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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 funkcji 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.
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.
Wolne lektury
W 2020 r. biblioteka kontynuowała wzbogacanie zbiorów w katalogu on-line o informacje
pochodzące z internetowej biblioteki www.wolnelektury.pl . W zbiorach Wolnych Lektur znajduje
się 5643 darmowych utworów, w tym wiele dzieł klasycznych, lektur szkolnych i kilkaset
audiobooków.
Dofinansowania biblioteki w 2020 r.
W 2020 r. biblioteka otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Zakup nowości
wydawniczych dla bibliotek”.
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Realizowane projekty:
1. Mała książka-wielki człowiek. Biblioteka przystąpiła po raz kolejny do projektu Instytutu
Książki, skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców. Każde dziecko
w wieku 3-6 lat, które odwiedziło bibliotekę otrzymało Wyprawkę Czytelniczą oraz Kartę
Małego Czytelnika
2. Biblioteka Bezglutenowa. Biblioteka przystąpiła do projektu „Biblioteka Bezglutenowa”,
który powstał z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie
Bezglutenowej oraz firmy Good Books. Celem projektu było rozpowszechnianie wiedzy na
temat celiakii i diety bezglutenowej poprzez bezpłatne udostępnianie bibliotekom
wydawnictw o tej tematyce. Biblioteka wzięła udział w projekcie i otrzymała pakiet książek
na temat diety bezglutenowej, celiakii i zdrowego odżywiania.
3. Krajoznawczo odkrywamy region. Projekt dofinansowany w ramach programu „Równać
szanse”. Celem projektu było poznanie regionu oraz promocja gminy Galewice. W ramach
projektu młodzież opracowała przewodnik turystyczno-krajoznawczy wykonała tablicę
informacyjną oraz wyznaczyła spacerowy szlak turystyczny
4. Forum Lokalne „Młodzi na start!”
Projekt dofinansowany w ramach programu „Równać Szanse”. Celem projektu było
przeprowadzenie jednodniowego spotkania z przedstawicielami samorządów, szkół,
instytucji kultury, organizacji pozarządowych działających na rzecz młodzieży , osobami
pracującymi z młodzieżą i zainicjowanie dyskusji na temat możliwości, jakie daje
młodzieży lokalne środowisko oraz wypracowanie atrakcyjnej oferty, pozwalającej na
wyrównanie szans oraz lepszy start w dorosłość.

Imprezy cykliczne
Biblioteka w 2020 r. brała udział w cyklicznych akcjach promujących czytelnictwo.
Noc bibliotek.
W ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek po raz szósty udział wzięła Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Wieruszowie. Wydarzenie przebiegało pod hasłem.: „Zabawa słowami między regałami”.
Narodowe Czytanie - „Balladyna”
Biblioteka brała udział w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie 2020, odbywającej się po raz
dziewiąty pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. W tym roku zaprezentowane zostały
fragmenty „Balladyny” Juliusza Słowackiego. Impreza miała charakter plenerowy
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Wydane publikacje
1. „Gmina Galewice - Przewodnik Krajoznawczo-Turystyczny ” Publikacja powstała
ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Polskiej Fundacji Dzieci
i Młodzieży w ramach Programu "Równać Szanse”.
2.

„Zagadka kryminalna z Wieruszowem w tle”- publikacja powstała na bazie 10
opowiadań nadesłanych na Powiatowy Konkurs Literacki zorganizowany przez bibliotekę
w ramach ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek ph..: Biblioteczne Biuro Śledcze czyli
Kryminalna Noc w Bibliotece. Edycja 2019 .Zadaniem uczestników konkursu było
nadesłanie opowiadania kryminalnego, w którym istotne znaczenie odegra miasto
Wieruszów. Adresatami konkursu byli uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych z terenu
powiatu wieruszowskiego.

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 2020
zebrano 148 książek.

Imprezy odwołane

Decyzją Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z dnia 4 czerwca 2020 r. przedsięwzięcia
z Kalendarza Wydarzeń i Imprez z powodu pandemii COVID-19 zostały odwołane, w tym dwa
które miały być realizowane przez Powiatową Bibliotekę Publiczna w Wieruszowie:
XIII Festiwal Piosenki z Bajki
Powiatowy Konkurs Poetycki „Meandry Prosny w Czterech porach roku”.

I. 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.
Szczegóły tabela nr 1
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Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje

Źródło dotacji

Nazwa i krótki opis projektu

Partnerzy

Biblioteka
Narodowa

Zakup nowości wydawniczych

PolskoAmerykańska
Fundacja
Wolności

„Krajoznawczo odkrywamy
region”. Projekt dofinansowany w
ramach programu „Równać
Szanse” Celem projektu było
poznanie regionu oraz promocja
gminy Galewice. W ramach
programu młodzież opracowała
przewodnik turystycznokrajoznawczy wykonała tablicę
informacyjną oraz wyznaczyła
spacerowy szlak turystyczny w
gminie Galewice

Gminny Ośrodek Kultury
w Galewicach
PTTK w Wieruszowie
Zakład fotograficzny
w Wieruszowie
Gazeta Łącznik

Forum Lokalne „Młodzi na start!”
Projekt dofinansowany w ramach
programu „Równać Szanse”
Celem projektu było
przeprowadzenie jednodniowego
spotkania przedstawicieli
samorządów, szkół, instytucji
kultury, organizacji pozarządowych
działających na rzecz młodzieży,
osób pracujących z młodzieżą
i zainicjowanie dyskusji na temat
możliwości jakie daje młodzieży
lokalne środowisko oraz
wypracowanie atrakcyjnej oferty,
pozwalającej wyrównanie szans oraz
lepszy start w dorosłość.

