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Rok 2020 był dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina                               

w Gostyninie, nie tylko wyjątkowy, ale i trudny. Mogę jednak stwierdzić, iż pomimo panującej 

sytuacji epidemicznej i tym samym wprowadzonego reżimu sanitarnego udało nam się utrzymać 

kontakt z czytelnikami, służyć im pomocą, jak również zrealizować  samodzielnie kilka 

zaplanowanych na rok 2020 wydarzeń czytelniczo-kulturalnych. Wzrosła liczba wypożyczeń (po 

spadku spowodowanym stanem epidemii), zwiększyliśmy ofertę czytelniczą o usługę konsorcjum 

Legimi – ebooki (internetowe kody dostępu), zakupiliśmy audiobooki - nowość w naszych 

bibliotekach, wprowadziliśmy realizację wydarzeń kulturalnych w formie online, które w odczuciu 

nie tylko naszym, ale przede wszystkim w odczuciu naszych użytkowników i odbiorców złożyły się 

na ogólne zadowolenie i satysfakcję z dobrze wykonywanej pracy. Obecna była  usługa ,,Książka 

na telefon”.  Podjęliśmy się realizacji projektów ogólnopolskich, między innymi: ,,Mała Książka 

Wielki Człowiek” oraz ,,Kampanie online na rzecz czytelnictwa młodzieży”, podczas którego 

nagraliśmy film promujący kampanię, przygotowaliśmy wraz z młodzieżą posty promujące książkę 

i czytelnictwo, jak również przygotowaliśmy spotkania warsztatowe z ekspertami. Nasze działania 

w ramach projektu ,,Kampanie online na rzecz czytelnictwa młodzieży” zostały opisane w 

ogólnopolskiej publikacji Fundacji Civis Polonus i w wersji elektronicznej trafiły do bibliotek na 

terenie kraju.   Realizowaliśmy również wydarzenia z przeznaczeniem dla seniorów, jak i osób z 

niepełnosprawnością. Każde z proponowanych przez nasz działań jest bezpłatne, a wydarzenia 

kulturalne organizują bibliotekarze, którzy na co dzień w godzinach pracy gromadzą, opracowują, 

naprawiają                        i udostępniają księgozbiór. Wszystkie wydarzenia realizowane były przy 

wsparciu i pełnym zaangażowaniu dyrektora biblioteki.  

Uważam, że jednym z najważniejszych wyzwań, jakich podjęliśmy się w roku 2020 było 

ulepszenie pomieszczenia Biblioteki dla dzieci i młodzieży, które stało się nowoczesną, estetyczną i 

przyjazną czytelnikom młodszym i tym nieco starszym agendą biblioteczną. Księgozbiór został 

poddany selekcji. Wymieniona została podłoga, drzwi, oświetlenie, regały biblioteczne oraz meble 

biblioteczne z przeznaczeniem do pracy bibliotekarzy. Zakupiona została kanapa oraz fotel, jak 

również rolety i moskitiery okienne. Pomieszczenie zostało odświeżone farbą przez co stało się 

przyjaźniejsze dla młodszych czytelników.  

Ważnym jest dla nas otrzymanie wyróżnienia w ramach Nocy Bibliotek, jako jednej ze 100 

bibliotek w Polsce, która stworzyła wyjątkowy ,,Klimat na czytanie” online w czasach stanu 

epidemii. Dodam tylko, iż do realizacji Nocy Bibliotek w edycji 2020 r. włączyło się ponad 1000 

bibliotek. Cieszymy się również, iż w tak trudnym czasie udało nam się przeprowadzić Turniej 

Jednego Wiersza o Gostyniński Laur w wersji online wraz                                z koncertem w 

ramach Jesiennych Spotkań z Poezją. Wyjątkowa okazała się organizacja Ogólnopolskiego Dnia 

Pluszowego Misia, podczas której  nie tylko zaprezentowaliśmy książkę Łukasza Wierzbickiego 

,,Dziadek i niedźwiadek” przybliżając postać niedźwiedzia Wojtka – żołnierza, ale także  

przeprowadziliśmy przez skype'a rozmowę z ostatnim żyjącym w Krakowie żołnierzem 22. 

