źródeł, innych
dotacji, grantów itp.

Zakup z
wypracowanych
środków własnych

Wol.
2015

Wol.
2016

Wartość
inw. 2016
w zł

Wol.
2015

Wol.
2016

Wartość
inw. 2016
w zł

Wol.
2015

Wol.
2016

Wartość
inw.
2016
w zł

Wol.
2015

Wol.
2016

Wartość
inw.
2016
w zł

88

149

4.841,53

184

157

8.700,00

-

-

-

-

-

-

Razem
zakup
w wol.
2016

Wartość
inw.
2016

306

13.541,53

Rodzaje wpływu książek
Woluminy
2015

Woluminy
2016

Wartość inw.
2016

Zakup z dotacji organizatora

88

149

4.841,53

Zakup z dotacji Ministerstwa Kultury

184

157

8.700,00

Zakup z innych źródeł

-

-

-

Zakup w wypracowanych środków
własnych

-

-

-

272

306

13.541,53

40

11

80,00

40

11

80,00

Rodzaj wpływu

ZAKUP KSIĄŻEK OGÓŁEM
Dary instytucji, urzędów
Dary czytelników
Dary innych bibliotek np. WiMBP
Dary ogółem
Przejęto z bibliotek (przesunięcia w obrębie
sieci bibl. gminy, miasta, dzielnicy)
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W zamian za zagubione
Inne (np. akcja „1 firma – 1 książka”)
WPŁYW OGÓŁEM

312

312

13.621,53

Struktura zakupu książek w 2016 r.
Literatura piękna dla
dzieci i młodzieży
ogółem
W tym z
dotacji
MKiDN

16
5,2 %

Literatura piękna dla
dorosłych
ogółem
W tym z
dotacji
MKiDN

Literatura z innych
działów
ogółem
W tym z
dotacji
MKiDN

RAZEM
ogółem

W tym z
dotacji
MKiDN

0

145

58

145

99

306

157

0%

47,4%

18,9%

47,4 %

32,4%

100%

51,3%

Dary i inne wpływy książek (poza zakupem)

Dary
instytucji,
urzędów

Dary
czytelników

Przejęto z
bibliotek

Dary innych
bibliotek

W zamian
„za
zagubione”

Inne wpływy

Wol
.
201
5

Wol
.
201
6

Wartoś
ć inw.
2016
W zł

Wol.
2015

Wol.
2016

Wartoś
ć inw.
2016
W zł

Wol.
2015

W
o
l.
2
0
1
6

Wartoś
ć inw.
2016
W zł

Wol
.
201
5

Wol
.
201
6

Wartoś
ć inw.
2016
W zł

Wol
.
201
5

Wol
.
201
6

Wartoś
ć inw.
2016
W zł

Wol
.
201
5

Wol
.
201
6

Wartoś
ć inw.
2016
W zł

Raze
m
wpły
wy
2016

-

-

-

40

11

80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Wart
ość
inw.
2016

80,00

Ubytki książek w 2016 r.
Rodzaje ubytków
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: 57
Kiermasz : 0
Przekazanie do innych bibliotek: 0

Ilość wol.
57
-
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Wpływy zbiorów specjalnych i udostępnianie oraz licencjonowane zbiory elektroniczne z
wykupionym dostępem

Zbiory specjalne
w jedn. inw.

Liczba zakupionych
zbiorów specjalnych w
jedn. inw.

Liczba wypożyczeń
zbiorów specjalnych
w jedn. inw.

w tym ze środków
Ogółem

w tym
audiobo
oki

Ogó
łem

orga
nizat
ora

MKiDN

w tym:
Ogółe
m

98

audiobooki

Liczba
udostepni
eń
zbiorów
specjalnyc
h na
miejscu w
jedn. inw.

Licencjonowane zbiory
elektroniczne, do których
biblioteka opłaciła dostęp
Liczb
a

Wartość
w zł
brutto

Liczba
udostępnień
(pobrań)

11

Czasopisma – prenumerata i dary
Ilość prenumerowanych
czasopism

Wydatkowana kwota na
prenumeratę w zł

Czasopisma otrzymywane
w darze

1
Poradnik Instytucji Kultury

492,00

2
Tygodnik Powiatowy
(od stycznia 2003)

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:
konserwacji zbiorów, zabezpieczono kody kreskowe na wszystkich woluminach.

nie dokonywano

Udział w Konsorcjum Bibliotek Publicznych Województwa Łódzkiego
IBUK LIBRA do 30.09.2016 r.

