
 

 
 

INFORMACJA OPISOWA 

DO SPRAWOZDANIA BUDŻETOWEGO  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  

im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie 

za  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 2017 roku zarejestrowano w księgach inwentarzowych  47773 wol. 
Liczna zakupionych książek 1393 wol. (zwiększenie zakupu księgozbioru w odniesieniu do roku 

sprawozdawczego 2016), w tym: 
- ze środków własnych zakupiono  576 wol., z dotacji powiatowej 21 wol., łącznie na sumę 

11.638,00 złotych; 
- pozyskano z Biblioteki Narodowej w ramach Programu ,,Zakup nowości wydawniczych                   

do bibliotek” kwotę 15 tys. złotych, przy wkładzie własnym na kwotę 10.100,00 złotych,                          

co pozwoliło na zakupiono 796 wol.  
Ze środków własnych zakupiono czasopisma na sumę 4.886,00 złotych. 
Ubyło 14682 wol.  
W Filii nr 1 w 2017 roku przeprowadzano skontrum zbiorów bibliotecznych, obejmujące 

kompleksową selekcję zbiorów bibliotecznych (zgodnie z zaleceniami Działu Wojewódzkiej Sieci 

Bibliotek z Warszawy). 
W Wypożyczalni dla dorosłych przeprowadzono kompleksową selekcję zbiorów bibliotecznych 

(zgodnie z zaleceniami Działu Wojewódzkiej Sieci Bibliotek w Warszawie). 
W Bibliotece dla dzieci i młodzieży przeprowadzono kompleksową selekcję zbiorów 

bibliotecznych (zgodnie z zaleceniami Działu Wojewódzkiej Sieci Bibliotek). 
 

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:  
Liczba wypożyczeń księgozbioru 48535 wol. (zwiększenie w stosunku do roku sprawozdawczego 

2016). 
Liczba czytelników na 100 mieszkanców 11,00 (wzrost liczby czytelników w stosunku do roku 

sprawozdawczego 2016). 



Liczba udostępnień księgozbioru na miejscu 1125 wol., czasopism 2876.  
Liczna czytelników 2048, w tym użytkowników 2048 (zwiększenie liczby czytelników w stosunku 

do roku sprawozdawczego 2016).  
Dane ilościowe: do lat 5- czytelników 39, 6-12 lat- czytelników 265, 13-15 lat- czytelników 113, 

16-19 lat-czytelników 134, 20-24 lat-czytelników 114, 25-44 lat- czytelników 605, 45-60 lat-

czytelników 394, powyżej 60 lat- czytelników 384. Osoby uczące się 535, osoby pracujące 784, 

pozostali 729. 
Odwiedziny w bibliotece 21696. 
Liczba dostępnych tytułów czasopism 26, w tym prenumerata 22.  
Biblioteka nie udostępnia wypożyczeń dokumentów audiowizualnych.  
Biblioteka nie posiada audibooków. 
Biblioteka nie posiada księgozbioru z przeznaczeniem dla osób słabo widzących.  
Biblioteka nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.  
 

Sprawy administracyjno-gospodarcze: 
Realizacja planu finansowego przebiega zgodnie z założeniami i planem finansowym.  
Zmieniono dostawcę internetu z Orange na SOFTNET Telekom Bielińska sp.j. w Gostyninie w celu 

usprawnienia działania systemu bibliotecznego MAK+. 
Rozszerzono ofertę usług telekomunikacyjnych Orange o ofertę Love dla Firm wraz z urządzeniami 

komórkowymi dla lepszej obsługi czytelnika.  
 

Budżet biblioteki ogółem 624.378,00 złotych, w tym:  

 dotacja organizatora 560.000,00 (pomniejszona dotacja w odniesieniu do roku 

sprawozdawczego 2016); 

 zwiększenie dotacji organizatora dotyczące wyposażenia serwerowni biblioteki 10.000,00 

złotych; 

 dotacja samorządu innego szczebla (realizacja zdań powiatowych na okres 4 miesięcy) 

12.000,00 złotych; 

 dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ,,Zakup nowości wydawniczych                     

dla bibliotek” 15.000,00 złotych; 