,,Misiowej”  Kompanii Zaopatrywania Artylerii Generała Andersa Panem Profesorem Wojciechem 

Narębskim. Autor książki Łukasz Wierzbicki udostępnił nam oryginalne filmy ukazujące codzienne 

życie niedźwiedzia Wojtka i żołnierzy Armii Generała Andersa z czasów walki pod Monte Cassino, 

które włączyliśmy w materiał filmowy transmisji online. Jarosław Chojnacki – wykonawca 

piosenki poetyckiej i literackiej przygotował specjalnie na okoliczność wydarzenia własną 

aranżację utworu ,,Czerwone Maki na Monte Cassino” ze specjalną dedykacją dla Pana Wojciecha 

Narębskiego, zaś pedagodzy Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gostyninie wraz z uczniami, przy 



wsparciu rodziców  przygotowali koncert muzyczny. Dwie młode korespondentki z Krakowa 

przygotowały dla swoich rówieśników z Gostynina film nagrany w Parku Jordana, gdzie znajduje 

się pomnik niedźwiedzia Wojtka, w którym to opowiedziały jego żołnierską historię. 

Biblioteka dla wszystkich agend bibliotecznych zakupiła nowe karty biblioteczne – Karty 

Czytelnika – w opracowanej na tę okoliczność nowej kolorowej i zróżnicowanej szacie graficznej. 

Każda z agend bibliotecznych ma własne dedykowane swojej placówce karty, opatrzone 

informacjami kontaktowymi i adresowymi.  

W związku z sytuacją epidemiczną wszystkie agendy biblioteczne zostały wyposażone w 

ekrany ochronne pleksi, bibliotekarze zaś w przyłbice, maseczki i rękawiczki jednorazowe. 

Opracowane zostały plakaty i materiały informacyjne dotyczące bezpiecznego wypożyczania 

księgozbioru z uwzględnieniem ikonografik z przeznaczeniem dla osób                          z 

niepełnosprawnością. Oddany przez czytelnika  księgozbiór poddawany jest kwarantannie. 

Kwarantanna polega na zapakowaniu księgozbioru w wyznaczone do tego celu worki, opisaniu i 

zamknięciu oraz odłożeniu w wyznaczone miejsce na czas trwania kwarantanny.  Użytkownicy 

biblioteki obsługiwani są przez bibliotekarzy zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej, 

Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia                                      z zachowaniem 

reżimu sanitarnego. Biblioteka zakupiła rękawice jednorazowe, płyny                              do 

dezynfekcji rąk z przeznaczeniem dla użytkowników. Użytkownicy nie mają wolnego dostępu do 

księgozbioru wypożyczanego, każdą z książek podaje bibliotekarz. Wprowadzone zostały dwie 

przerwy techniczne na dezynfekcję i wietrznie pomieszczeń.  

Rok 2020 w sferze realizacji i promocji wydarzeń kulturalnych wskazał, podobnie jak w 

latach poprzednich, braki w kadrze-zbyt mała ilość zatrudnionych pracowników biblioteki w 

odniesieniu do realizowanych działań statutowych, konieczność zmiany struktury organizacyjnej, 

podjęcia działań w kierunku zwiększenia umiejętności i kwalifikacji pracowników biblioteki 

poprzez szkolenia, webinaria, kursy. Wydarzenia organizowane                    w tradycyjnej formie 

wymagają zaangażowania całego zespołu, zaś organizowane w czasach stanu epidemicznego w 

formie online wymagają jeszcze większego nakładu pracy, umiejętności i środków finansowych. Na 