Powiat Wieruszowski

Polska
Fundacja
Dzieci i
Młodzieży

PolskoAmerykańska
Fundacja
Wolności
Polska
Fundacja
Dzieci i
Młodzieży

Kwota
dotacji

Kwota
wkładu
własnego

2.150,00

4.114,92

8.500,00

3.873,00

- zakup książek do biblioteki

4.250,00

900,00

14.900,00

8.887,92
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II. Sieć bibliotek. Lokale. Wyposażenie
Sieć bibliotek. W 2020 r. sieć bibliotek kształtowała się następująco: 20 placówek, w tym
biblioteka powiatowa, 2 biblioteki miejskie, 5 bibliotek gminnych i 12 filii bibliotecznych.
Przekształcenia bibliotek w instytucje kultury.
Nie dotyczy

Łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.
Nie dotyczy
Zmiany w regulaminach organizacyjnych bibliotek, w regulaminach wypożyczeń, korzystania
z Internetu i innych dokumentach. Zmiany organizacyjne w 2020 r. w związku z trwającą
pandemią.
Z powodu pandemii COVID-19 działalność i funkcjonowanie biblioteki uległy zmianie
i ograniczeniu. Zgodnie z zarządzeniami i wytycznymi władz ograniczony został dostęp
czytelników i użytkowników do zasobów bibliotecznych oraz wstrzymane zostały inne formy pracy
biblioteki (spotkania autorskie, warsztaty, konkursy, festiwale itp.).
Z powodu pandemii znalazło się kilka zapisów, których należało przestrzegać w bibliotece:
Mycie i dezynfekcja rąk przed wejściem do biblioteki
Wewnątrz biblioteki zachowanie bezpiecznej odległość (przynajmniej, 1,5m) od innych osób
przebywających w tym samym pomieszczeniu..
Obowiązkowe noszenie maseczek.

Do obowiązków pracowników biblioteki należało:
Częste wietrzenie pomieszczeń biblioteki,
Dezynfekowanie blatów biurka, klamek i innych przestrzeni dotykanych przez użytkowników
Dbanie ć o bezpieczne, odizolowane miejsce kwarantanny dla książek.
Zapisy zostały opracowane na podstawie rekomendacji Biblioteki Narodowej
W czasie zamknięcia biblioteki nie były naliczane opłaty za przetrzymanie książek,
Wypożyczone książki można było prolongować samodzielnie - po zalogowaniu się na swoje konto
biblioteczne lub telefonicznie a także za pośrednictwem poczty elektronicznej.
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Biblioteki wchodzące w skład MOK, GOK, GOKSiR, Centrum Kultury, szkół i innych
instytucji
Nie dotyczy
Zmiany ilościowe w sieci bibliotek (likwidacje filii bibliotecznych, oddziałów, punktów
bibliotecznych). Nowo powstałe biblioteki/filie/oddziały. Biblioteki zawieszone.
Nie dotyczy
Zamknięcia bibliotek i filii (przyczyny, patrz załącznik nr 2).
Biblioteka była zamknięta dla czytelników w okresie rozporządzenia
bibliotek, związanym ze stanem epidemii COVID 19.

MKiDN o zamknięciu

Inwestycje, modernizacje, kompleksowe remonty, zmiany w infrastrukturze bibliotek
publicznych przeprowadzone w ostatnim roku
Nie dotyczy

III. ZBIORY BIBLIOTECZNE. GROMADZENIE. OPRACOWANIE. KONSERWACJA
Struktura zbiorów bibliotecznych w jednostkach inwentarzowych
wg stanu na 31.12.2020
Nazwa biblioteki

PBP w Wieruszowie

Książki

Czasopisma
oprawne

Zbiory specjalne

Razem zbiory

6773

-

98

6871

Struktura księgozbioru (książki)
Nazwa biblioteki

PBP w Wieruszowie

Literatura piękna
dla dzieci i
młodzieży

Literatura piękna
dla dorosłych

Literatura z
innych działów

Ogółem książki

583

1331

4859

6773
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Wpływy - Zakup książek
Zakup z
dotacji
organizatora
Nazwa
biblioteki

PBP w Wieruszowie

Zakup
z innych źródeł,
dotacji, grantów itp.

