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INFORMACJA OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA BUDŻETOWEGO
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie
za I półrocze 2017 roku
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie jest samorządową instytucją
kultury finansowaną przez Urząd Miasta Gostynina. Obejmuje ona trzy placówki biblioteczne:
Wypożyczalnię dla dorosłych i Oddział dla dzieci z siedzibą w budynku Miejskiego Centrum
Kultury oraz Filię nr 1 przy ul. Płockiej 2a.
GROMADZENIE ZBIORÓW:
W pierwszym półroczu 2017 roku zajerestrowano w księgach inwentarzowych 594 wol.
Ze środków własnych zakupiono 526 wol. na sumę 9.947,38 zł.
Pozostałe wpływy to dary czytelników w ilości 68 wol.
Pozyskano z Biblioteki Narodowej w ramach Programu „Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek" kwotę 15 tys. złotych, pr2y wkładzie własnym na kwotę 10.100,00 złotych. Reałizacja
zakupu księgozbioru z tej dotacji odbędzie się w II półroczu 2017 roku po przekazaniu w/w kwoty
na konto Biblioteki.
W I półroczu nie wpisano do rejestru ubytków.
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW;
Biblioteka pracuje w systemie MAK +. Jest to elektroniczny, zintegrowany system biblioteczny
umożliwiający tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki,
rejestrację wypożyczeń i udostępnień zbiorów oraz prowadzenie statystyki biblioteki. Praca
odbywa się poprzez przeglądarkę internetową.
Czytelnicy wypożyczenia na zewnątrz:
1. Użytkownicy zarejestrowani - 1.652 w tym do lat 15-u 337
2. Czytelnicy aktywnie wypożyczający - 1.566, w tym do lat 15-tu 320
3. Liczba odwiedzin: - ogółem 12.840; wypożyczający 12.272; pozostałe odwiedziny 568
4. Liczba udziełonych informacji - 3.279
5. Korzystający z intemetu - 40
6. Wypożyczenia książek i czasopism:
- ogółem - 27.760
- łiteratury pięknej dla dorosłych - 21.628
- literamry pięknej dla dzieci i młodzieży - 3.732
- inna łiterarura (niebełetrystyczna) - 2.400