sukces instytucji kultury składa się bowiem nie tylko zaangażowanie wszystkich pracowników, ale 

także umiejętności, pasja, wiedza                w zakresie animacji kultury, przygotowania 

merytorycznego i logistycznego wydarzeń kulturalnych, właściwa organizacja pracy, posiadanie 

odpowiednich narzędzi i pomysły.  Dyrektor biblioteki, aby sprawnie zarządzać z odpowiednią 

strategią potrzebuje fachowców                      i specjalistów, tak aby móc wykorzystać ich potencjał 

w celu kreowania wizerunki biblioteki, jako nowoczesnej, rozwijającej się instytucji kultury, 

wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom czytelników. Priorytetem jest dla mnie łączenie tradycji, 

historii z nowoczesnością,                         co zaprezentował, jako przykład podam  program 

świąteczny transmitowany online ,,Prezent w słowie podarowany” zainicjowany i przygotowany 

przez bibliotekarzy we współpracy                   z poetami, przyjaciółmi biblioteki oraz młodzieżą. 

Naszymi działaniami pokazaliśmy,                          iż wszechobecną, smutną opowieść o upadku 

czytelnictwa i końcu kultury książki można zmienić w pozytywną opowieść o tym, że książka ma 

się całkiem dobrze, a pogłoski o jej ,,śmierci” w czasie epidemii są mocno przesadzone.  

Katarzyna Leśniewska  

Dyrektor  

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina 

 w Gostyninie 

Część opisowa sprawozdania 

 

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

kultury finansowaną przez Urząd Miasta Gostynina. 

Jest najstarszą instytucją kultury w mieście wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury. 

 

 

 



1. Liczba placówek bibliotecznych na terenie Gminy Miasta Gostynina: 

 

L.p. Nazwa agendy 

bibliotecznej 

Lokalizacja Ilość 

zatrudnionych 

pracowników 

Czas 

pracy  

Soboty 

1. Wypożyczalnia 

 dla dorosłych 

 budynek MCK                                         

ul. 18 Stycznia 2 

(pierwsze piętro), 

utrudniony lub 

całkowity brak 

dostępu      do 

biblioteki osób z 

niepełnospraw- 

nością                            

i starszych/lub 

mających problem 

z poruszaniem się, 

a także matek                     

z dziećmi                             

w wózkach 

2 7.30-

18.00 

 

w 

czasie 

pande

mii  

8.00-

16.00 

Tak 

 

9.00-

14.00 

2. Biblioteka               

dla dzieci                                  

i młodzieży 

  jak wyżej 2 7.30-

17.00 

 

w 

czasie 

pande

mii  

8.00-

16.00 

 

Tak  

 

9.00-

14.00 

3. Filia nr 1 przy ulicy Płockiej 

2a w Gostyninie 

(budynek 

parterowy)                               

2 7.30-

18.00 

 

w 

czasie 

pande

mii 

8.00-

16.00 

Tak 

 

9.00-

14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Zatrudnienie: 

 

L.p. Wyszczególnienie Ilość 

pracow- 

ników 

Wymiar czasu pracy Informacje 

dodatkowe 

1. Bibliotekarze                

(w tym kierownicy 

agend 

bibliotecznych) 

6 pełen etat zbyt mała ilość 

pracowników w 

odniesieniu do 

zadań 

2. Dyrektor 1 pełen etat  

 

 

brak 

sekretariatu 

3.  Główny księgowy 1 1/4 zbyt mały 

wymiar czasu 

pracy 

4.  Kadry 1 1/8 zbyt mały 

wymiar czasu 

pracy 

5. Dział gospodarczy-

sprzątaczka 

1 1/2 pracownik 

działu gosp. 

sprząta agendy 

biblioteczne 

zlokalizowane 

w budynku 

MCK. 