 środki wypracowane przez instytucję 3.321,00 złotych (wzrost w odniesieniu do roku 

sprawozdawczego 2016); 

 pozyskane środki, w tym darowizny 4.200,00 złotych (z przeznaczeniem na statutowe 

działania Biblioteki, w tym wydarzenia kulturalne, jubileusze, promocja czytelnictwa); 

 pozyskane środki, w tym refundacja PUP 19.857,00 złotych. 
Środki poniesione na wynagrodzenie wraz z pochodnymi (z uwzględnieniem dotacji 

podmiotowej) łącznie 443.304,69 złotych. 
Zatrudnienie: 

 liczba pracowników na stanowiskach bibliotekarskich 7 etatów (wzrost o jeden etat,                           

w marcu 2017 r. Biblioteka zawarła Umowę z PUP w Gostyninie w sprawie refundacji 

przez okres 12 miesięcy  części kosztów poniesionych na zatrudnienie 1 skierowanego 

bezrobotnego do 30 roku życia. Pracownik zatrudniony jest w Filii nr 1); 

  instruktor powiatowy 1/2 etatu, zatrudnienie  na podstawie ,,Umowy Zlecenia” (dotacja 

samorządu innego szczebla na realizację zadań powiatowych); 

 pracownik gospodarczy/sprzątaczka 1/2 etatu; 

 pracownik administracyjny 1/8 etatu; 

 główny księgowy 1/4 etatu (realizacja rozszerzonego zakresu obowiązków o zadania 

powiatowe); 

 dyrektor 1 etat (realizacja rozszerzonego zakresu obowiązków o zadania powiatowe); 



 w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 stycznia 2017 r. Biblioteka zatrudniła na podstawie 

,,Umowy o pracę na czas określony” w niepełnym wymiarze czasu pracy na 1/2 etatu  na 

stanowisku pomocnik bibliotekarza pracownika po odbyciu stażu w Wypożyczalni dla 

dorosłych. Staż refundowany był przez PUP w Gostyninie.  
 

 

Czas pracy pracowników na stanowiskach bibliotekarskich: 
Wypożyczalnia dla dorosłych: 
I zmiana pracuje od godziny 7.30 do godziny 15.30. 
II zmiana pracuje od godziny 10.00 do godziny 18.00. 
Soboty pracujące. 
Biblioteka dla dzieci i młodzieży: 
I zmiana pracuje od godziny 7.30 do godz.15.30. 
II zmiana pracuje od godziny 9.00 do godziny 17.00. 
Soboty pracujące. 
Filia nr 1: 
I zmiana pracuje od godziny 7.30 do godziny 15.30. 
II zmiana pracuje od godziny 10.00 do godziny 18.00. 
Soboty pracujące. 
W związku z zatrudnieniem dodatkowego pracownika, dzięki refundacji PUP dwa dni w tygodniu 

wydłużony został czas pracy Filii nr 1 dla czytelnika do godziny 19.00 (na okres próbny).  
 

 Środki poniesione na remonty łącznie 10.957,00 złotych, w tym:  

 odświeżenie/pomalowanie czytelni w Wypożyczalni dla dorosłych; 

 wymiana wertikali okiennych na rolety dzień/noc w Wypożyczalni dla dorosłych; 

 wymiana instalacji elektrycznej i montaż rozdzielni elektrycznej w pomieszczeniu 

księgowości, gdzie zlokalizowana jest serwerownia biblioteki; 

 odświeżenie/pomalowanie części z dostępem czytelnika do księgozbioru w Filii nr 1. 
 

Środki poniesione na zakup wyposażenia do poszczególnych agend bibliotecznych : 

 Oddział dla dzieci zakupiono 14 krzeseł na kwotę 1.652,08; 

 Wypożyczalnia dla dorosłych zakupiono 2 komputery na kwotę 3.897,99 (służące do pracy 

związanej  z udostępnianiem zbiorów w systemie MAK+, a także gromadzeniem                             

i opracowaniem księgozbioru); zakupiono 1 laptop na kwotę 2.245,00 złotych (dotacja 

samorządu innego szczebla na realizację zadań powiatowych przez instruktora 

powiatowego); szafa ''19  (do przechowywania UPS, ruterów) na kwotę 265,00 złotych;                 

