
 

SPRAWOZDANIE OPISOWE DO WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 r  - 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie jest samorządową instytucją 

kultury finansowaną przez Gminę Miasta Gostynina. Obejmuje ona trzy agendy - Wypożyczalnię dla 

dorosłych i Oddział dla dzieci mające siedzibę w Miejskim Centrum Kultury oraz Filię nr 1 przy ul. 

Płockiej 2a. Podstawowe zadania wynikające ze Statutu Biblioteki to gromadzenie zbiorów i ich 

udostępnianie. Osobną część stanowi działalność kulturalno-oświatowa Biblioteki. 

Na funkcjonowanie placówek bibliotecznych MBP wykorzystała w pełni dotację z budżetu 

miasta a realizacja planu finansowego przebiegła w większej części zgodnie z założeniami. Zmiany w 

poszczególnych paragrafach wynikają m. in.  ze zmian personalnych jakie zaszły w Bibliotece w roku 

2016, potrzeb związanych z organizacją jubileuszu 70-lecia Biblioteki oraz zakupem sprzętu 

komputerowego (co nie było uwzględnione na etapie planowania). Z okazji w/w uroczystości 

Dyrektorowi MBP w Gostyninie udało się pozyskać darowizny w wysokości 2.200,00zł. 

 Istotnym zdarzeniem jest również uzyskanie darowizny z Fundacji „ORLEN-DAR SERCA” w 

wysokości 14.000,00zł, która to w całości została wykorzystana na zorganizowanie uroczystości 

wmurowania tablicy pamiątkowej na elewacji KPP jednego z dowódców ROAK ppor. Henryka Jóźwiaka 

celem realizacji zadania w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej. W ramach obchodów odbyła się 

rekonstrukcja historyczna pt. „Odbicie więźniów UB”. 

GROMADZENIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW  

W 2016 roku opracowano i włączono do księgozbioru 1789 wol.. Z przyznanego przez Urząd 

Miasta budżetu zakupiono  536 wol. na sumę 11.051,51zł . W ramach programu Biblioteki Narodowej 

„Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” Biblioteka pozyskała dotację w wysokości 15.000,00zł. Za 

te sumę zakupiono 807 wol. Pozostałe wpływy to dary czytelników w ilości 446 wol.  Na dzień 

31.12.2016r. placówki biblioteczne zainwentaryzowane miały 60.879 woluminów. 

Z dniem 4 kwietnia 2016 roku we wszystkich placówkach został uruchomiony system MAK+ . 

Jest to licencjonowany komputerowy program katalogowy, umożliwiający elektroniczne wypożyczanie 

książek. Na stronie internetowej uruchomiony jest katalog on-line. 



Stan czytelnictwa w mieście utrzymuje się na tym samym poziomie . W okresie 

sprawozdawczym zarejestrowano  1928 czytelników. Ogółem odwiedzin w oddziałach bibliotecznych 

zarejestrowano 22.951 odwiedzin. Czytelnicy wypożyczyli   47.769  woluminów na zewnątrz, na miejscu 

- 2013 woluminów . Ilość wypożyczeni czasopism na miejscu to 3407. 

UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA  

Działalność kulturalno-oświatowa Biblioteki skierowana jest do wszystkich grup wiekowych: dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych. 

Organizowane są spotkania autorskie, imprezy literackie, lekcje biblioteczne, konkursy, spotkania 

bajkowe. Zajęcia z dziećmi realizowane są od wielu już lat we współpracy z przedszkolami i szkołami 

podstawowymi naszego miasta. 

W roku sprawozdawczym organizowane były spotkania promujące czytelnictwo, zajęcia literackie, 

poetyckie dla dzieci i dorosłych, konkursy, spotkania bajkowe dla dzieci, spotkania Dyskusyjnego Klubu 

Książki. Od stycznia do maja imprezy kulturalne w dużej mierze związane były z Rokiem Henryka 

Sienkiewicza. Włączyliśmy się także w Narodowe Czytanie „Quo Vadis”. Bibliotekarze aktywnie 

uczestniczyli też w akcji głośnego czytania bajek przedszkolakom. Ogółem zorganizowano 58 imprez. 

Dnia 21 czerwca odbyła się promocja wydanego przez MBP tomiku gostynińskich poetów „Naszym 

dzieciom” W spotkaniu z poetami udział wzięło 100 przedszkolaków ze swymi opiekunami. Tomiki te 

zostały przekazane do gostynińskich szkół podstawowych i przedszkoli. 

W roku sprawozdawczym odbył się cykl lekcji historycznych dla szkół gimnazjalnych i średnich 

prowadzonych przez Stowarzyszenie Historyczne im. 11 GO Narodowych Sił Zbrojnych i  towarzyszące 

mu wystawy tematyczne Żołnierze Niezłomni i Funkcjonariusze Policji Państwowej – Cichociemni 

ŻOŁNIERZE AK. Biblioteka nawiązała  współpracę z Biurem Historii i Tradycji Komendy Głównej Policji 

w Warszawie i Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych w Warszawie. 

Biblioteka jako Partner Kulturalny zaangażowała się w realizację filmu promującego Miasto Gostynin 

pt.: „Poczekalnia”. 

18 listopada 2016 roku Biblioteka obchodziła jubileusz 70-lecia powstania placówki. Z tej okazji 

zorganizowana została dla władz miejskich, bibliotekarzy, poetów, przyjaciół biblioteki i mieszkańców 

impreza kulturalna uświetniona występem Janusz Radka w repertuarze pt.: „ Radek-Poświatowska”. 

Na tę okoliczność powstał film promujący czytelnictwo pt.: „Czytelnictwo z przymrużeniem oka” 

  

 