Zakup z dotacji
MKiDN

Zakup z
wypracowanych
środków własnych

Wol.
2019

Wol.
2020

Wartość
inw.
2020
w zł

Wol.
2019

Wol.
2020

Wartość
inw.
2020
w zł

Wol.
2019

Wol.
2020

Wartość
inw.
2020
w zł

Wol.
2019

Wol.
2020

Wartość
inw.
2020
w zł

71

132

4114,92

96

84

2150,00

-

-

-

-

-

-

Razem
zakup w
wol.
2020

Wartość
inw.
2020
w
zł

216

6264,92

Dary i inne wpływy książek (poza zakupem)

Nazwa
Biblioteki

PBP w
Wieruszowie

Dary instytucji,
urzędów

Dary czytelników

Wol.
2019

Wol.
2020

Wartość
inw.
2020
w zł

-

-

-

Wartość
inw.
2020
w zł

Wol.
2019

Wol.
2020

83

63 765,00

Dary innych bibliotek np.
WBP
Wol.
2019

Wol.
2020

Wartość
inw.
2020
w zł

-

-

-

W zamian
„za zagubione”

Przejęto z bibliotek
Wol.
2019

-

Wol.
2020

Wartość
inw.
2020
w zł

Wol.
2019

-

-

-

Inne wpływy

Wol.
2020

Wartość
inw.
2020
w zł

Wol.
2019

Wol.
2020

Wartość
inw.
2020
w zł

-

-

-

-

-

Razem
wpływy
2020

Wartość
inw.
2020

63

765,00

Ubytki książek w 2020 r.

Biblioteka

PBP Wieruszowie

Książki
zagubione

Selekcja –
nieaktualne
nieprzydatne

Selekcja dzieł
wieloegzemplarzowych
(dublety)

Selekcjadekomplety

Selekcja –zaczytane,
zniszczone
(po włamaniu,
po zalaniu wodą itp.)

Selekcja czasopisma
oprawne

Braki
bezwzględne
po skontrum

Inne
ubytki
(jakie?)

Ogółem
ubytki

21

72

-

-

1

-

9

-

103
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Wpływy zbiorów specjalnych i udostępnianie oraz licencjonowane zbiory elektroniczne z wykupionym dostępem

Nazwa
Biblioteki

PBP
Wieruszowie

Zbiory specjalne w
jedn. inw.

Liczba zakupionych zbiorów
specjalnych w jedn. inw.

Liczba wypożyczeni zbiorów
specjalnych w jedn. inw.

w tym ze środków

Ogółem

w tym
audiobooki

Ogółem

98

-

-

organizatora

MKiDN

-

-

w tym:
Ogółem

1

audiobooki

-

Liczba
udostepnień
zbiorów
specjalnych na
miejscu w
jedn. inw.

-

Licencjonowane zbiory
elektroniczne, do których biblioteka
opłaciła dostęp
Wartość
Liczba
Liczba
w zł
udostępnień
brutto
(pobrań)

-

-

-
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Czasopisma – prenumerata i dary
Czasopisma – prenumerata i zakup
Nazwa biblioteki

PBP w Wieruszowie

Ilość prenumerowanych i
zakupionych czasopism1

Wydatkowana kwota na
prenumeratę w zł

1
Poradnik Instytucji
Kultury

270,00

W darze biblioteka otrzymuje tygodnik „Przegląd”.

Skontra i inne prace merytoryczne ( opracowanie zbiorów, konserwacja itp.)
Skontra księgozbioru: kwiecień 2020
Prace merytoryczne związane z opracowaniem zbiorów (opracowanie formalne, stosowanie UKD,
tworzenie komputerowych baz danych, , reklasyfikacja, stosowanie Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki
Narodowej):

Przy opracowywaniu zbiorów korzystano z UKD, Języka Haseł
katalogu komputerowego Biblioteki Narodowej, portalu www.wbibliotece.pl

Przedmiotowych,

Konserwacja zbiorów w wol. u introligatora, naprawa we własnym zakresie: nie dokonywano
konserwacji zbiorów. Zabezpieczono kody kreskowe na wszystkich woluminach.
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IV. CZYTELNICY. WYPOŻYCZANIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Czytelnicy ogółem

Nazwa biblioteki

Czytelnicy ogółem
2020

2019

302

PBP w Wieruszowie

Różnica

238

-64

Struktura czytelników wg wieku

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

OGÓŁEM

Liczba czytelników
2019
2020
Różnica
4
4
0
9
8
-1
10
4
-6
15
11
-4
82
68
-14
104
75
-29
59
48
-11
19
20
+1
302
238
-64

Struktura procentowa
2019
2020
Różnica
1,32
1,68
0,36
2,98
3,36
0,38
3,31
1,68
-1,63
4,97
4,62
-0,35
27,15
28,57
1,42
34,44
31,51
-2,93
19,54
20,17
0,63
6,29
8,40
2,11
100 %
100 %
x

Struktura czytelników wg zajęcia

Osoby uczące się
Osoby pracujące
Pozostali
OGÓŁEM

Liczba czytelników
2019
2020
Różnica
162
126
-36
133
107
-26
7
5
-2
302
238
-64

Struktura procentowa
2019
2020
Różnica
53,64
52,94
0,70
44,04
44,96
0,92
2,32
2,10
-0,22
100 %
100 %
x

Struktura czytelników wg wieku w 2020 r.
Nazwa bibliotek

PBP w
Wieruszowie

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

238

4

8

4

11

68

75

48

20
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Struktura czytelników wg zajęcia w 2020 r.
Nazwa biblioteki

Osoby uczące się

Osoby pracujące

Pozostali

126

107

5

PBP w Wieruszowie

Liczba czytelników

Wielkość obsługiwanej
populacji*

Liczba czytelników
na 100 mieszkańców

Liczba kobiet
wśród czytelników

Liczba mężczyzn
wśród czytelników

238

42 050

0,57

192

46

* Liczba mieszkańców w obrębie jednostki administracyjnej, wg stanu na 30 czerwca 2020

Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz w 2020 r.
1 – książki; 2 – czasopisma oprawne; 3 – czasopisma nieoprawne; 4 – zbiory specjalne; 5 – wypożyczenia ogółem.
Nazwa biblioteki

PBP w Wieruszowie

1

2

2876

-

Wypożyczenia na zewnątrz
3

-

4

5

1

2877

Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz w 2020 r.
Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz:
Literatura piękna
Literatura
Literatura z
dla dzieci i
piękna dla
innych działów
młodzieży
dorosłych

Nazwa biblioteki

128
4,45 %

PBP w Wieruszowie
Ogółem - struktura
procentowa

954
33,17 %

1794
62,38 %

Ogółem

2876
100 %

Udostępnienia zbiorów na miejscu w 2020 r.
1 – książki; 2 – czasopisma oprawne; 3 – czasopisma nieoprawne; 4 - zbiory specjalne; 5 – udostępnienia ogółem.
Nazwa biblioteki
PBP w Wieruszowie

1

2

20

-

Udostępnienia na miejscu
3
4

-

-

5

20

Wypożyczenia książek na zewnątrz i udostępnienia na miejscu
Nazwa biblioteki
PBP w Wieruszowie

Wypożyczenia książek na zewnątrz
2019
2020
Różnica

Udostępnienia książek na miejscu
2019
2020
Różnica

3501

167

2876

-625

20

-147

Czytelnicy rejestrowani są w rejestrze czytelników.
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Odwiedziny w bibliotece
Czytelnia
Nazwa biblioteki
PBP w Wieruszowie

Odwiedziny
ogółem

Wypożyczalnia

1916

1018

ogółem

w tym ilość
osób
korzystających
z Internetu

Imprezy w
bibliotece*

217

91

681

* liczbę uczestników na wszystkich imprezach kulturalno-oświatowych, których organizatorem lub współorganizatorem jest
biblioteka

Odzyskiwanie przetrzymywanych przez czytelników książek
Monity wysłane e- mail – 5
Monity telefoniczne - 21
Liczba odzyskanych książek - 20

V. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

Nowości kupione do księgozbioru podręcznego (ilość w wol., tematyka): medycyna, psychologia,
prawo, pedagogika oraz beletrystyka
Tworzone w bibliotece bazy komputerowe (katalog, bazy bibliograficzne).
Nazwa biblioteki
PBP w Wieruszowie

Nazwa bazy

Przyrost bazy w
2020 r.

Stan bazy na
koniec 2020 r.

279

7152

SOWA MARC21

Liczba udzielonych informacji
Nazwa biblioteki
PBP w Wieruszowie

Ogółem

Biblioteczne

Rzeczowe

Bibliograficzne

51

10

35

6

Inne działania informacyjne prowadzone przez biblioteki.
Realizacja bibliografii regionalnej – wprowadzono 100 opisów bibliograficznych artykułów
z czasopism regionalnych oraz publikacji o charakterze regionalnym. 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
wieruszowskiego. Systematycznie gromadzono materiały oraz udzielano informacji.
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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.
Działalność biblioteki podczas pandemii ( marzec-grudzień )
W okresie pandemii cały czas utrzymywano kontakt z czytelnikami poprzez media
społecznościowe, telefon, maile.
Przeprowadzona została reorganizacja księgozbioru biblioteki, polegająca na rozbudowie działów
i ułożeniu księgozbioru w porządku alfabetycznym
Przeprowadzono skontrum czyli inwentaryzację zbiorów bibliotecznych. Księgozbiór został
uporządkowany. Poprawiono opisy książek.
Przeprowadzono selekcję księgozbioru i ubytkowano z zasobów książki zdezaktualizowane, zaczytane
i zaginione
Przeprowadzono inwentaryzację wyposażenia biblioteki i środków trwałych
Zaktualizowano regulaminy wewnętrzne biblioteki.
Zabezpieczono kody kreskowe na książkach.
Praca w katalogu bibliotecznym i weryfikacja opisów w zbiorach
-korygowanie i podmiana rekordów,
-uzupełnianie danych inwentarzowych,
-dodawanie miniatur okładek i recenzji,
-weryfikacja poprawności podziału typów rekordów,
-tworzenie i weryfikacja kolekcji nowości i kolekcji tematycznych,
-uzupełnianie deskryptorów -zmiana haseł JHP BN w tworzonych kolekcjach, obejmująca
uzupełnianie deskryptorów (zgodnie z nowymi przepisami katalogowania) z jednoczesną
modyfikacją treści pól i wskaźników w rekordach MARC 21.
Przygotowano wniosek do Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Polskiej Fundacji Dzieci
i Młodzieży w ramach konkursu Fora Lokalne na organizację jednodniowego spotkania przedstawicieli
środowiska lokalnego, działających na rzecz młodzieży, pn.: „ Młodzi na start!” - dotacja przyznana.
Realizacja październik 2020 r.
Przygotowano wniosek na zakup księgozbioru w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.dotacja przyznana. Realizacja maj -październik 2020 r.
Przygotowano wniosek do Muzeum Historii Polski na realizację projektu pn.: „ Zapomniana formacja, czyli
historia Staży Granicznej II RP” – wniosek odrzucony.
Przygotowano wniosek do Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu, pn.: „Przejście, które nas
dzieliło”- wniosek odrzucony.
Przygotowano wniosek do Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Polskiej Fundacji Dzieci
i Młodzieży w ramach programu Równać szanse pn..: „Młodzieżowa Strefa Spotkań”- dotacja przyznana .
Realizacja luty-lipiec 2021 r.
Przygotowano wniosek w ramach programu Partnerstwo dla Książki pn.: „ Biblioteka hybrydowa -cykl
szkoleń dla bibliotekarzy’. Wyniki w lutym 2021 r.
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Przygotowano wniosek w ramach programu Niepodległa pn. : „Niepodległa w zapiskach kaprala Urbanka”.
Wyniki w marcu 2021 r.
Realizacja projektu „Krajoznawczo odkrywamy region” w ramach Programu „Równać Szanse”przeniesienie niektórych działań do przestrzeni on-line. Realizacja marzec-październik 2020.
Pomoc merytoryczna przy opracowaniu publikacji dotyczącej Liceum Ogólnokształcącego w Wieruszowie
Aktualizacja strony biblioteki.
Prace obejmowały aktualizację i weryfikację danych kontaktowych bibliotek i placówek, korektę
godzin otwarcia, uzupełnienie informacji, resetowanie nieaktualnych informacji.