3 sztuki foteli/kubełek  na kwotę 630,00 złotych, sofę na kwotę 529,99 złotych;  UPS 800    

na kwotę 426,99 złotych, UPS 500 na kwotę 299,00 złotych, Switch 8 port na kwotę 121,00 

złotych,;  3 sztuki Routher na kwotę 328,41 złotych, zmieniono wycieraczkę wejściową                    

na kwotę 161,71 złotych 

 zakupiono serwer na kwotę 2.690,00 złotych, UPS on-line 3000  VA na kwotę 2.450,00 

złotych; szafę serwerową do serwerowni Biblioteki usytuowanej  w pomieszczeniu 

Księgowości na kwotę 890,00 złotych  

 Filia nr 1-zakupiono 1 sofę na kwotę 529,99 złotych  i 2 fotele z przeznaczeniem dla 

czytelnika (czytelnia)  na kwotę 460,00 złotych; półkę ścienną na gazety na kwotę 119,98 

złotych. 
 

Środki pozyskane z wniosków o dofinansowania: 
Biblioteka wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zadania ,,Kraszewski. Komputery                    

dla bibliotek 2017” ze środków Instytutu Książki w celu realizacji zadania zakupu komputerów, 



oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych. Całkowita wnioskowana kwota 

wydatków na realizację tego zadania to 12.650 zł, w tym: dofinansowanie ze środków Instytutu 

Kultury w kwocie 10.752,50 zł, wkład własny 1.897,50 zł.  Wniosek został rozpatrzony 

negatywnie, nie zawierał braków formalnych. Jako jedno z ważnych kryteriów brany był                        

pod uwagę wskaźnik G (wskaźnik dochodów podatkowych) dla gminy.  
 

Środki pozyskane w formie innej niż darowizna pieniężna: 

 wsparcie projektu przygotowania tablic informacyjnych związanych ze Spacerem 

historycznym podjęte przez Agencję Reklamową ,,Stamp-Grawer”- koszty poniesione                 

na opracowanie i  przygotowanie projektów do druku, montaż na PCV o łącznej wartości 

1.800,00 zł. Tablice zostały wykorzystane  również podczas dwudniowej wystawy 

historycznej III edycji Jarmarku św. Jakuba  w Gostyninie; 
 

Wykonanie nakazów: 
 - Biblioteka wykonała Nakaz (punkt 3) Państwowej Inspekcji Pracy Inspektorat w Płocku                  

Nr rej. 150114-5317-K007-Nk01/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. dotyczący zapewnienia 

pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie pomieszczenia                                  

do higienicznego przechowywania odzieży wierzchniej.    
 

Zmiany w sieci bibliotecznej w porównaniu z 2016 rokiem.  
Na mocy Uchwały Nr XXXII/143/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 lipca 2017 roku                 

w sprawie powierzenia Gminie Miasta Gostynina zadania Powiatu Gostynińskiego w zakresie 

prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej oraz Uchwały Nr 312/LXIV/2017 Rady Miejskiej                  

w Gostyninie z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie przejęcia zadań Powiatu Gostynińskiego                 

w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę  Miasta Gostynina zawarto 

w dniu 31 sierpnia 2017 roku  Porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Miasta Gostynina 

zadania Powiatu Gostynińskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.  

Porozumienie zostało zawarte na czas określony, tj. od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 

grudnia 2017 roku. Przyjęte w Porozumieniu zadanie Miasto Gostynin realizowało                                   

za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie. Nazwa 

Biblioteki nie została zmieniona. Biblioteka obejmuje swoją działalnością teren Gminy Miasta 

Gostynina i Powiatu Gostynińskiego  

Na mocy Uchwały Nr 356/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku 

sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie 

nadano Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakub z Gostynina w Gostyninie w brzmieniu 

określonym w załączniku do niniejszej uchwały, rozszerzony o zadania biblioteki powiatowej,                 

jak również o wykaz Sieci Bibliotek Gminnych Powiatu Gostynińskiego. Uchwała                                  

Nr 356/LXX/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki 

Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie pozytywnie zaopiniowana pod względem 

formalno-prawnym w dniu 05.01.2018 r. weszła w życie w styczniu 2018 roku   po ogłoszeniu jej        

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

W roku sprawozdawczym Sieć Bibliotek Gminnych Powiatu Gostynińskiego przedstawiała się 

następująco:  

Gminna Biblioteka Publiczna w Solcu – File: w Sokołowie, w Sierakówku, w Lucieniu,                           

w Emilianowie, w Białotarsku; 

Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym – Filia w Trębkach; 

Gminna Biblioteka Publiczna w Sannikach – Filia w Osmolinie; 

Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie – Filia w Skrzeszewach; 
 

Szkolenia pracowników: 

 pracownicy wszystkich agend bibliotecznych uczestniczyli w szkoleniach MAK+ (obszar 

zaawansowany); 



  
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   ze wszystkimi 

gimnazjami, szkołami ponadgimnazjalnymi i 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.  
 