8

V. Czytelnicy. Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów
Czytelnicy i wypożyczenia książek na zewnątrz
Nazwa biblioteki

Powiatowa
Biblioteka Publiczna

2015

Czytelnicy
2016
Różnica

283

246

-37

Wypożyczenia książek na zewnątrz
2015
2016
Różnica

4497

3561

-936

Struktura czytelników wg wieku
Liczby bezwzględne
2015
2016
Różnica

Do lat 5
6-12 lat
13-15 lat
16-19 lat
20-24 lata
25-44 lata
45-60 lat
Powyżej 60 lat
Ogółem

1
11
5
15
71
134
36
10
283

0
6
4
20
61
111
36
8
246

-1
-5
-1
+5
-10
-23
0
-2
-37

Struktura procentowa
2015
2016
Różnica

0,3
3,9
1,7
5,4
25,0
47,7
12,7
3,6
100%

0
2,4
1,6
8,1
24,8
45,1
14,7
3,3
100%

-0,3
-1,5
-0,1
+2,7
-0,2
-2,6
-2
-0,3

Struktura czytelników wg zajęcia
Liczby bezwzględne
2015
2016
Różnica

Osoby uczące się
Osoby pracujące
Pozostali
Ogółem

196
79
8
283

173
65
8
246

-23
-14
0
-37

Struktura procentowa
2015
2016
Różnica

69,3
27,9
2,8
100%

70,3
26,4
3,3
100%

-1
-1,5
-0,5

Struktura czytelników wg wieku w 2016 r.
Nazwa
biblioteki

PBP

Czytelnicy Do 5 lat 6-12 lat
ogółem

246

0

6

13-15
lat

16-19
lat

20-24
lata

25-44
lata

45-60
lat

Powyżej
60 lat

4

20

61

111

36
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Struktura czytelników wg zajęcia w 2016 r.
Nazwa

Osoby uczące się

Osoby pracujące

Pozostali

9

biblioteki

(uczniowie, studenci)

PBP

173

(niezatrudnieni, renciści,
emeryci, itp.)

65
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Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz w 2016 r.
Wypożyczenia na zewnątrz
Nazwa biblioteki

PBP

książki

udostępnienie
ogółem
3572

czasopisma czasopisma zbiory
oprawne
nieoprawne specjalne
11

3561

Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz w 2016 r.
Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz:
Literatura piękna
Literatura
Literatura z
dla dzieci i
piękna dla
innych działów*
młodzieży
dorosłych

Nazwa biblioteki, filii

PBP
Ogółem - struktura
procentowa

Ogółem

112

381

3068

3561

3,2%

10,7%

86,1%

100%

*literatura fachowa, naukowa, popularnonaukowa, regionalna

Udostępnienia zbiorów na miejscu
Udostępnienia na miejscu
Nazwa biblioteki

książki

PBP

141

udostępnianie
ogółem
141

czasopisma czasopisma zbiory
oprawne
nieoprawne specjalne
-

Wypożyczenia książek na zewnątrz i udostępnienia na miejscu
Nazwa
biblioteki

PBP

Wypożyczenia książek na zewnątrz
2015
2016
Różnica

4497

3561

-936

Udostępnienia książek na miejscu
2015
2016
Różnica

175

141

-34

Czytelnicy rejestrowani są w rejestrze czytelników.

Odwiedziny w bibliotece
Czytelnia
Odwiedziny ogółem

3161

Wypożyczalnia

1192

ogółem

w tym ilość osób
korzystających z
Internetu

1409

492

Imprezy w bibliotece
*

560
10

*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 wysłane – 2
Monity telefoniczne - 53
Liczba odzyskanych książek -68
Analiza operacji samoobsługowych w 2016 r.
Logowania
czytelników

Prolongaty

Rezerwacje

Zamówienie

230

553

25
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VI. Działalność informacyjna
Wielkość księgozbioru podręcznego w wol.: stan na 31.12.2016 r.: 4720 wol.
Nowości kupione do księgozbioru podręcznego (ilość w wol., tematyka): 145 vol.
Medycyna, technika, pedagogika, psychologia, administracja, socjologia oraz beletrystyka dla dorosłych.
Przeprowadzone selekcje w księgozbiorze podręcznym: nie było

Katalogi kartkowe i komputerowe.
Nazwa biblioteki

PBP

Katalog
alfabet.

Katalog
tytułowy

-

-

Katalog
Katalog wg Katalog
poziomowo
UKD
przedm
-działowy

-

-

Katalog
komputerowy

-

+

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

PBP

Nazwa bazy

Przyrost bazy w
2016 r.

Stan bazy na
koniec 2016 r.

Udostępnianie
katalogu w
internecie

SOWA MARC21

311

5937

tak
11

Realizacja bibliografii regionalnej – wprowadzono 103 opisy bibliograficzne 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
PBP

Ogółem

Biblioteczne

Rzeczowe

Bibliograficzne

122

34

72
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VII. Działalność kulturalno-oświatowa
Konkursy:
Biblioteka była współorganizatorem
Powiatowego Konkursu pn. "BLIŻEJ NATURY – Z EKOLOGIĄ NA TY".
Biblioteka zorganizowała konkursy :
Powiatowy Konkurs Kulinarny „Przepisy z babcinej szuflady”
Imprezy:
Biblioteka zorganizowała:
IX Powiatowy Festiwal „Piosenki z bajki”
Noc w Bibliotece
„Uwolnij Książkę” – Bookcrossing
Narodowe Czytanie. Henryk Sienkiewicz „Quo vadis”
Odjazdowy bibliotekarz – rajd rowerowy
12