VI. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA I WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dorosłego czytelnika
Nazwa instytucji współpracującej
(zakres współpracy)

Nazwa imprezy

Termin

Konkurs „Randka w ciemno
….z książką”

14 Luty

„Miłość niejedno ma imię” –
wystawa

11-30 Luty

Podaruj sobie odrobinę
relaksu- Spotkanie z
kosmetyczką

7 marzec

Aneta Nowak- kosmetolog- (Gabinet Kosmetyczny
Fantazja)- prowadząca spotkanie

Narodowe Czytanie
„Balladyny”

7 wrzesień

Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieruszowie,
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Wieruszowie,
Biblioteka Pedagogiczna w Wieruszowie
Bibliotekarze ze szkolnych bibliotek:
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieruszowie,
Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieruszowie
ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II,
z Zespołu Szkól Ponadpodstawowych im.
Stanisława Staszica w Wieruszowie
Wieruszowski Dom Kultury – udostępnienie sceny
Bolesław Bednarek - prowadzący imprezę

15 październik

Starostwo Powiatowe- pomoc techniczna, transport,

Forum Lokalne
„Młodzi na start!”
Projekt dofinansowany
w ramach programu „Równać
Szanse”.
Uczestnikami Forum byli

Artur Łęga - Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
koordynator programu Równać Szanse
14

przedstawiciele szkół,
instytucji kultury,
przedstawiciele samorządu,
bibliotek, MGOPS-u, Policji,
StrażyPożarnej, organizacji
pozarządowych, itp.
Wydanie przewodnika
krajoznawczo-turystycznego
oraz odsłonięcie plenerowej
tablicy informacyjnej
o atrakcjach turystycznych
w Gminie Galewice w ramach
projektu : „Krajoznawczo
odkrywamy region”.
„Bitwa Warszawska. Stulecie
zwycięstwa” wystawa

Mateusz Konieczny- Manufaktura Przyszłości
moderator Forum

24 październik

Gminny Ośrodek Kultury w Galewicach
Urząd Gminy w Galewicach
-partnerzy projektu

Grudzień

Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dzieci i młodzieży

Nazwa imprezy

Termin

Warsztaty z Photoshopa dla młodzieży,
biorącej udział w projekcie
„Krajoznawczo odkrywamy region”.

15 luty

Warsztaty z obsługi programu Corel
dla młodzieży , biorącej udział
w projekcie „ Krajoznawczo odkrywamy
region”.

10 lipiec

Nazwa instytucji współpracującej
(zakres współpracy)
Janusz Kania – fotograf, właściciel firmy Foto-Video
- prowadzący warsztaty

Paweł Ciszewski, właściciel firmy reklamowej
Fubar Reklama -prowadzący warsztaty.

Wakacyjne spotkania młodzieży
lipiec –
Gminny Ośrodek Kultury w Galewicach
w terenie w ramach projektu
sierpień
i
Urząd
Gminy w Galewicach - -partnerzy projektu
„Krajoznawczo odkrywamy region”Rafał Dąbik- nauczyciel.- opiekun młodzieży
ognisko integracyjne, zbieranie
materiałów do publikacji i tablicy
informacyjnej, wyznaczanie szlaku,
dokumentacja fotograficzna Gminy
Galewice.
30-31 sierpień
Rafał Dąbik- nauczyciel – opiekun młodzieży
Dwudniowy wyjazd studyjny
do Krakowa młodzieży biorącej udział
w projekcie Krajoznawczo odkrywamy
region”
10
VI edycja ogólnopolskiej akcji
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
październik
Noc Bibliotek
w Wieruszowie -współorganizacja imprezy
ph.: „Zabawa słowami między regałami”.
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Lekcje biblioteczne
Szkoła/klasa

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieruszowie klasa II b
Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieruszowie klasa III b

Data, frekwencja
inne uwagi

6 luty - 21 osób
11 luty -22 osoby

Biblioteki, organizacje oraz instytucje, z którymi biblioteka współpracowała w 2020:

Nazwa instytucji współpracującej

Zakres współpracy

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wieruszowie
Biblioteka szkolna przy Zespole Szkół
Ponadpodstawowych im. St. Staszica w Wieruszowie
Biblioteki szkolne działające przy szkołach
podstawowych w Wieruszowie
Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu. Filia w Wieruszowie Współpraca przy organizacji Nocy
Wieruszowski Dom Kultury
Bibliotek i Narodowego Czytania
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im Stanisława Staszica
w Wieruszowie
Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieruszowie
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieruszowie
Szkoła Podstawowa nr 3 w Wieruszowie

Gazeta „Łącznik”
Ilustrowany Tygodnik Powiatowy
Radio SUD
Radio Ziemi Wieluńskiej,
Radio Łódź Nad Wartą

Starostwo Powiatowe w Wieruszowie

Gminny Ośrodek Kultury w Galewicach
Urząd Gminy w Galewicach

Patronat medialny
Forum Lokalnego
„Młodzi na start!”

Współpraca przy organizacji Forum
Lokalnego „Młodzi na start!”

Partnerzy projektu
„Krajoznawczo odkrywamy
region”
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VII. 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

75

Wypożyczenia książki mówionej
Tytuły
Liczba
kaset/płyt CD
Słonie mają dobrą pamięć

1

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

Współpraca z instytucjami pracującymi na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych w roku 2020:
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wieruszowie
Projekty i działania realizowane dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.
Projekt „Spotkania bez barier”- cykl spotkań o różnej tematyce, mające na celu integrację
środowiska lokalnego z osobami niepełnosprawnymi realizowany od 2015 roku.
Formy pracy z czytelnikiem chorym, starszym i niepełnosprawnym
Nazwa imprezy

Walentynkowe Warsztaty Plastyczne. Uczniowie
klasy III i uczestnicy Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Wieruszowie

Termin

11 Luty

Nazwa instytucji współpracującej
(zakres współpracy)

Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Wieruszowie. Przygotowanie
materiałów i dowóz uczestników
Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Wieruszowie w ramach projektu
„Spotkania bez barier”

Obsługa specjalistyczna specjalnych grup użytkowników:
17






książka z dużą czcionką – brak
audiobooki – dostępne w bibliotece
e-booki – brak
wyposażenie w sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne - brak

18

DOSTĘPNOŚĆ BIBLIOTEK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 2020 r.*

Wyszczególnienie
(z uwzględnieniem
nazw bibliotek)

Liczba
przeszkolonych
pracowników w
zakresie obsługi osób
niepełnosprawnych

Liczba
zorganizowanych
imprez o charakterze
integracyjnym i
aktywnej edukacji
skierowanych do
osób
niepełnosprawnych

Strona internetowa
przystosowana do
użytku osób
niepełnosprawnych**

Dostosowanie obiektu
(likwidacja barier
architektonicznych)***

na
zewnątrz
budynku

wewnątrz
budynku

Liczba stanowisk
komputerowych i
innych
przystosowanych do
obsługi osób
niepełnosprawnych****

Liczebność zbiorów dostępnych dla użytkowników
z niepełnosprawnością wzroku*****

drukowane
(liczba wol.)

audiowizualne,
elektroniczne
(liczba jed.
inwen.)

licencjonowane
(liczba tytułów)

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

PBP w
Wieruszowie

0

1

nie

tak

tak

2

-

98

*
**
***
****
*****

-

w zakresie niepełnosprawności ruchowej i niepełnosprawnosci narządu wzroku i niepełnosprawnych intelektualnie
np. udźwiękowiona, możliwość wyboru większej czcionki itp., odpowiedź TAK - 1 lub NIE -0
tak (1) - w przypadku, gdy choć jedna placówka w obrebie sieci gminnej posiada udogodnienia lub nie (0)
np.specjalistyczne oprogramowanie, powiększalniki, odtwarzacze książek mówionych
liczba woluminów, jedn. inwentarzowych lub licencjonowanych
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VIII. KADRA BIBLIOTECZNA, SZKOLENIA I DOSKONALENIE ZAWODOWE

Pracownicy na stanowiskach
bibliotekarskich

Pracownicy działalności podstawowej
Wyszczególnienie
(z
uwzględnieniem
nazw bibliotek)

PBP w
Wieruszowie

wykształcenie

liczba

ogółem

w tym na
stanowisk
ach
biblioteka
rskich

bibliotek
arskie

inne

2

2

2

-

z
z
wykształce
wykształceni
niem
em średnim
wyższym
bibliotekars
bibliotekar
kim
skim

1

1

Liczba etatów przeliczeniowych
na stanowiskach bibliotekarskich
bez
wykształcenia
bibliotekarski
ego

-

2

Średnia płaca
brutto
pracowników na
stanowiskach
bibliotekarskich

-

Liczba pracowników na
stanowiskach
instruktorskich w
bibliotekach
powiatowych lub
pełniących zadania
powiatowe

Ogółem

w tym etaty
przeliczeniowe

-

-
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Pracownicy administracji i obsługi technicznej i porządkowej
Nazwa biblioteki

Osoby
Pełnozatrudnieni
Niepełnozatrudnieni

PBP w Wieruszowie

-

-

Liczba etatów
przeliczeniowych*

-

Liczba pracowników na stanowiskach bibliotekarskich –
podział wg stanowisk służby bibliotecznej
Pełnozatrudnieni
Starszy kustosz
Kustosz
Starszy bibliotekarz
Bibliotekarz
Młodszy bibliotekarz
Starszy magazynier
biblioteczny
Magazynier biblioteczny
Inne bibliotekarskie (jakie?)