 

Wydarzenia czytelnicze i kulturalne, które odbyły się w 2017 roku: 
1.  Ferie zimowe (Oddział dla dzieci) zgromadziły w trakcie zajęć łącznie około 100 dzieci. 

Zaproponowane formy pracy to zajęcia teatralne, animacyjne, którym towarzyszyła nierozerwalnie 

praca z książką. 
2. Spotkania Gostynińskiego Klubu Poetyckiego  (Wypożyczalnia dla dorosłych) gromadzą               

na cyklicznych comiesięcznych spotkaniach nową stałą grupę liczącą 10 osób. W czasie tych 

spotkań poeci prezentują i omawiają swoją twórczość, wymieniają się doświadczeniami, 

prowadzone są warsztaty. Łącznie odbyły się 4 spotkania, liczba uczestników 41. 
3. 1 Marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych zrealizowany we współpracy                 

z Miejskim Centrum Kultury, Miejską Szkołą Muzyczną   I Stopnia w Gostyninie i Urzędem 

Miasta Gostynina zgromadził około 100 osób widowni. Zaprezentowany został program słowno-

muzyczny; wystawa wypożyczona przez Bibliotekę od Biura Tradycji i Historii Komendy Głównej 

Policji w Warszawie ,,Funkcjonariusze Policji Państwowej-Cichociemni Żołnierze Armii Krajowej” 

opatrzona komentarzem historycznym pracownika tejże instytucji; wystawa zdjęć z odsłonięcia 

tablicy pamięci Żołnierzy Niezłomnych Północnego Mazowsza 3 grudnia 2016 roku przygotowana 

przez Bibliotekę; projekcja filmu ,,Historia  o Was już nie milczy. Wyklęci-Ziemia Gostynińska” 

wyreżyserowanego przez ks. Grzegorza Mierzejewskiego.  Całości obchodów towarzyszyła zbiórka 

pieniędzy przeprowadzona przez wolontariuszy Fundacji Niezłomni z przeznaczeniem                              

na poszukiwanie grobów partyzantów podziemia antykomunistycznego i ofiar komunistycznego 

terroru. Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych są nowym projektem, 

planowanym jako wydarzenie stałe i cykliczny obszar działalności kulturalno-oświatowej 

Biblioteki. 
4. Spotkanie autorskie z pisarką Magdaleną Witkiewicz  w oprawie muzycznej Miejskiej Szkoły 

Muzycznej I Stopnia  w Gostyninie zgromadziło na Sali Koncertowej ponad   50 czytelników.  
5. Wielokulturowy Gostynin ,,Czytanie Księgi Estery” przygotowany   we współpracy                   

z inicjatorem wydarzenia Panem Piotrem Syską zgromadził na widowni Sali Kolumnowej Zamku 

Gostynińskiego 120 osób-uczniów gostynińskich szkół.  
6. Koncert Andrzeja Kołakowskiego przygotowany we współpracy  ze Stowarzyszeniem 

Historycznym im. 11 Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych w Płocku, Urzędem Miasta 

Gostynina, Miejskim Centrum Kultury i Klubem Gazety Polskiej w Gostyninie zgromadził ponad  

60 osób widowni. Wydarzenie to było uzupełnieniem obchodów Narodowego Dnia Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych. 



7.  Prelekcja o zwyczajach wielkanocnych przygotowana we współpracy z Działem 

Etnograficznym Muzeum Mazowieckiego w Płocku, a skierowana przede wszystkim  do uczniów 

gostyńskich szkół zgromadziła około 65 osób widowni.  
8.  Dyskusyjny Klub Książki  (Filia nr 1) gromadzi na 2 spotkaniach od 6  do około 15 

czytelników. Projekt ten promuje współczesną literaturę polską i obcą, przybliża sylwetki pisarzy.  