Projekty

IBUK LIBRA – Kontynuacja do 30.09.2016
Projekt dzięki któremu czytelnik ma dostęp do największej platformy książek elektronicznych w języku
polskim. Czytanie książek IBUK LIBRA odbywa się przez przeglądarkę www, niezależnie od posiadanego
systemu operacyjnego, bez konieczności instalacji dodatkowych aplikacji. Dostęp do publikacji z sieci
biblioteki na stronie http://libra.ibuk.pl. Po kliknięciu na okładkę książki otwiera się w aplikacji wiele
możliwości pracy z tekstem. W czytelni znajduje się szczegółowa instrukcja obsługi, pokazująca także
korzystanie z bardziej zaawansowanych funkcji przy pomocy konta myIBUK. Czytelnicy mogli korzystać z
platformy IBUK LIBRA po pobraniu unikalnego kodu PIN.
Kulinarne Rękopisy
Projekt realizowany w okresie wrzesień - listopad 2016. Projekt, na realizację którego biblioteka otrzymała
dofinansowanie z Łódzkiego Domu Kultury w ramach „Współorganizacji projektów kulturalnych na terenie
województwa łódzkiego 2016”. Zadaniem projektu było min. przygotowanie spisu potraw rodzinnych,
charakterystycznych dla naszego regionu według receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie oraz
wydanie książki „Co się gotuje, co się je w powiecie wieruszowskim”.
.
Imprezy wakacyjne:
Spotkania z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie oraz z przedszkola
„Zielony Listek”. Gry i zabawy.
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. 160 osób. W ramach
kampanii biblioteka zorganizowała również IX Powiatowy Festiwal „Piosenki z bajki”
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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

Tłusty Czwartek

4 Luty 28 osób

Dzień kota

17 luty 25 osób

Tydzień z Internetem

14-20 Marzec -45 osób

Wiosenne warsztaty świąteczne

22 marzec -30 osób

Biblioteka na niebiesko. Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwiecień - 21 osób

Dzień Bibliotekarza

8 kwietnia – 18 osób

Mieszkańcy i ich pasje.- Wiktor Toruński

14 kwiecień -46 osób

Wystawa fotograficzna Wiktora Toruńskiego „Budzi się
wiosna”

14-21 kwiecień -60 osób

Wystawa fotograficzna Wiktora Toruńskiego w holu
Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego

21-30 kwiecień – 75 osób

Tydzień Bibliotek

8-15 maj – 45 osób

Odjazdowy Bibliotekarz „ „Wszystkie drogi prowadzą do
biblioteki”– rajd rowerowy

14 maj -57 osób

Szukamy obrazów w mieście” wystawa obrazów z
pleneru „Pejzaż Malowany Ziemi Łódzkiej Natura – Eco –
Art.”

Maj – 55 osób

Noc Bibliotek „Powrót do przeszłości”

4 czerwiec – 34 osoby

Wystawa „Powrót do przeszłości” najpopularniejsze
gadżety z czasów RRL
Cała Polska Czyta Dzieciom

30 maj- 4 czerwiec – 160 osób

Ludzie z pasją. Spotkanie z pilotem

3 czerwiec - 24 osoby
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IX Powiatowy Festiwal „Piosenki z bajki”

8 czerwiec – 125 osób

Otwarcie punktów bookcrossingowych

17-18 czerwiec – 200 osób

Wakacje w bibliotece

Lipiec –sierpień 56 osób

Narodowe Czytanie. Henryk Sienkiewicz „Quo Vadis”

wrzesień – 70 osób

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

29 wrzesień – 25 osób

Rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu „Przepisy z babcinej
szuflady”

8 listopad – 39 osób

Podsumowanie projektu „Kulinarne rękopisy”

8 listopad - 62 osoby

Finał konkursu ,,Z EKOLOGIĄ NA TY’’

29 listopad - 65 osób

Pokonkursowa wystawa fotograficzna IV Powiatowego
Konkursu Ekologicznego ,,Bliżej Natury – Z EKOLOGIĄ NA 1-30 grudzień - 66 osób.
TY’’.

Lekcje biblioteczne
Szkoła/klasa

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieruszowie klasa II e
Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieruszowie klasa II b
Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieruszowie klasa VI d
Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieruszowie klasa IV a
Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieruszowie klasa V c
OGÓŁEM

Data, frekwencja
inne uwagi

18 luty - 18 osób
19 luty -21 osób
13 kwiecień – 22 osoby
14 kwiecień – 21 osób
17 maj - 20 osób
102 osoby

VIII . Współpraca ze środowiskiem
Organizacje oraz instytucje, z którymi nawiązano współpracę w roku 2016:
Zakres współpracy
Nazwa instytucji współpracującej
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Stowarzyszenie Gospodyń „Wójcin nad Prosną”

Pomoc przy organizacji imprezy o
charakterze regionalnym. Partner
projektu „Kulinarne rękopisy”

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą
w Bratoszewicach

Pomoc przy realizacji projektu
„Kulinarne Rękopisy”

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Współpraca przy zorganizowaniu
szkolenia wyjazdowego.