Filię 

biblioteczną 

sprzątają 

bibliotekarze                  

o rozszerzonym 

zakresie 

obowiązków 

6.  Instruktor 

powiatowy 

Nie 

dotyczy 

Nie dotyczy Brak 

podpisanego 

Aneksu                   

do 

Porozumienia  

w zakresie 

realizacji zadań 

powiatowej 

biblioteki 

publicznej             

dla Powiatu 

Gostynińskiego 

 

Wpływ COVID-19 na prowadzenie działalności-liczba dni, w których biblioteki były 

niedostępne dla czytelnika (bibliotekarze pracowali stacjonarnie): marzec 22, kwiecień 21, 

maj 22, listopad 17. Ilość dni pracy zdalnej: kwiecień-3 dni.   

 

 

 



3. Misja: 
Zgodnie z ustawą o bibliotekach, która określa zakres ich działania, biblioteki i ich zbiory 

stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego,              z drugiej 

zaś strony – biblioteki gromadzą zasoby dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej i 

zapewniają do nich dostęp.  

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie nieustannie rozszerza  

swoje kompetencje i ulepsza działanie wszystkich agend bibliotecznych. Poniższe 

sprawozdanie ukazuje, iż w czasie pandemii wykorzystała swój potencjał                    i  była 

ośrodkiem lokalnej aktywności, przyciągającym mieszkańców ciekawymi inicjatywami oraz 

wspólnie z innymi instytucjami i organizacjami działała na rzecz rozwoju lokalnej 

społeczności. Ważnym jest po raz kolejny uświadomienie nowej roli biblioteki i 

bibliotekarzy, którzy stają się przewodnikami w poszukiwaniu informacji        i wiedzy, ale 

także w czasie stanu epidemicznego udostępniając księgozbiór  dają czytelnikom namiastkę 

normalność. W dobie społeczeństwa informacyjnego   chcemy pokazać czytelnikom 

umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii przy jednoczesnym zachowaniu i 

celebrowaniu tradycji i kultury słowa drukowanego.  

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie aktywnie promuje 

usługi świadczone przez wszystkie agendy biblioteczne, działa na rzecz promocji książki i 

czytelnictwa oraz integracji lokalnej społeczności. Bibliotekarze uczestniczyli w szeregu 

szkoleń, kursów, webinariów organizowanych od marca 20120 r.  ze względu na stan 

epidemiczny w formie online. Zauważalnym jest wzmocniona rola naszej biblioteki w 

lokalnej społeczności. 
 
Każdego dnia Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina                               

w Gostyninie realizuje ustawowe zadania biblioteki:  

 gromadzi, opracowuje, przechowuje i ochrania materiały biblioteczne; 

 obsługuje użytkowników, przede wszystkim udostępniając zbiory oraz prowadząc 

działalność informacyjną; 

 prowadzi działalność edukacyjną, czytelniczą i kulturalną. 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie  pełni także 

funkcję lokalnego centrum kulturalnego: organizuje wystawy, konkursy, spotkania z 

ciekawymi ludźmi, prowadzi klub dyskusyjny oraz klub poetycki, dokumentuje 

historię miejscowości. Mając odpowiedni księgozbiór, systematycznie uzupełniany 

nowościami wydawniczymi, zwiększa atrakcyjność oraz ofertę dla czytelników. W 

obszarze edukacji wspieramy naukę czytania, edukacji regionalnej i patriotycznej, 

rozwijamy zainteresowania, uczymy korzystać z materiałów bibliotecznych i 

informacji dostępnych w Internecie. Szkolimy bibliotekarzy oraz realizujemy 

projektu                  z użytkownikami biblioteki. Dążymy do tego, aby stać się 

,,ośrodkiem zapewniającym użytkownikowi w codziennym życiu dostęp do każdej 

potrzebnej informacji  z każdej dziedziny życia, co jest możliwe dzięki 

nowoczesnym technologiom, rozwojowi telekomunikacji i wirtualnie dostępnym 

zbiorom informacji”.  