Kreuje modę na czytanie, a tym samym  na spotkania z ciekawymi ludźmi i interesujące dyskusje. 
9.  Konkurs Korczakowski  coroczne wydarzenie, w którym w bieżącym roku udział wzięły                

23 osoby (dzieci i młodzież z  terenu miasta i gminy Gostynin). Konkurs współorganizowany jest 

przez Miejskie Centrum Kultury   w Gostyninie. 
10.  Tydzień Bibliotek – Warsztaty Poetyckie zgromadziły 22 osoby, w tym 4 osoby 

niepełnosprawne. Zrealizowane zostały w ramach dwudniowych spotkań, a poprowadzone przez  

historyka literatury, krytyka  i eseistę Pana  Waldemara Smaszcza.  
11.  Tydzień Bibliotek – Prelekcja o św. Bracie Albercie  zgromadziła 100 osób-uczniów 

Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Gostyninie, jak również GCE  wraz z nauczycielami.  Poprowadzona 

została przez Pana Waldemara Smaszcza w związku z setną rocznicą śmierci Brata Alberta.  
12.  Tydzień Bibliotek – ,,Spacer historyczny ulicami miasta – Gostynin wczoraj i dziś” 

zgromadził pomimo niesprzyjającej aury 60 osób-uczniów, nauczycieli, mieszkańców Gostynina, 

czytelników. Na tę okoliczność Biblioteka zebrała i opracowała materiały, które posłużyły                     

do wykonania tablic informacyjnych zawierających zdjęcia poszczególnych ulic miasta. Komentarz 

historyczny poprowadzony został przez pracownika Biblioteki. Spacer zakończył się na Zamku 

Gostynińskim, gdzie zaprezentowane zostały stroje historyczne. Dodatkowych informacji o historii 

obiektu udzielił przewodnik zamkowy.  
13.  Tydzień Bibliotek – Humoreski Antoniego Czechowa ,,Teatr przy stoliku” zgromadził  

ponad 50 osób. Spotkanie odbyło się z przeznaczeniem dla bibliotekarzy   z terenu miasta, gminy              

i powiatu, emerytowanych bibliotekarzy, przyjaciół biblioteki  i czytelników.  
14.  Tydzień Bibliotek – Koncert piosenki literackiej i poezji śpiewanej Jarosława 

Chojnackiego zgromadził ponad 120 osób widowni na Sali Kolumnowej Zamku Gostynińskiego, 

w tym Biblioteka pomogła w dotarciu na wydarzenie  5 osobom niepełnosprawnym.  
15.  Tydzień Bibliotek – Spotkanie autorskie z pisarką  dla dzieci  i młodzieży Moniką 

Sawicką zgromadziło łącznie 120 osób podczas  3 spotkań, w tym: grupę przedszkolną, dwie grupy 

ze szkół podstawowych i dwie grupy uczniów z Gimnazjum nr 1 i nr 2   w Gostyninie. 
16.  Noc Bibliotek  (Oddział dla dzieci) – Teatrałki ,,Teatr Form Wielu” i kino dla dzieci 

zgromadziło  na zajęciach teatralnych grupę 60 osób (dzieci wraz   z opiekunami), na seansie 

filmowym 40 osób (dzieci   wraz z opiekunami).  
17. Noc Bibliotek  (Wypożyczalnia dla dorosłych) – Spotkanie Szufladowców zgromadziło                  

15 osób (czytelnicy, poeci). Podczas tego spotkania odbyły się warsztaty poetyckie – prezentacja 

własnej twórczości. 
18.  Noc Bibliotek (Filia nr 1) – Nocne rozmowy Między Półkami zgromadziło 15 osób 

(czytelnicy, członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki). Zaproszenie skierowane zostało do lokalnej 

społeczności, by porozmawiać nocą  o książkach, wymienić się doświadczeniami i własnym 

spojrzeniem   na twórczość wybranych pisarzy.  
19.  Noc Bibliotek – zajęcia w Filii nr 1 dla dzieci, rodziców, opiekunów zgromadziły 40 osób 

(grupa uczniów ze SP 3 pod opieką rodziców  i nauczyciela) oraz mieszkańcy miasta 

zainteresowani wystawą historyczną ,,Gostynin w starej fotografii”. 
20. Spotkanie historyczne z przeznaczeniem dla uczestników WTZ. Uczestniczyło  w nim                  