Nadleśnictwo Przedborów
Powiatowe Centrum Medyczne w Wieruszowie
Klub Sportowy „Husaria”

Cała Polska czyta dzieciom

Biblioteki, organizacje oraz instytucje, z którymi biblioteka współpracowała:

Nazwa instytucji współpracującej

Zakres współpracy

Biblioteki publiczne powiatu
Współpraca przy organizacji
Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
konkursów powiatowych i imprez
Biblioteka Szkolna przy ZSP im. T. Staszica w
Wieruszowie
Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu. Filia w Wieruszowie
Wieruszowski Dom Kultury
Szkoły i przedszkola powiatu.
PTTK Ziemia Wieruszowska
Gimnazja powiatu wieruszowskiego
Szkoły ponadgimnazjalne powiatu:
ZSP im Staszica w Wieruszowie
LO im. Kopernika w Wieruszowie
Gazeta Łącznik
Ilustrowany Tygodnik Powiatowy
Radio SUD i Radio Ziemi Wieluńskiej

Patronat medialny

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wieruszowie Cała Polska Czyta Dzieciom
Przedszkole nr 1 i 3 w Wieruszowie
Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Wieruszowie
Komenda Powiatowej Policji w Wieruszowie
Nadleśnictwo Przedborów
Powiatowe Centrum Medyczne w Wieruszowie
Klub Sportowy „Husaria”
Stowarzyszenie Gospodyń „Wójcin nad Prosną”

Projekt „Kulinarne Rękopisy””
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Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w
Bratoszewicach
Urząd Gminy w Łubnicach

IX. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
W bibliotece od 2010 roku funkcjonuje dział wypożyczeń i udostępnień książki mówionej.
Książka mówiona
Stan książki mówionej
Liczba
Liczba
tytułów
kaset/płyt
CD

98

Wpływy książki mówionej
Zakupy
Dary
Inne
wpływy

Wypożyczenia książki mówionej
Tytuły
Liczba
kaset/płyt CD
Słonie mają dobrą pamięć
Marzyłam o Afryce
Złoto Anakondy
Opowiadania. Vercos
Ze złotych pól
Noc i ciemność
Czarnoksiężnik z Archipelagu
Czarnoksiężnik ze szmaragdowego grodu
Historia Lisey
Lśnienie
Przemyślny szlachcic Don Kichote z
Manchy

75

11

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
Warsztaty plastyczne. Uczniowie klasy II i uczestnicy
Warsztatów Terapii Zajęciowej
„Spotkania bez barier” spotkanie z mieszkańcami
Środowiskowego Domu Samopomocy w Chróścinie.

Data (miesiąc),
Inne uwagi
Styczeń - 15 osób
Marzec – 25 osób
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„Kartki okolicznościowe ” - wystawa

Czerwiec- lipiec – 46 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

ogółem

na
stanowiskach
bibliotekarskich

z
wyksztł.
wyż.
bibliotek.

z
wyksztł.
śred.
bibliotek.

2

1

1

1

Liczna etatów
przeliczeniowych
na stanowiskach
bibliotekarskich

bez
wyksztł.
biblliot.

2

Liczba pracowników
na stanowiskach
instruktorskich
w bibliotekach
powiatowych
ogółem

W tym etaty
przeliczeniowe

0

0

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

Pracownicy administracji i obsługi
Nazwa biblioteki, filie

Osoby
Pełnozatrudnieni
Niepełnozatrudnieni

PBP

1

Liczba etatów
przeliczeniowych

0,25

* W ułamkach dziesiętnych

Liczba pracowników merytorycznych - podział wg stażu pracy

Do 5 lat
6-10 lat
11-20 lat
21-30 lat
Powyżej 30 lat

Pełnozatrudnieni

Niepełnozatrudnieni

1
1
-

-

Liczba pracowników merytorycznych – podział wg stanowisk służby bibliotecznej

Starszy kustosz

Pełnozatrudnieni

Niepełnozatrudnieni

-

18

Kustosz
Starszy bibliotekarz
Bibliotekarz
Młodszy bibliotekarz
Starszy magazynier biblioteczny
Magazynier biblioteczny
Inne (jakie?)
Ogółem

1
1
2

-

XI. Szkolenie i doskonalenie kadry
Biblioteka uczestniczyła w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez WBP w Łodzi.
„System Bibliografii Regionalnej Województwa Łódzkiego”- Joanna Kantyka WBP w Łodzi

XII. Komputeryzacja biblioteki
Stan komputeryzacji biblioteki

Biblioteka
użytkuje
program
biblioteczny

Biblioteka
skomputeryzowana
w 100%

Biblioteka
z
dostępem
do
internetu

Sowa 2
Marc21

tak

tak

Liczba
stanowisk
w
Biblioteka
bibliotece
Biblioteka
wykorzystuje
z
udostępnia komputery
Liczba
dostępem
internet
do innych
komputerów do
czytelnikom zastosowań
w bibliotece intyernetu

tak

tak

8

8

Liczba
stanowisk z
dostępem
do
internetu
dla
czytelników

Biblioteka
udostępnia
swój
katalog
on-line

Biblioteka
posiada
własną
strone
internetową

4

tak

tak

E-usługi w bibliotece
zdalne
składanie
zamówień
na
materiały
bibliotecz.