Kierunek rozwoju naszej biblioteki poprzedzony jest wnikliwą analizą obejmującą 

obecne, jak i przyszłe potrzeby użytkowników, a także faktyczne możliwości ich 

zaspokojenia z uwzględnieniem wielu aspektów.  

 

 

 

 

 

 



GROMADZENIE, OPRACOWANIE, UDOSTĘPNIANIE  

ORAZ SELEKCJA KSIĘGOZBIORU 

 

Wszystkie nowe książki zostały opracowane, wprowadzone do ksiąg inwentarzowych oraz 

katalogu elektronicznego, obłożone w folię. Przez cały rok prowadzona była sukcesywnie 

selekcja książek zaczytanych przez czytelników. Biblioteki pracują                                                 

w zintegrowanym systemie MAK+. 
 

4. Struktura Księgozbioru Biblioteka dla dzieci i młodzieży: 
Przybyło książek ogółem 645 woluminów. 

Dotacja MKiDN: książki 192 woluminy, audiobooki 37 sztuk, dary (książki)                      

64 woluminy, zakup z budżetu 389 woluminów. 

Ubytki: 1838 woluminów.  

Czasopisma prenumerata: ,,Bliżej przedszkola”, ,,Świerszczyk”, ,,Promyczek dobra”. 

Czytelnicy zarejestrowani: 442 

Odwiedziny w bibliotece: 3852 

Liczba udzielonych informacji (osobiście i telefonicznie) 4891 

Wypożyczenia na zewnątrz ogółem: 3924, w tym literatury pięknej 3593, literatury 

popularnonaukowej 331. Dodatkowo wypożyczano audiobooki – 11 wypożyczeń.  

           Od stycznia do grudnia 2020 r. Biblioteka dla dzieci i młodzieży udostępniała kody Legimi 

umożliwiające dostęp czytelników do ebooków poprzez Internet (przydział miesięczny 5 kodów). 

W grudniu 2020 Biblioteka dla dzieci i młodzieży otrzymała dodatkowych 15 kodów. Szkolenia 

godziny: 12. Ilość pracowników: 2. 

5.  Struktura Księgozbioru Filia nr 1: 
Zakup z budżetu 348 woluminów, dary czytelników 105, inny sposób (wpłaty czytelnika za 

zniszczony księgozbiór) 147,92 złote – odkupiono 6 pozycji książkowych, dotacja MKiDN 

195 woluminów, audiobooki dotacja MKiDN 24 sztuki.  

Przybyło ogółem 654 woluminów. Zarejestrowani użytkownicy 710, czytelnicy aktywnie 

wypożyczający 675, odwiedziny w bibliotece 7929. Na zewnątrz wypożyczono 20288 

książek, na miejscu 37. Wypożyczono 5 audiobooków. Liczba czasopism 12.  

        Od stycznia do grudnia 2020 r. Filia nr 1  udostępniała kody Legimi umożliwiające 

dostęp czytelników do ebooków poprzez Internet (przydział miesięczny 5 kodów). W 

grudniu 2020 Filia nr 1 otrzymała dodatkowych 15 kodów. 

Ilość godzin szkolenia: 10. Ilość pracowników: 2. 

6. Struktura Księgozbioru Wypożyczalni dla dzieci i młodzieży: 
Użytkownicy zarejestrowani w bibliotece 758, czytelnicy aktywnie wypożyczający 702, 

odwiedziny w bibliotece 7002. Liczba wypożyczonego księgozbioru na zewnątrz 18993, na miejscu 

165. 

Wpływ księgozbioru w ciągu roku: 540 woluminów, w tym z zakupu 470 woluminów.  

Liczba czasopism 11, w tym z prenumeraty 6. Liczba udostępnionych audiobooków:1 

    Od stycznia do grudnia 2020 r. Wypożyczalnia dla dorosłych udostępniała kody Legimi 

umożliwiające dostęp czytelników do ebooków poprzez Internet (przydział miesięczny                           

5 kodów). W grudniu 2020 Wypożyczalnia dla dorosłych  otrzymała otrzymała dodatkowych 16 

kodów. 