7 osób w tym 5 osób niepełnosprawnych. Prelekcja wraz z pokazem slajdów zawierająca 

informacje, podania i legendy o Gostyninie została przygotowana  przez pracownika Biblioteki. 
21.  Cykliczne zajęcia dla dzieci-,,Pedagogika zabawy”  dla dzieci 5-10 lat odbywają się                       

w Bibliotece dla dzieci i młodzieży. Łącznie w roku 2017 odbyło się 67 spotkań, ilość uczestników 

1473, łączny czas czas trwania zajęć 103 godziny.  
22. Spotkanie z bajką w Akademii Przedszkolaka, liczba uczestników 46, ilość spotkań 2, czas 

trwania 2 godziny. 



23. Zajęcia z grupami przedszkolnymi/szkolnymi/wycieczki w Filii nr 1 zgromadziły 4 grupy          

z SP3. Łącznie ok. 70 dzieci.  
24. Dwie wystawy historyczne z cyklu ,,Przystanek historia”:  ,,Funkcjonariusze Policji 

Państwowej-Cichociemni Żołnierze Armii Krajowej udostępniona przez Biuro Tradycji   i Historii 

Komendy Głównej Warszawy ” i ,,Żołnierze Wyklęci Północnego Mazowsza” udostępniona przez 

Stowarzyszenie Historyczne im. 11 Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych  - zgromadziły 

szacunkowo ok. 200 osób. 
25. Spotkanie  z cyklu ,, Przystanek  historia” przygotowane dla Zespołu Szkół  w Sierakówku 

obejmujące tematykę: Rzeczpospolita Polska – jej zdobycze gospodarcze, rozwój i innowacje 

techniczne;  znani naukowcy, sportowcy, aktorzy i ich osiągnięcia. W takcie lekcji prezentacja 

filmów ,,Warszawa 1935” i ,,Miasto ruin”; prelekcja na temat Żołnierzy Wyklętych z naszego 

regionu i całego kraju. Zgromadziło 40 osób w tym uczniów i nauczycieli szkoły. 
26. Film ,,Poczekalnia” Biblioteka była partnerem kulturalnym Agencji Rozwoju i Promocji 

Zamek w Gostyninie podczas powstawania materiału filmowego.  Premiera filmu w Sali 

Kolumnowej Zamku Gostynińskiego zgromadziła około 100 osób widowni. 
28. Noc Świętojańska współorganizowana przez Miejskie Centrum Kultury  w Gostyninie oraz 

Agencję Promocji i Rozwoju Zamek w Gostyninie zgromadziła około 50 osób. Biblioteka 

przygotowała prelekcję o tradycjach i zwyczajach Nocy Świętojańskiej opatrzoną pokazem 

slajdów, pokaz i warsztaty wyplatania wianków, jak również włączyła się w oprawę muzyczno-

folklorystyczną wydarzenia poprzez współpracę z grupami folklorystycznymi. 
Z materiałów nagranych podczas tego wydarzenia Biblioteka przygotowała dwa filmy ,,Noc 

Świętojańska 2017” i ,,Noc Świętojańska 2017. Występy Grupy Folklorystycznej Promyki Lucienia 

w Sali Kolumnowej Zamku Gostynińskiego” dostępne na  nowo powstałej stronie  You Yube 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina  w Gostyninie.  
29. Jarmark św. Jakuba-,,Gostynin w starej fotografii”-wystawa- dwudniowa wystawa 

opatrzona komentarzem historycznym pracownika biblioteki Filii nr 1 w Gostyninie, wstęp 

wolny, łączny czas udostępnienia wystawy dla odbiorców 15 godzin, liczba odbiorców 300 

osób. 
30. Narodowe Czytanie-,,Wesele” Stanisława Wyspiańskiego- łączne liczba 

uczestników/odbiorców (czytający, zespół ludowy, widzowie) 120 osób. Zorganizowane 

przez Wypożyczalnię dla dorosłych przy współpracy z pozostałymi agendami 

bibliotecznymi. Z materiałów nagranych podczas czytania ,,Wesela” St. Wyspiańskiego 

powstał film promujący to wydarzenie udostępniony na stronie You Tube Biblioteki. 
30. ,Dziady”-tradycje i zwyczaje staropolskie-czytanie II części-zrealizowana przez Filię nr 1 

w Gostyninie we współpracy ze szkołami z terenu miasta, przyjaciółmi biblioteki i kołem 

poetyckim. Łączna liczba odbiorców 230 osób.  Z materiałów nagranych podczas czytania  

II części ,,Dziadów” A. Mickiewicza powstał film promujący to wydarzenie udostępniony 

na stronie You Tube Biblioteki. Film spełnia rolę edukacyjną.  
31. Spotkanie autorskie z pisarzem Arturem Justyńskim ,,Opowieści zza rzeki”- 

zrealizowane przez Wypożyczalnię dla dorosłych, łączna liczna odbiorców 40 osób. 