tak

zdalna
rezerwacja
materiałów
bibliotecz.

tak

zdalne
przedłuża
nie
terminu
zwrotu
materiałó
w bibliot.

email/sms
o terminie
zwrotu
materiałó
w
bibliotecz.

tak

tak

zdalny
dostęp do
licencjonow
zasobów
spoza sieci
biblioteki

IBUK
LIBRA

interakty
wne
usługi
informacy
jne
(komunik
atory,
czat)

nie

Adres strony WWW biblioteki
Adres poczty elektronicznej biblioteki
Adresy poczty elektronicznej kadry bibliotecznej
(udostępniane do użytku służbowego)

elearnin
g

nie

blogi
bibliote
czne
kanał
RSS

nie

formu
forum
larze dyskusyjn
zapyt
e księga
ań
gości

tak

tak

profile na
portalach
społeczno
ściowych

tak

użytkownicy
korzystający
z internetu
liczba

%

492

34,92

www.pbp-wieruszow.pl
pbpwieruszow@wp.pl
pbpwieruszow@wp.pl
elle55@poczta.onet.pl

Ilość godzin korzystania z Internetu ogółem – 448 godz.
Ilość osób korzystających z Internetu – 492 osób
Ilość wejść na stronę internetową – 11167
Liczba odsłon -26651
Liczba wejść do katalogu on-line – 17 712
Liczba użytkowników- 11167
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Usługi elektroniczne, które biblioteka oferuje:
Katalog on-line, zamawianie i rezerwowanie książek przez Internet
Kod QR –Możliwość czytania „Wolnych lektur” za pomocą smartfona lub tabletu poprzez pobranie z
katalogu biblioteki kod QR za pomocą darmowej aplikacji QR Code Reader.
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 2016 roku wprowadzono 103 opisy bibliograficzne artykułów z czasopism regionalnych.
.
Spotkania z bibliotekarzami
W 2016 roku przeprowadzono 3 spotkania z bibliotekarzami:
(11.02,24.02, 22.09)
Tematami spotkań było m.in.:
Podsumowanie działalności bibliotek publicznych w powiecie wieruszowskim za rok 2015
Omówienie wyników czytelnictwa w powiecie wieruszowskim za rok 2015
Zakres współpracy przy projekcie „Kulinarne Rękopisy”
Dotacja MKiDN na zakup nowości wydawniczych w 2016
Pozyskiwanie środków na działalność kulturalną bibliotek.
Cała Polska czyta dzieciom - propozycje imprez
Narodowe Czytanie. Henryk Sienkiewicz –propozycje imprez
Propozycje wspólnych przedsięwzięć kulturalnych o charakterze powiatowym
do Kalendarza Imprez na rok 2017.
Omówienie schematu planu pracy na 2017 r. i schematu sprawozdania z działalności bibliotek
publicznych za rok 2016.

Szkolenia:
Udział w szkoleniach organizowanych przez WBP w Łodzi
Luty – „Obsługa inwentarzy – ubytkowanie”, „Skontrum”- szkolenie on-line, prowadzenie
Jerzy Iwaszkiewicz firmy Sokrates.
Kwiecień – wyjazd szkoleniowy do Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
Wrzesień – „Profesjonalna obsługa klienta w bibliotece”- prowadzenie Anna Wejman WBP w Łodzi
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„Prawno-organizacyjny aspekt bibliotek samorządowych”- prowadzenie Rafał Golat PBP w Sieradzu
„Wpływ zmian przepisów rachunkowych, organizacyjnych i podatkowych na działalność Instytucji Kultury
w 2016 r.” - prowadzenie Teresa Krawczyk -GBP w Klonowej
„Warszaty dla animatorów czasu wolnego”. Plastyka w animacji czasu wolnego i twórczym rozwoju dzieci,
młodzieży i dorosłych- prowadzenie Magdalena Mrówczyńska . WDK
„System Bibliografii Regionalnej Województwa Łódzkiego”- Joanna Kantyka WBP w Łodzi

Wizyty instruktażowe:
W 2016 r. przeprowadzono 33 spotkania instruktażowe we wszystkich bibliotekach gminnych.