Niepełnozatrudnieni

1
1

OGÓŁEM
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IX. Komputeryzacja biblioteki
Zakres komputeryzacji bibliotek
E -usługi w bibliotece

PBP w
Wieruszowie

zdalne
składanie
zamówień na
materiały bibl.

zdalna
rezerwacja
materiałów
bibl.

zdalne
przedłużan
ie terminu
zwrotu
materiałó
w bibl.

tak

tak

tak

email/sms o
terminie
zwrotu
materiałów
bibl.

zdalny
dostęp do
licencjono
wanych
zasobów
spoza sieci
biblioteki

interaktywne
usługi
informacyjne
(komunikator
y czat)

elearning

tak

nie

nie

nie

blogi
biblioteczne
kanał RSS

nie-

formularz
e zapytań

tak

forum
dyskusyjne
księga gości

profile na
portalach
społeczności
owych

tak

użytkownicy
korzystający z
internetu*

liczba

%

91

41,49

tak

*procent korzystających z internetu do ogółu użytkowników korzystających z czytelni

Stan komputeryzacji bibliotek powiatu / dzielnicy

Lp.

Nazwa biblioteki

biblioteka
użytkuje(2)
program
biblioteczny

biblioteka
skomputeryzowa
na w 100%(3)

PBP w
Wieruszowie

Tak
SOWA 2
MARC 21

Tak

biblioteka z
dostępem do
Internetu

biblioteka
udostępnia
internet
czytelnikom

Liczba
komputeró
ww
bibliotece(5)

Liczba
stanowisk w
bibliotece z
dostępem do
internetu

Liczba
stanowisk w
bibliotece z
dostępem do
internetu dla
czytelników

Biblioteka
udostępnia swój
katalog on-line

Biblioteka
posiada
własną stronę
internetową

Tak

Tak

6

6

2

Tak

Tak

22

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

www.pbp-wieruszow.pl
pbpwieruszow@wp.pl
pbpwieruszow@wp.pl

Ilość godzin korzystania z Internetu ogółem – 67 godz.
Ilość osób korzystających z Internetu – 91 osób
Internet jest bezpłatny
Strona internetowa biblioteki:
www.pbp-wieruszow.pl
Ilość wejść na stronę internetową ( odsłon) – 37 743
Liczba unikalnych użytkowników strony internetowej – 13 472
Na stronie PBP w Wieruszowie znajduje się również Katalog Rozproszony Bibliotek Powiatu
Wieruszowskiego
Statystyka operacji samoobsługowych katalogu bibliotecznego:
Liczba operacji logowania czytelników 231
Liczba operacji prolongowania przez czytelnika 261
Liczba operacji rezerwowania materiałów przez czytelnika 50
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 laptopa użytkownika,
- korzystanie z Internetu bezprzewodowego,

.PBP w Wieruszowie posiada również swój profil na facebooku.

X. Nadzór merytoryczny
Realizacja zadań określonych w statucie dotyczących funkcji biblioteki powiatowej, w tym:
Tworzenie bibliografii regionalnej
W 2020 roku wprowadzono 100 opisów bibliograficznych.

Spotkania z bibliotekarzami
W 2020 roku przeprowadzono 1 spotkanie z bibliotekarzami:
(11.03 )
Tematami spotkania było m.in.:
Podsumowanie działalności bibliotek publicznych w powiecie wieruszowskim za rok 2019
Omówienie wyników czytelnictwa w powiecie wieruszowskim za rok 2019
Dotacja MKiDN na zakup nowości wydawniczych w 2020
Omówienie propozycji planowanych wspólnych imprez.

Szkolenia:
Pracownicy biblioteki uczestniczyli w spotkaniach i szkoleniach on-line organizowanych
przez WBP w Łodzi oraz inne instytucje.
Szkolenia on- line
Szkolenie dla bibliotek powiatowych – WBP w Łodzi
Canva dla bibliotekarzy- Good Book
Jak opracować pomysł na projekt i zyskać poparcie mieszkańców?- Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego
Dostępność w bibliotece – obsługa użytkowników z niepełnosprawnościami"- WBP w Łodzi
Wizyty instruktażowe:
Ze względu na pandemię wizyty instruktażowe w 2020 były w znacznym stopniu ograniczone.
GBP w Galewicach
28.02. – Pomoc merytoryczna w przygotowaniu analizy funkcjonowania bibliotek
10.02. – Przygotowanie zarządzeń i regulaminów skontrum
10.11 – Pomoc przy katalogowaniu w systemie SOWA
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Spotkania o innym charakterze.
Udział w obchodach odzyskania praw miejskich przez Lututów- styczeń
Udział w seminarium i spotkaniu z bibliotekarzami z powiatu kępińskiego w Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Kępnie, na którym przedstawiony został realizowany przez naszą bibliotekę jeden
z projektów- marzec
Udział w imprezach i spotkaniach autorskich organizowanych przez biblioteki i instytucje on -line.
Realizacja zadań i opieka merytoryczna w czasie pandemii
Porady telefoniczne
Udzielano na bieżąco porad telefonicznych bibliotekom gminnym. Porady dotyczyły głownie:
sprawozdawczości bibliotek, pomocy 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.

