
INFORMACJA OPISOWA  DO  WYKONANIA  PLANU BUDŻETOWEGO  

MIEJSKIEJ  BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ  im. Jakuba z Gostynina w  GOSTYNINIE  

za   I półrocze 2015 r. 

 

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 mające siedzibę w Miejskim Centrum 

Kultury oraz Filię nr 1 przy ul. Płockiej 2a.  Realizacja planu finansowego w I półroczu 

przebiegała zgodnie z założeniami.  

GROMADZENIE  I  UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW: 

W  okresie sprawozdawczym opracowano i włączono do księgozbioru  214 wol. Z 

przyznanego przez Urząd Miasta budżetu zakupiono 74 wol. na sumę  1777,29 zł. Pozostałe 

wpływy to dary czytelników  w ilości 94 wol.  

W Instytucie Książki w Warszawie zakupiony został  i wdrażany jest nowy program MAK+ 

do rejestracji i opracowania zbiorów z możliwością udostępniania elektronicznego 

księgozbioru. Księgozbiór został w  znacznym procencie ( Wypożyczalnia dla dorosłych – 

100 %, Oddział dla dzieci – 50 %, Filia nr 1 – 15%) wprowadzony do tego programu. Na 

stronie internetowej MBP udostępniony został katalog on-line.  

Wyniki czytelnicze MBP utrzymują się na stałym poziomie. W okresie sprawozdawczym 

zarejestrowano w placówkach bibliotecznych 1811 czytelników. Z tej liczby dzieci i młodzież  

stanowią 34 % – 620 czytelników). Zarejestrowano 9946 odwiedzin.  Czytelnicy wypożyczyli 

25905 wol. 

Udostępnianie prezencyjne w czytelniach przedstawia się następująco: 1893 odwiedziny  i 

2432 udostępnione woluminy. Użytkownicy  bibliotek mają do dyspozycji 24 tytuły 

czasopism. 

Ze stanowisk komputerowych z dostępem do internetu skorzystało w okresie 

sprawozdawczym  492 czytelników. Biblioteka uzyskała też w I półroczu dotację z Fundacji 

Orange na refundację opłat przyłączy internetowych  w  naszych placówkach bibliotecznych 

w wysokości 638,06. 

UPOWSZECHNIANIE  CZYTELNICTWA: 

Poza swą statutową działalnością, a więc gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem 

zbiorów MBP prowadzi też działalność kulturalno-oświatową skierowaną do wszystkich grup 

wiekowych: dzieci, młodzieży i czytelników dorosłych.  

W I półroczu zorganizowane zostały 3 spotkania autorskie, z Roksaną Jedrzejewską–Wróbel 

dla szkół podstawowych, z teatrem Moralitet z Krakowa dla przedszkolaków i w ramach 

Majowych Spotkań z Biblioteką, z aktorką Katarzyną Żak – dla dorosłych. 



We współpracy z Miejską Szkołą Muzyczną I stopnia zaprosiliśmy mieszkańców miasta na 2 

Biesiady Literackie (z gostynińskim pisarzem Januszem Karaskiem i poetą Markiem 

Piotrowskim). 

Oddział dla dzieci od wielu już lat, we współpracy z przedszkolami i szkołami podstawowymi 

naszego miasta przygotowuje zajęcia z dziećmi. W okresie sprawozdawczym przygotowano 5 

lekcji bibliotecznych, 1 konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży „Pięknie być 

człowiekiem” (40 uczestników), 14 spotkań bajkowych. Przyjęliśmy sześć wycieczek 

szkolnych. Klasy trzecie zaprosiliśmy na Podchody Literackie zakończone ogniskiem na 

stadionie miejskim. We wszystkich zajęciach dla dzieci i młodzieży udział wzięło ogółem 866 

osób.   

Współuczestniczyliśmy też w organizacji imprez miejskich (Wieczornicy upamiętniającej 

152. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego i sesji historycznej poświęconej żołnierzom 

wyklętym). 

Odbyły się cztery spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki przygotowane przez Filię nr 1. 

W okresie sprawozdawczym odbywały się też cykliczne spotkania Gostynińskiego Klubu 

Poetyckiego i działającego przy MBP Koła Przyjaciół Biblioteki. 
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