
INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA PLANU BUDŻETOWEGO 

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  

im.  Jakuba z Gostynina w Gostyninie  

za I półrocze 2018 roku 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie to samorządowa instytucja 

kultury dotowana przez Urząd Miasta Gostynina. Obejmuje ona trzy agendy – Wypożyczalnię 

dla dorosłych i Oddział dla dzieci – Bibliotekę dla dzieci i młodzieży mające siedzibę                                 

w budynku Miejskiego Centrum Kultury przy ul. 18 Stycznia 2 oraz Filię nr 1 przy ul. Płockiej 

2a.  

Budżet biblioteki: 
 

 Budżet Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie                                     

w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku wyniósł ogółem 356.510,99 zł,                            

w tym: 

 dotacja podmiotowa 285.640,00 zł; 

 Budżet Obywatelski 39.800,00 zł; 

 dotacja na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej 18.000,00 zł; 

 darowizny 2.078,77 zł; 

 pozostałe przychody 10.992,22 zł. 

Natomiast wydatki w I półroczu 2018 roku wyniosły 295.133,34 zł i kształtowały się 

następująco: 

 wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 240.270,81 zł; 

 materiały i wyposażenia 24.764,42 zł, w tym zakup księgozbioru 12.026,39 zł; 

 usługi 27.548,73 zł, w tym najem lokalu 13.287,70 zł; pozostałe koszty 2.549,38 zł. 

 

Gromadzenie i udostępnianie zbiorów: 

W 2018 roku zarejestrowano w księgach inwentarzowych  45994 wol. 

Ze środków własnych zakupiono 663 wol. (zwiększenie zakupu księgozbioru w odniesieniu                    

do roku sprawozdawczego 2017), łącznie na sumę 12.026,39 złotych, w tym: 

- Wypożyczalnia dla dorosłych oraz Biblioteka dla dzieci i młodzieży łącznie 464 wol.; 



- Filia nr 1 199 wol.; 

- pozyskano z Biblioteki Narodowej w ramach Programu ,,Zakup nowości wydawniczych                   

do bibliotek” kwotę 15 tys. złotych, przy wkładzie własnym na kwotę 15.000,00 złotych . 

Zakup księgozbioru z dotacji odbędzie się w II połowie roku 2018.                       

Ubyło 2442 wol. 

Czytelnicy: stan na 30.06.2018 r. Wypożyczalnia dla dorosłych i Biblioteka dla dzieci                                     

i młodzieży – 1116, Filia nr 1 – 563. Łącznie 1679 czytelników.  

Udostępnianie: Wypożyczenia ogółem stan na 30.06.2018 r.- 26620, w tym Wypożyczalnia dla 

dorosłych i Biblioteka dla dzieci i młodzieży – 16986, Filia nr 1 – 9634. Literatury pięknej: 

Wypożyczalnia dla dorosłych i Biblioteka dla dzieci i młodzieży – 12193, Filia nr 1 – 9634. 

Łącznie 20157. Literatura dla dzieci i młodzieży łącznie - 4058, w tym Wypożyczalnia dla 

dorosłych i Biblioteka dla dzieci i młodzieży – 3109; Filia nr 1 – 949. Wypożyczenia literatury 

w obszarze ,,Inna” – łącznie 2405, w tym Wypożyczalnia dla dorosłych i Biblioteka dla dzieci 

i młodzieży – 1684, Filia nr 1 – 721. Czytelnia: odwiedziny łącznie – 2691, w tym 

Wypożyczalnia dla dorosłych i Biblioteka dla dzieci i młodzieży – 1823, Filia nr 1 – 868. 

Udzielonych informacji: łącznie - 2230, w tym Wypożyczalnia dla dorosłych i Biblioteka dla 

dzieci i młodzieży – 1681, Filia nr 1 – 549. Udostępnienie woluminów w czytelni: Łącznie -  

913, w tym Wypożyczalnia dla dorosłych i Biblioteka dla dzieci i młodzieży  - 755, Filia                         

nr 1 - 158.  

 

Upowszechnianie czytelnictwa: 

Podstawową działalnością Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina                            

w Gostyninie jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych. Promocja czytelnictwa 

odbywa się  poprzez lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, konkursy                                                       

oraz włączanie się Biblioteki w ogólnopolskie akcje, a tym samym rozszerzenie działań 

bibliotecznych o nowe wydarzenia. Oferta kulturalno-oświatowa kierowana jest do dzieci, 

młodzieży, osób niepełnosprawnych i czytelników dorosłych naszego miasta. Zajęcia                          

z dziećmi najmłodszymi realizowane są od wielu już lat we współpracy  z przedszkolami                           

i  szkołami podstawowymi naszego miasta. Bibliotekarze promują czytelnictwo, biorą także 

udział w akcji głośnego czytania bajek przedszkolakom. 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie współpracuje                                   

z placówkami oświatowymi (w tym ze szkołą specjalną) na terenie miasta, jak również stara 

się wychodzić z propozycjami wydarzeń kulturalnych   i czytelniczych do szkół z terenu gminy. 



Biblioteka podtrzymuje współpracę z Biurem Tradycji i Historii Policji Komendy Głównej 

Policji  w Warszawie, IPN Warszawa i IPN Łódź, Muzeum Mazowieckim w Płocku Dział 

Etnograficzny, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, 

Stowarzyszeniem Historycznym im. 11 Grupy Operacyjnej NSZ. Biblioteka nawiązała 

współpracę ze Stowarzyszeniem  Pro Patria Lokalni Patrioci z Dobrzykowa, Klubem Gazety 

Polskiej w Gostyninie (w zakresie cyklu spotkań historycznych ,,Przystanek historia”) 

Zaproponowano zorganizowanie w ramach współpracy z MCK w Gostyninie spotkania                               

z podróżnikiem Michałem Szulimem z przeznaczeniem dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku. Podjęto wstępne rozmowy z MOPS w Gostyninie w celu zawiązania współpracy                      

z Klubem Seniora ,,Parostatek” w Gostyninie. 

