
 

INFORMACJA  OPISOWA   
DO SPRAWOZDANIA BUDŻETOWEGO  MIEJSKIEJ  BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ 

im. Jakuba z Gostynina  w  GOSTYNINIE  za I półrocze  2016 r. 

 

 

 

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 Miejskim Centrum 

Kultury oraz Filię nr 1 przy ul. Płockiej 2a. 

 

GROMADZENIE  ZBIORÓW: 
 

W pierwszym półroczu 2016 r. zarejestrowano w księgach  inwentarzowych 344 wol. 

Ze środków własnych  zakupiono 144 wol. na sumę  2.757,35 zł. 

Pozostałe wpływy to dary czytelników i zakupy z wpłat czytelników  – 200 wol. o wartości  

2.220,46 zł. 

Pozyskano z Biblioteki Narodowej w ramach Programu „Zakup nowości wydawniczych do 

bibliotek” kwotę 15 tys. złotych. Realizacja zakupu księgozbioru z tej dotacji odbędzie się w II 

półroczu 2016 r. po przekazaniu w/w kwoty na konto Biblioteki. 

W I półroczu wpisano do rejestrów ubytków trzech placówek bibliotecznych  1885 wol. na 

kwotę 1.515,21. 

 

UDOSTĘPNIANIE  ZBIORÓW: 

 

Z dniem 4 kwietnia 2016 r. wprowadzony został w naszych placówkach nowy system 

wypożyczeń księgozbioru. Uruchomiono system MAK+ . 

W pierwszym półroczu 2016 r. zarejestrowano w placówkach bibliotecznych 10.813 odwiedzin  

oraz 2.568 czytelników.  

Wypożyczonych zostało 23.186  wol. 

Udostępnianie prezencyjne w czytelniach przedstawia się następująco: 1.944 odwiedziny i  

udostępnionych  1.415 wol. Czytelnicy maja dostęp do  22  tytułów czasopism. 

Ze stanowisk komputerowych z dostępem do internetu skorzystało w pierwszym półroczu 

165 czytelników. 

 

SPRAWY  ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZE 

 

Nie dokonywano zadań inwestycyjnych i remontowych poza drobnymi naprawami 

finansowanymi ze środków bieżących. 

Zgłoszono bazę danych czytelników z systemu Mak+ do GIODO. 

Realizacja planu finansowego przebiegała zgodnie z założeniami i planem finansowym. 

 

UPOWSZECHNIANIE  CZYTELNICTWA: 

 

Poza podstawową działalnością dotyczącą gromadzenia i udostępniania zbiorów 

bibliotecznych Biblioteka promowała czytelnictwo poprzez spotkania autorskie, lekcje 

biblioteczne, konkursy, spotkania bajkowe. Oferta kulturalno-oświatowa kierowana jest do 

dzieci, młodzieży i czytelników dorosłych naszego miasta. Zajęcia z dziećmi najmłodszymi 



realizowane są od wielu już lat we współpracy z przedszkolami i szkołami podstawowymi 

naszego miasta.  

Odbyło się  9 spotkań promujących czytelnictwo, tj. 

 3 spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży (Waldemar  Smaszcz, Izabella Klebańska, 

Andrzej Grabowski), 

 1 spotkanie autorskie dla dorosłych  (Waldemar Smaszcz), 

 5 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki. 

Biblioteki przyjęły 9 wycieczek szkolnych, przygotowane zostały 3 lekcje biblioteczne i 32 

spotkania literackie dla czytelników najmłodszych.  

Ogłoszono i rozstrzygnięto 3 konkursy: 

  recytatorski im. Janusza Korczaka „Pięknie być człowiekiem” przygotowany został na 

dzień 14 kwietnia (45 recytatorów), 

 literacki „ Złote myśli Henryka Sienkiewicza”, 

 literacko-plastyczny „Wizytówki sienkiewiczowskich bohaterów”. 

Imprezy  kulturalne dla młodzieży i dorosłych w dużej mierze związane były z Rokiem H. 

Sienkiewicza. We współpracy z Biblioteką Pedagogiczna i Gminnym Ośrodkiem Kultury i 

Tradycji Wsi w Białem przygotowano cztery „Wieczorki u pana Henryka” poświecone 

twórczości naszego noblisty. Na ich zakończenie, na zamku gostynińskim w dniu 7 maja odbyła 

Biesiada „Urodziny H. Sienkiewicza”. Udział w niej wziął aktor Piotr Cyrwus. 

W dniach 18-19 czerwca Biblioteka przygotowała  wyjazd do Woli Okrzejskiej, miejsca 

urodzenia H. Sienkiewicza. W wycieczce tej udział wzięli bibliotekarze i członkowie Koła 

Przyjaciół Biblioteki (29 osób). 

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. 

Bibliotekarze uczestniczyli też w akcji głośnego czytania bajek przedszkolakom. 

W omawianym okresie  odbywały się spotkania działającego przy MBP Gostynińskiego Klubu 

Poetyckiego i Koła Przyjaciół Biblioteki. 
 

 