XI. Inne prace i inicjatywy na rzecz gminy, miasta, powiatu
Biblioteka współpracuje ze Starostwem Powiatowym w Wieruszowie w zakresie promocji powiatu
i turystyki w regionie. Współpracuje także z Urzędem Miejskim oraz urzędami gmin w powiecie. Prowadzi
działalność o zasiągu powiatowym. Najważniejszy priorytet to formy aktywizujące i integrujące środowisko
bibliotekarskie oraz promujące biblioteki. Biblioteka ma świadomość jak ważną sprawą dla bibliotekarzy
jest rozbudzenie zainteresowania władz ich pracą, osiągnieciami i trudnościami. Dlatego też wykorzystuje
wszystkie możliwe inicjatywy powiatowe do spotkań z przedstawicielami samorządów. Temu celowi służą
min. realizowane projekty i wydarzenia, nad którymi patronat obejmuje starosta wieruszowski. W tym
trudnym roku udało się zorganizować pod patronatem starosty Lokalne Forum „ Młodzi na start!”. Celem
projektu było przeprowadzenie jednodniowego spotkania przedstawicieli samorządów, szkół, instytucji
kultury, organizacji pozarządowych działających na rzecz młodzieży, osób pracujących z młodzieżą
i zainicjowanie dyskusji na temat możliwości jakie daje młodzieży lokalne środowisko oraz wypracowanie
atrakcyjnej oferty, pozwalającej na wyrównanie szans oraz lepszy start w dorosłość. Drugi projekt, który
udało się zrealizować to „Odkrywamy krajoznawczo region”, propagujący wiedzę o regionie, skierowany
do młodzieży w ramach programu „Równać Szanse”. Celem projektu było poznanie regionu
oraz promocja gminy Galewice. W ramach projektu młodzież opracowała przewodnik turystycznokrajoznawczy, wykonała tablicę informacyjną oraz wyznaczyła rowerowo- spacerowy szlak turystyczny
w gminie Galewice. Przewodnik, znalazł się w zbiorach biblioteki oraz w Punkcie Informacji Turystycznej,
działającego przy bibliotece, dzięki któremu biblioteka również promuje nasz region.
Udało się również zorganizować imprezy cykliczne propagujące czytelnictwo o zasięgu ogólnopolskim
„Noc bibliotek” i „Narodowe czytanie”, angażując lokalne środowisko.
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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
Piątek 9.00-16.00
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Załącznik nr 2
Zamknięcia i otwarcia bibliotek dla czytelników
Dni ogółem
Otwarcia

237

Dnia
zamknięcia

47

Skontrum,
selekcje, inne

7

W tym
Remonty
Oddelegowania do innych
przeprowadzk
prac
i, awarie

-

-

Zamknięcia z powodu
ogłoszenia pandemii

47
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Załącznik nr 3
Zestawienie form działalności kulturalno-oświatowej

L.p.

Nazwa imprezy

1.

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)
-Tradycje świąteczne
Prelekcje, odczyty
Pogadanki
Lekcje biblioteczne
a) z przysposobienia bibliotecznego
b) tematyczne
Zajęcia komputerowe np. dla osób 60+
Warsztaty:
- plastyczne (np. ilustratorskie, decoupage,
papieru czerpanego, fotograficzne, filmowe)
- literackie (np. dziennikarskie)
- różnotematyczne (np. pedagogiczne,
psychologiczne, ekologiczne, zdrowy styl
życia)
Przeglądy nowości
Dyskusje
Konkursy
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,

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

Ilość

Frekwencja na
imprezach w
formie
tradycyjnej

1

35

2

33

1

30

2

43

2

40

2

90

1

20

Frekwencja w
trakcie imprez
on-line

X

29

18.
19.
20.
21.

22.
23.

24.
25.

26.
27.

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
Noc Bibliotek
Narodowe Czytanie

28. Inne wydarzenia -jakie?
RAZEM POWIAT

X

1

20

1

X

6

200

2

40

X
X

1
1

30
100

23

681

30
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Tabela 1
BUDŻET BIBLIOTEKI 2020

Dotacja organizatora
Nazwa
biblioteki

0

Budżet
biblioteki
ogółem
(w zł.)
(kol. 2 + kol.
11 + kol. 17 +
kol. 18+ kol.
19))

1

PBP
Wieruszów

Ogółem
(w zł.)

na zakup (w zł.)
W tym z budżetu
partycypacyjnego
książek

2

na
automatyzację
(w zł).

na płace
(w zł.)

na remonty
(w zł.)

czasopism

zbiorów
specjalnych

licencjonowane
zbiory
elektroniczne

4

5

6

7

8

9

10

4.114,92

270,00

--

--

9.346,30

129.883,13

--

3

-206.412,43

190.000,00

BUDŻET BIBLIOTEKI cd.
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(w zł)
Ogółem
(w zł)

Samorządu

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

Środki pozyskane
z funduszy
europejskich

Środki pozyskane przez
instytucje (sponsoring,
darowizny)

16

17

18

19

-

1.512,43

--

12.750,00

w tym na zakup
innego szczebla**
ogółem
książek

czasopism

zbiorów
specjalnych

11

12

13

14

15

2.150,00

2.150,00

2.150,00

--

--

(w zł)
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