Ilość godzin szkolenia: 200. Ilość pracowników: 3. Ilość szkoleń dyrektora: 27. 

7. Podsumowując, łączna liczba we wszystkich agendach bibliotecznych: 

1. Wypożyczenia i udostępnienia: 43 205 

2. Liczba czytelników zarejestrowanych aktywnie wypożyczających: 1 819 

3. Liczba czytelników zarejestrowanych: 1910 

4. Liczba odwiedzin w bibliotece: 18 783 

 Promocja e-czytania – konsorcjum Legimi: 

Od stycznia 2020 r. we wszystkich agendach naszej Biblioteki uruchomiliśmy opcję skorzystania z 



dostępu do cyfrowej wypożyczalni Legimi.  W ramach projektu pilotażowego oferujemy naszym 

Czytelnikom bezpłatny dostęp do katalogów                     e-booków. Aby uzyskać bezpłatny dostęp 

do serwisu wystarczy posiadać aktualną kartę biblioteczną naszej Biblioteki, odebrać w dowolnej z 

naszych agend bibliotecznych – kod dostępu.  Należy wejść na stronę Legimi mazowieckie i 

założyć bezpłatne konto. Po pobraniu aplikacji i zalogowaniu do niej można czytać e-booki bez 

ograniczeń przez 1 miesiąc.  

Oferta Legimi jest na bieżąco uzupełniana o nowości wydawnicze. Współpracę                                            

z Legimi motywujemy chęcią dotarcia do czytelnika. W dobie powszechnej  informatyzacji i 

szerokiego dostępu do Internetu uznaliśmy, iż nie możemy przechodzić obojętnie wobec zmian na 

rynku księgarskim. Biblioteka zauważając wzrost zainteresowania audiobookami i ebookami, 

wzbogaca ofertę o tego rodzaju publikacje (ebooki), a co za tym idzie, za ich pośrednictwem, 

staramy się promować czytelnictwo wśród grona osób, dla których bardziej odpowiednia jest 

elektroniczna forma książki. Dzięki tej ofercie będziemy promować czytelnictwo w każdym 

miejscu i o każdej porze.  Chcemy edukować tak, by książka była postrzegana przez treść jaką 

zawiera. Pokazanie czytelnikom możliwości czytania w chmurze oraz przełamanie niechęci 

czytelników  do czytania tekstów na papierze jest innowacyjną promocją czytelnictwa. Dzięki 

współpracy w ramach konsorcjum Legimi będziemy starać się pokazać czytelnikom te usługi, które 

mogą przyczynić się do dalszego wzrostu czytelnictwa osób zaczynających przygodę z nową formą 

książki. W ramach usługi każda z agend bibliotecznych otrzymywała 5 kodów dostępu. W grudniu 

2020 r. w ramach pozyskanej dotacji MKiDN zakupiliśmy dodatkowe kody dostępu                              

w ilości  łącznej 46. w roku 2021 rozszerzamy usługę konsorcjum Legimi o zakup kodów dostępu 

również do audiobooków. 

8. Stałe wydarzenia biblioteczne:  

 Narodowe Czytanie (online oraz stacjonarnie), 

  Noc Bibliotek stacjonarnie i (online – Serwis Informacyjny),   

               Jesienne Spotkania z Poezją (online),  

 Ogólnopolski Dzień Pluszowego Misia (online),  

 Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania (online),  

 Konkurs Głośnego Czytania (online),  

 Turniej Jednego Wiersza o Gostyniński Laur (online), 

  Cykl Spotkań Podróżniczych ,,Podróże małe i duże” (online) 

9.  Wystawy:  

 ,,Jan Kowalski bohater polski kryptolog”  