Data

Miejsce

Cel

Udział w Komisji Rekrutacyjnej na wybór Dyrektora
GOK w Bolesławcu
Spis książek
Wizyta kontrolna dotycząca ewidencji zbiorów,
statutu, regulaminu organizacyjnego, inwentaryzacji
zbiorów, ubytkowania
Podpisanie protokołu kontrolnego:
Instruktarz ubytkowania w programie SOWA,
opracowanie zarządzeń dotyczących selekcji
księgozbioru i skontrum
Wizyta w bibliotece, związana z przenosinami do
innego budynku .
Omówienie spraw organizacyjnych związanych z
funkcjonowaniem biblioteki po połączeniu w GOK.
Pomoc w sporządzaniu i wypełnianiu danych do
Analizy Funkcjonowania Bibliotek
Omówienie organizacji wspólnej imprezy
„Odjazdowy Bibliotekarz”
Konsultacje w sprawie budek bookcrossingowych Sprawy organizacyjne dotyczące Rajdu „Odjazdowy
Bibliotekarz”
Omówienie imprez „Cała Polska Czyta dzieciom”
Udział w komisji w II Powiatowym Konkursie
„Wiosna, ach to ty”
Sprawy organizacyjne dotyczące imprez” Cała Polska
czyta dzieciom”
Udział w warsztatach
Pomoc w przygotowaniu „Nocy Bibliotek”
Pomoc w przygotowaniu „Nocy Bibliotek”
Pomoc w przygotowaniu „Nocy Bibliotek”
Udział w warsztatach
Spotkanie w sprawie organizacji Narodowego
Czytania

1

5.01

Urząd Gminy w Bolesławcu

2
3

8.01
17.03

FB w Walichnowach
GBP w Lututowie

4

23.03

GBP Lututów

5

22.04

GBP w Bolesławcu

6

22.04

GBP w Galewicach

7

28.04

MGBP w Wieruszowie

8
9

10.05
12.05

MGBP w Wieruszowie
MGBP w Wieruszowie

10 12.05
11 13.05

MGBP w Wieruszowie
GBP w Czastarach

12 16.05

MGBP w Wieruszowie

13
14
15
16
17
18

MGBP w Wieruszowie
GBP w Czastarach
MGBP w Wieruszowie
MGBP w Wieruszowie
MGBP w Wieruszowie
MGBP w Wieruszowie

20.05
30.05
30.05
01.06
20.07
02.09
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19 04.09

MGBP w Wieruszowie

20 27.09

GBP w Bolesławcu

21
22
23
24

FB Wójcin
GBP w Sokolnikach
GBP w Łubnicach
GBP w Czastarach

11.10
11.10
14.10
14.10

25 14.10
26 21.10

GBP w Bolesławcu
GBP w Czastarach

27
28
29
30
31
32
33

MGBP w Wieruszowie
GBP w Czastarach
FB Wójcin
GBP w Lututowie
GBP w Sokolnikach
GBP w Sokolnikach
GBP w Sokolnikach

03.11
4.11
8.11
9.11
9.11
23.11
25.11

Spotkanie w sprawie organizacji Narodowego
Czytania
Obsługa arkuszy skontrum, pobieranie rekordów z
portalu www.wbibliotece.pl
Spotkanie w sprawie projektu „Kulinarne rękopisy”
Omówienie spraw związanych z likwidacją filii
Spotkanie w sprawie projektu „Kulinarne rękopisy”
Omówienie spraw związanych z likwidacją filii w
Parcicach
Katalogowanie, pobieranie rekordów i okładek.
Udział w komisji w Powiatowym Przeglądzie Pieśni
Patriotycznych.
Skontrum zbiorów
Udział w podsumowaniu projektu
Przygotowanie wystawy
Udział w podsumowaniu projektu
Udział w spotkaniu autorskim
Udział w spotkaniu autorskim z Marcinem Mellerem
Podpisanie protokołów skontrum

Spotkania o innym charakterze.
Udział w Żywej Bibliotece - Gminna Biblioteka Publiczna w Sokolnikach
Udzielano również na bieżąco porad i instruktażu w siedzibie biblioteki wg potrzeb oraz porad
telefonicznych. Porady dotyczyły głownie: sprawozdawczości bibliotek, pomoc merytorycznej
przy wypełnianiu wniosków programu „Promocja Czytelnictwa”, oraz sporządzanie raportów do MKiDN

Zmiany na stanowisku instruktora powiatowego.
Biblioteka nie posiada instruktora powiatowego z braku środków finansowych.

Działania instrukcyjno - metodyczne biblioteki w 2016 r.
L.p.
1

Zakres zadania
Kształtowanie
zbiorów i
opracowanie

Forma zadań
1.Prenumerata czasopism
dla podległych bibliotek

Częstotliwość

Dodatkowe informacje
Prenumeraty
nie prowadzi się
Czasopisma regionalne
przekazywane są w darze
przez redakcje dla bibliotek
całego powiatu.

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

2. Zakup księgozbioru
regionalnego i ogólnego

2

Udostępnianie
zbiorów

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

3. Inne formy – jakie?
1.Wypożyczenia
międzybiblioteczne

Wg potrzeb

2. Prowadzenie punktu
„książki mówionej”

Tak

3 Inne – jakie ?
3

Pełnienie ośrodka
informacji
regionalnej

1.Opracowanie
bibliografii regionalnej

Tak

2. Inne – jakie ?

Informacja o nowościach
regionalnych na stronie
biblioteki powiatowej

Katalog bibliotek powiatu
dostępny na stronie
biblioteki powiatowej
Sowa
W 2016 r. wprowadzono 103
rekordy
Kartoteka wycinków
prasowych dotyczących
regionu, w podziale na
gminy
Wyodrębniony dział zbiorów
regionalnych

4

Doskonalenie
zawodowe
bibliotekarzy

1.Szkolenia org. w
bibliotece powiatowej

2.Udział w szkoleniach
zewnętrznych instruktora
3. Koordynacja udziału w
szkoleniach
zewnętrznych
bibliotekarzy

5

Koordynacja
programów
skierowanych do

Jakie programy ?