Promocja pisarza pochodzącego z Gostynina.  
32. Dzień Pluszowego Misia-spotkanie dla zaprzyjaźnionych grup przedszkolnych podczas 

cyklicznych spotkań w Bibliotece dla dzieci i młodzieży. 
33. Jubileusz Turnieju Jednego Wiersza o Laur Gostyniński – w programie między innymi 

spotkanie z poezją Krzysztofa Cezarego Buszmana, koncert ,,Wspomnienie” Michała 

Borowskiego i Dominika Janiszewskiego, łączna liczna uczestników 100 osób. 

Współorganizowany przez Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie. Na tę okoliczność 

przygotowana została broszura zawierająca zwycięskie wiersze zebrane  z dwudziestu lat 

istnienia Turnieju, opatrzone komentarzem krytyka literackiego Waldemara Smaszcza                   

i zdjęciami zwycięzców. Z materiałów nagranych podczas jubileuszowego Turnieju Jednego 



Wiersza o Laur Gostyniński powstał film promujący to wydarzenie udostępniony na stronie 

You Tube Biblioteki. 
34. Jesienne spotkania z poezją – koncert piosenki literackiej/poetyckiej                                            

w wykonaniu Jarosława Chojnackiego oraz spotkanie z poezją Krzysztofa Cezarego 

Buszmana, łączna liczba uczestników 100 osób. Z materiałów nagranych podczas koncertu 

Jesiennych Spotkań z Poezją powstał film promujący to wydarzenie udostępniony na stronie 

You Tube Biblioteki. 
35. Spotkanie autorskie z pisarzem Jackiem Łapińskim ,,Jak być lepszym”- zrealizowane        

w budynku Filii nr 1, udział wzięły 34 osoby, spotkanie dofinansowane przez bank Credit 

Agricole w Gostyninie.  

36.  Kartka dla kombatanta/Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego-zajęcia plastyczne-

ogólnopolska akcja świąteczna pt.,,Serce za odwagę” Niepodległościowego projekt 

realizowany we współpracy  ze Stowarzyszeniem Pro Patria Lokalni Patrioci z Dobrzykowa, 

ilość spotkań 3, łączna liczba uczestników 58, czas trwania 5 godzin.  

37.  Koncert piosenki patriotycznej Leszka Czajkowskiego i Pawła Piekarczyka w 

pierwszą rocznicę odsłonięcia tablicy pamięci ppor. Henryka Jóźwiaka ps. ,,Groźny” i 

wszystkich Żołnierzy Wyklętych Północnego Mazowsza-współrealizowany z Klubem 

Gazety Polskiej w Gostyninie, łączna liczba uczestników 100 osób. 

 
Konkursy: 

 konkurs ,,Tygodnia Bibliotek”  na najciekawsze wydarzenie realizowane w ramach 

Tygodnia Bibliotek 2017 pod hasłem ,,Biblioteka. Oczywiście!”. Zgłoszony został projekt 

,,Spacer historyczny ulicami miasta – Gostynin wczoraj i dziś”; 

 konkurs ,,Inspirująca Biblioteka Roku” o nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego 

edycja 2017 r.; 
Publikacje własne: 
- broszura ,,20 Lat Gostynińskich Laurów” Turniej Jednego Wiersza Laureaci Konkursów z lat 

1998-2016, skład komputerowy,druk, prawa Drukarnia Szmydt Gostynin, nakład 150 egzemplarzy.  
Promocja wydarzeń: plakaty, zaproszenia, informacje na portalach społecznościowych i lokalnych 

informacyjnych – FB, Instagram, You Tube; tv gostynin. 
 

Dyrektor Biblioteki 

Katarzyna Julia Leśniewska 
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