 ,,Bitwa Warszawska – 100 lecie zwycięstwa” 

 ,,Bitwa Morska Niepodległa” 

  ,,Jakub z Gostynina Patron Biblioteki” 

 ekspozycja baneru ,,Bitwa Warszawska”  

10.  Konkursy:  

 Noc Bibliotek, 

  ,,Chodź pokażę Ci, gdzie mieszkam” wyróżnienie dla Katarzyny Leśniewskiej 

11.  Wnioski złożone samodzielnie przez Bibliotekę o pozyskanie środków zewnętrznych: 

 Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020 ze środków Instytutu Książki  Wniosek zakładał 

zakup: tablicy interaktywnej, komputera stacjonarnego, robota – zajęcia edukacyjne z 

kodowania, komputera przenośnego/laptopa, projektora wraz z ekranem oraz dysków  

zewnętrznych  dla wszystkich agend bibliotecznych oraz obsługi kadrowo-księgowej. 

Biblioteka nie pozyskała dofinansowania ze względu na zbyt wysoki wskaźnik G – 

wskaźnik dochodów podatkowych dla gminy. 

 Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ,,Zakup nowości wydawniczych do 

bibliotek” – pozyskana kwota 12 385 złotych. 

 Rok Hetmana Żółkiewskiego-wnioskowana kwota 89.000 złotych. Projekt nie uzyskał 

dofinansowania. 



 Dzieci Kapitana Nemo-Leopold Tyrmand. Projekt nie zyskał dofinansowania. 

 ,,Czuwamy  Pamiętamy!”. Projekt nie dostał dofinansowania. 

 ,,Biblioteka na to czeka” - nieodpłatne przekazanie darmowych publikacji IPN. Projekt 

pozyskał 30 woluminów zostaną wprowadzone do księgozbioru w roku 2021.  

 Fundacja PGE-Ulepszenie Wypożyczalni dla dorosłych. Projekt nie uzyskał 

dofinansowania.  

 Partnerstwo dla książki MkiDN – działania promujące książkę i czytelnictwo. Wniosek 

czeka na rozpatrzenie.  

 Równać szanse. Projekt nie uzyskał dofinansowania.  

12. Projekty: 

 ,,Mała Książka Wielki Człowiek” 

 ,,Kampanie online na rzecz czytelnictwa młodzieży”-koordynator Katarzyna Leśniewska i 

Renata Mielniczuk 

 ,,Zwrot w stronę migrantów i migrantek”-koordynator Katarzyna Leśniewska  

 ,,Cyfrowi Wędrowcy”-koordynator Katarzyna Leśniewska  

 Projekt ,,Sieć na kulturę w podregionie płockim”-koordynator Kamilla Ostrowska                   

i Katarzyna Leśniewska (realizacja 2021 r.) 

 

13. Przeprowadzony został Audyt Dostępności Instytucji Kultury dla Osób z Różnymi 

Niepełnosprawnościami w Miastach Powiatowych pod kątem architektonicznym i  oferty 

programowej przeprowadzony przez  Mazowiecki Instytut Kultury. 

14. Biblioteka wraz Klubem Gazety Polskiej w Gostyninie oraz Towarzystwem Miłośników Ziemi 

Gostynińskiej opracowała, wydrukowała i eksponowała Baner ,,Bitwa Warszawska”. 

15. Biblioteka uczestniczyła w jubileuszu Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie 

Kościelnym. 

16.  Statystyki konsorcjum Legimi:  

 Liczba użytkowników 56 

 Liczba kodów aktywowanych 140 

 Liczba wypożyczeń 930 

 

 Promocja książki i czytelnictwa: Facebook, strona www, You Tube, Instagram, plakaty, banery, 

ulotki. 

 

Katarzyna Leśniewska  

Dyrektor 

Miejska Biblioteka Publiczna  

im. Jakuba z Gostynina  

w Gostyninie 