Szkolenia odbywają
się wg potrzeb oraz
środków
finansowych,

Min. 2 razy w roku

Działalność Punktu
Informacji Turystycznej
Plany pracy w instytucjach
kultury

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

Na bieżąco

Informacje o szkoleniach
przekazywana e-mailem

Programy dotacyjne
z MKiDN i
Instytutu Książki

Informacje o dotacjach i
grantach dla bibliotek
przekazywane są na bieżąco
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Fundacji Orange
Fundacja
Wspomagania Wsi

bibliotek

6

Nadzór
merytoryczny
bibliotek w
powiecie

1.Wyjazdy do bibliotek

Wg potrzeb

pocztą elektroniczną
Udzielanie pomocy w
przygotowaniu wniosków i
raportów
Sprawozdawczość
bibliotek,pomoc
merytoryczna,katalogowanie,
rezerwowanie, karty
zobowiazań
w MARC 21,
pomoc przy skontrum.
Udział w komisjach
gminnych do spraw kultury

2. Inne jakie ?
7

8

9

Opracowanie
materiałów
metodycznych
Współpraca w
zakresie
działalności
kulturalnej,
edukacyjnej

Jakie - nazwa?
1.Formy działalności
kulturalnej

min. 2 w roku

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

wg potrzeb

Poradnictwo,
1.Sporządzanie planów
sprawozdawczość,
analizy
2. Sporządzanie
sprawozdań.

3. Poradnictwo
organizacyjno-prawne.

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

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

4. Inne - jakie
10

Inne zakresy –
jakie ?
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Przeprowadzone konkursy powiatowe, międzygminne, inne formy pracy k.o
W 2016 r. przeprowadzono następujące konkursy:
Konkursy:
Biblioteka współpracowała z PTTK przy organizacji gminnych, powiatowych eliminacji
do konkursów krajoznawczo-turystycznych.
Biblioteka zorganizowała konkursy powiatowe:
Powiatowy Konkurs Kulinarny „Przepisy z babcinej szuflady”
Celem konkursu było przygotowanie spisu potraw rodzinnych, charakterystycznych dla naszego regionu,
według receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenia, a przez to poznanie tradycyjnych przepisów
kulinarnych i wypromowanie ich w środowisku lokalnym.
Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach:
I kategoria: młodzież klas IV –VI szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych
z terenu powiatu wieruszowskiego.
II kategoria – dorośli, koła gospodyń, gospodarstwa agroturystyczne z terenu powiatu wieruszowskiego.
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,
hasła o treści ekologicznej itp. Konkurs organizowany razem z Starostwem Powiatowym.
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IX 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:
IX Powiatowy Festiwal „Piosenki z bajki”
Noc w Bibliotece
Odjazdowy bibliotekarz – rajd rowerowy
Narodowego Czytanie. Henryk Sienkiewicz „Quo vadis”
Akcja „Uwolnij książkę”- bookcrossing”

Projekty:
Kulinarne rękopisy: projekt, na realizację którego biblioteka otrzymała dofinansowanie z Łódzkiego Domu
Kultury w ramach „Współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego 2016”.
Zadaniem projektu było min. przygotowanie spisu potraw rodzinnych, charakterystycznych dla naszego
regionu według receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie oraz wydanie książki „Co się gotuje, co
się je w powiecie wieruszowskim”.

Imprezy wakacyjne:
Wakacje w bibliotece.
Spotkania z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie oraz z przedszkola
„Zielony listek”.

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. 160 osób. W ramach kampanii biblioteka zorganizowała IX Powiatowy Festiwal „Piosenki z
bajki”.
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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 2016 zebrano 1215 książek.

Publikacje
„Co się gotuje , co się je w powiecie wieruszowskim”- publikacja wydana przez bibliotekę w ramach projektu

„ Kulinarne rękopisy”

XIV. Inne prace i inicjatywy na rzecz gminy, miasta, powiatu
Biblioteka ściśle współpracuje ze Starostwem Powiatowym w zakresie promocji powiatu
i turystyki w regionie.
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Załącznik nr 1:

Godziny otwarcia dla czytelników
Poniedziałek 9.00-17.00
Wtorek 9.00-17.00
Środa 9.00-16.00
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
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Piątek 9.00-16.00