 

Wydarzenia czytelnicze i kulturalne, które odbyły się w 2018 roku: 

1. Spotkania Gostynińskiego Klubu Poetyckiego  (Wypożyczalnia dla dorosłych). 

2. Marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych-spotkanie z Kajetanem 

Rajskim. 

4. Spotkanie autorskie z pisarką Agnieszką Lingas-Łoniewską. 

5. ,,Dzień kobiet” - ,,Heca na swojską nutę” - Kabaret Trójka. 

6. Wieczór polskiej muzyki fortepianowej. Od Chopina do współczesności. Cykl 

,,Przystanek historia” - występ Marcina Dominika Głucha opatrzony wierszami 

polskich poetów w rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. 

7. Tydzień bibliotek: warsztaty poetyckie z Krzysztofem Cezarym Buszmanem; spotkanie 

autorskie z Elizą Piotrowską autorką książek dla dzieci z serii ciocia Jadzia; spotkanie 

z młodą pisarką Polą Zołoteńko autorką książki ,,Gang laptopa”                                                              

z przeznaczeniem dla szkół gimnazjalnych. 

8. Zajęcia dla 4-6 latków z Przedszkola Nr 2,4,5oraz kl. ,,O” SP 1 z cyklu ,,Święta 

nietypowe”. 

9. Zajęcia edukacyjne dla klas I-III z SP 1 pt. ,,Nasza mała Ojczyzna” w związku                                  

z 100 rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

10.  Zajęcia edukacyjne dla kl. I z SP1 związane z twórczością Elizy Piotrowskiej-                       

,,Czy polubię ciocię Jadzię?”. 

11.  Pożegnanie klas III. 

12.  Dyskusyjny Klub Książki (Filia nr 1). 



13.  Spotkanie z podróżnikiem Michałem Szulimem. 

14.  Konkurs Korczakowski. Wydarzenie coroczne. Warsztaty literackie dla uczestników 

konkursu poprowadzone przez aktora Teatru Dramatycznego w Płocku Mariusza 

Pogonowskiego. 

15.  Noc Bibliotek: sesja fotograficzna ,,Dziecko w świecie książki” - ,, Z książką mi                 

do twarzy”; ,,Nocne poetów rozmowy”; spotkanie z pisarką Magdaleną Majcher; kino 

dla dzieci; Teatr Form Wielu. 

16.  Cykl spotkań ,,Moja mała ojczyzna” z przeznaczeniem dla szkół i mieszkańców 

nawiązujący do lokalnych wydarzeń historycznych. 

17.  Jarmark Gostyniński św. Jakuba: wystawy - ,,W drodze do niepodległej” i ,,Gostynin 

w starej fotografii” - dwudniowa ekspozycja wystaw opatrzona komentarzem 

historycznym. 

 

Konkursy: 

– złożono wniosek o udzielenie wsparcia w formie darowizny finansowej ,,Projekt 

związany z rocznicą 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości'- nazwa projektu 

,,Terenowa Gra Miejska połączona z warsztatami komiksu dla młodzieży”. Fundacja 

GRUPY PERN 

– Patriotyzm Jutra- złożono wniosek w konkursie grantowym. Nazwa projektu: 

,,Inscenizacja Wybuchu Powstania Warszawskiego”. 

– Konkurs o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera XXIX edycja – zgłoszenie 

Gostynińskiego Towarzystwa Kulturalno - Naukowego ,,Rocznik Gostyniński”                 

oraz ,,Gostyniński Słownik Biograficzny”. 

– ,,Na 100 Niepodległa”- złożono wniosek pod nazwą ,,Przeciw Zapomnieniu”                      

w rocznicę 100- lecia odzyskania niepodległości przez Polskę – Fundacja BGK. 

– Złożono wniosek w projekcie ,,O finansach … w bibliotece- 5. edycja” realizowanym 

z Narodowym Bankiem Polskim, Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Lublinie                      

i Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie w ramach programu 

edukacji ekonomicznej z przeznaczeniem dla osób dorosłych, które ukończyły 50 rok 

życia. 

– Miejska Biblioteka Publiczna wraz Międzyzakładową Komisją Pracowników Oświaty 

i Wychowania NSZZ ,,Solidarność” w Gostyninie, Starostwem Powiatowym                               

w Gostyninie przy współudziale Gminy Miasta Gostynina i Gminy Gostynin realizuje 



konkurs ,,Niechaj Polska zna, jakie dzieci ma … - moi przodkowie we wspomnieniach 

rodzinnych”. Celem konkursu jest promowanie wiedzy historycznej wśród uczniów 

klas IV-VII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych. 

Rozstrzygniecie konkursu II połowa 2018 roku. 

–  

Wystawy: 

-  ,,W drodze do niepodległości” - projekt koordynowany przez Ministerstwo Kultury                                  

i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego ,,Niepodległa” na lata 2017-

2021. Wystawa jest elementem projektu edukacyjnego realizowanego przez Bank Pocztowy 

S.A., PERN S.A., we współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym i Archiwum                              

Akt Nowych. Inicjatywa uzyskała patronat Ministra Edukacji Narodowej. 

- ,,Gostynin wczoraj i dziś” - Gostynin w starej fotografii wystawa zebrana                                                          

i opracowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jakuba z Gostynina                                                       

w Gostyninie. Opracowanie graficzne i montaż Agencja Reklamowa ,,Stamp-Grawer". 

 
DYREKTOR BIBLIOTEKI 

Katarzyna Julia Leśniewska 

 

 