Załącznik nr 2
Zamknięcia i otwarcia bibliotek
Dni ogółem

W tym

Otwarcia

Dnia
zamknię
-cia

Skontrum

Remonty
przepro
wadzki,
awarie

285

1

-

-

Zwolnienia
lekarskie i
inne

Oddelegowa
-nia do
innych prac

-

-

Urlopy

-

Szkolenia,
urlopy
szkolne

1
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Załącznik nr 3
Zestawienie form działalności kulturalno-oświatowej
Nazwa imprezy
Wystawy
a)
książek – duże (ze scenariuszem)
b)
książek – małe, nowości wydawnicze
c)
plastyczne (w tym galerie: „jednego obrazu”,
„nad regałem”, „w witrynie” itp.)
d)
inne (np. kolekcjonerskie)
Spotkania autorskie
Spotkania inne:
- z ciekawymi ludźmi
- okolicznościowe, podać jakie (np. Dzień Dziecka,
Andrzejki, Mikołajki, Gwiazdka, Pasowanie na
czytelnika)
Tłusty czwartek
Dzień Kota

Ilość

Frekwencja

1

55

4

256

2

70

1
1

28
25

30

Prelekcje, odczyty
Pogadanki
Lekcje biblioteczne
a)
z przysposobienia bibliotecznego
b)
tematyczne
Zajęcia komputerowe
Warsztaty:
- plastyczne (np. ilustratorskie, decoupage, papieru
czerpanego, fotograficzne, filmowe)
- literackie (np. dziennikarskie)
- różnotematyczne (np. pedagogiczne,
psychologiczne, ekologiczne, zdrowy styl życia)
Przeglądy nowości
Dyskusje
Konkursy
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
Kiermasze książek, sprzedaż wyrobów
rękodzielniczych, loteria fantowa
Wycieczki:
c) do innych bibliotek
d) inne (do muzeum, teatru itp.)
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)
Udział w akcjach ogólnopolskich (np. Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy, Gorączka Złota PCK)
– proszę podać jakich?
Kampania- Cała Polska czyta dzieciom
Tydzień Bibliotek
Noc Bibliotek
Narodowe Czytanie
Inne wydarzenia – jakie?

5

102

1

10

2

58

1

39

2

30

1

18

1
4

200
245

1

57

5
1
1
1

35

285
45
34
70

1627

RAZEM
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Załącznik nr 4:
Książki najchętniej wypożyczane
Dział literatura piękna
Braun D. „Historia pewnego związku”
Braun D. „Historia pewnej niewierności”
Braun D. „ Historia pewnego narzeczeństwa”
Patterson J. „Kłamstwo doskonałe”
Gerritsen T. „Sobowtór”

Dział literatury dziecięcej i młodzieżowej
Zarawska P. „Wieczór wróżb”
Levis C.S. - „Opowieści z Narnii”
Konopnicka M. –„W moim ogródeczku”
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Montgomery L.-„Ania z Zielonego Wzgórza”
Roald D.- „Charlie i fabryka czekolady”
Inne działy
Griffin R.W.- „Podstawy zarządzania organizacjami”
Milewski R.- „ Podstawy ekonomii”
Nieckarz Z. – „Psychologia motywacji w organizacji”
Szymoniuk B. – „Komunikacja marketingowa”
Politowska A.- „Rosja Putina”
Najchętniej czytane nowości wydawnicze, które znalazły się na rynku wydawniczym w ciągu ostatnich
2-3 lat.
Literatura piękna
Herrmann E.- „Wioska morderców”
Zygarowska O. - „Rufaro”
Maciejak W.- „ A życie się toczy”
Witkiewicz M.- „Cześć, co słychać? ”
Day S.- „Zniewolenie”

Literatura z innych działów:
Molski M.- „Współczesna kosmetologia”
Grześkowiak A.- „ Prawo karne”
Brilman J. –„ Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania”
Mastalski M. – „ Prawo finansowe”
Garden J. „Chirurgia”
Literatura dla dzieci i młodzieży
Kozieł-Nowak I.- „ Tuwimowo”
Chotomska W.- „Wiersze”
Wanat D. –„Kim zostanę?”
Davidson S.- „Bajki o zwierzętach”.
Gortat G.- „ Nowe przygody Bolka i Lolka”
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TABELA 1 - BUDŻET BIBLIOTEKI
(budżet wykonany )
2016

Nazwa biblioteki

Dotacja organizatora
na zakup (w zł)

Budżet biblioteki
ogółem (w zł)
(kol.
2+10+16+17+18)

Ogółem
(w zł)

PBP w
Wieruszowie

książek

2

1

czasopism

zbiorów
specjalnych

Licencjonowane
zbiory
elektroniczne

5

6

4

3

na automatyzację
(w zł)

na płace (w zł)

8

7

169.929,00

na remonty (w zł)

9

155.000,00

4.841,53

492,00

-

-

124.425,20

-

Pozostałe dotacje, w tym:
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(w zł)
Ogółem
(w zł)



Samorządu
innego szczebla
**

ogółem
w tym na zakup

(w zł)
15

Środki wypracowane
przez instytucje (tzw.
dochody własne)
(w zł)
16

Środki
pozyskane z
funduszy
europejskich

Środki
pozyskane
przez instytucje
(sponsoring,
darowizny, itp.)

17

18

1.898,00

4.331,00

-

-

ogółem
książek

czasopism

zbiorów specjalnych

13

14

10

11

12

10.598,00

8.700,00

8.700,00

wyłącznie organizatora podstawowego

