Brojce, 26 marca 2019 r.

Wójt Gminy Brojce

W załączeniu przekazuję informację z wykonania rocznego planu działalności i planu
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Brojcach zgodnie z § 4 ust 4 pkt d Statutu
Gminnej Biblioteki Publicznej w Brojcach (Uchwała Rady Gminy Brojce nr V/23/2015 z dnia
12 marca 2015 r.).

INFORMACJA
Z WYKONANIA ROCZNEGO PLANU DZIAŁALNOŚCI I PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZEJ W BROJCACH
ZA ROK 2018
1. Status formalno-prawny biblioteki – Gminna Biblioteka Publiczna w Brojcach zwana dalej
Biblioteką jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury nr 1 z dnia
01 stycznia 2008 r. prowadzonego przez organizatora. Wszystkie swoje zadania realizuje w
siedzibie głównej w Brojcach, ul. Długa 43 D, w której znajdują się: czytelnia, wypożyczalnia dla
dorosłych i oddział dla dzieci.
2. Zadania Biblioteki – Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i
informacyjnych społeczeństwa Gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Do
zadań Biblioteki należy:


gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;



obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie
działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych , innych
bibliotek;



prowadzenie

działalności

bibliograficznej,

dokumentacyjnej,

edukacyjnej

i

popularyzatorskiej;


udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany
międzybibliotecznej;



organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom
Gminy;



współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania
czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy;



tworzenie

i

udostępnianie

baz

danych

katalogowych,

bibliograficznych

i

faktograficznych;


organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących
popularyzacji książki, sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy.

Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami
prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami oraz organami władz publicznych
zajmujących się działalnością kulturalną.
3. Budżet Biblioteki wykonany na koniec 2018 roku
Kwoty dotacji dla Biblioteki wpływały zgodnie z zatwierdzonym planem budżetowym.
Wydatki były dokonywane zgodnie z planem, w myśl obowiązujących przepisów. Biblioteka
nie posiadała na koniec roku żadnych długów ani wymagalnych płatności. W realizacji

budżetu została zachowana dyscyplina budżetowa. Działalność Biblioteki finansowana jest
głównie ze środków otrzymanych od Gminy Brojce.
Tabela. Dochody 2018rok
Źródło finansowania

Lp.

Kwota w zł

1.

Dotacja z Gminy Brojce

299 169,67

2.

Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych
Razem:

3 800,00
302 969,67

Środki Finansowe zostały wykorzystane następująco:
Tabela Wydatki 2018 rok
Lp.

Kwota w zł

Opis wydatku
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

1.

241 314,92

Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów o pracę: dyrektor 1/5 etatu, główny
księgowy 1/5 etatu, bibliotekarz 1 etat. (w tym 13-tka za 2018 r.)
Wynagrodzenia za prowadzenie świetlic wiejskich w ramach zawartych umów
zleceń: 10 świetlic – Kiełpino, Strzykocin, Dargosław, Darżewo, Bielikowo,
Żukowo, Pruszcz, Przybiernowo, Tąpadły, Stołąż, jedna umowa- prowadzenie
strony internetowej biblioteki;

241 314,92

2.

Zakup książek i prasy

10 433,89

3.

Wydatki na remonty

2 265,34

4.

Inne wydatki (w tym: zakup regałów do biblioteki 21000, remont
podłogi na sali wiejskiej w Brojcach 8000, organizacja spotkań i
wydarzeń, zapłata za program MAK+, usługi BHP, zakup art.
papierniczych i do obkładania książek, woda, energia, internet i
inne)

48 955,52

Razem:

302 969,67

4. Zbiory biblioteczne - na dzień 31 grudnia 2018 r. księgozbiór Biblioteki liczył ogółem 12 661
woluminów. W 2018 roku zbiory Biblioteki powiększyły się o 456 woluminów zakupionych na
kwotę 9881 zł. Z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Zakup nowości
wydawniczych do bibliotek publicznych” pozyskano kwotę 3800,00 zł. Wskaźnik zakupionych
książek na 100 mieszkańców gminy wyniósł 12,6.

Zakupiono książki, które rodzajowo

odpowiadają każdemu czytelnikowi z uwzględnieniem podziału na wiek i liczbę wypożyczeń
dla danej grupy wiekowej oraz zapotrzebowanie w poszczególnych rodzajach. Wśród zakupów
znalazły się lektury, książki dla dzieci i młodzieży, książki historyczne, publicystyczne,
encyklopedie, książki hobbystyczne i poradniki, literatura piękna, beletrystyka, książki o

kulturze i sztuce, biografie i wspomnienia oraz książki popularnonaukowe - wszystkie wydane
w 2017 i 2018 r. Stały dopływ nowości - co warunkowane jest koniecznością większych
nakładów finansowych, oraz systematyczna selekcja zbiorów wpływają pozytywnie na proces
aktualizacji księgozbioru, dają szansę na w pełni funkcjonalne zasoby biblioteczne, dobrze
spełniające oczekiwania czytelnicze. W ciągu roku wycofano w zasobów selekcji 991
woluminów. Były to książki zniszczone, zaczytane, niezwrócone przez czytelników oraz
zdezaktualizowane. Selekcja książek jest zadaniem niezmiernie ważnym w procesie
uaktualniania księgozbiorów i musi być prowadzona systematycznie. Uzupełnienie zbiorów
stanowią czasopisma. Stan prenumeraty na koniec 2017 roku wyniósł 4 tytuły: Focus, Focus
Historia, Focus Historia Ekstra i Odkrywca. Koszty zakupu prenumeraty papierowej wyniósł w
2018 r. 551,00 zł.
5.

Użytkownicy Biblioteki i odwiedziny w ciągu roku – W 2018 roku w Bibliotece
zarejestrowanych było ogółem 463 czytelników z czego 101 aktywnie wypożyczających.
Zarejestrowano w ciągi roku 883 odwiedziny w Bibliotece.
Struktura aktywnych czytelników wg wieku w 2017 roku.
Do lat 12

13-15 lat

16-19 lat

20-24

25-44

45-60

Powyżej 60

12

2

3

2

43

23

16

6. Wykorzystanie usług bibliotecznych – w 2018 roku w Bibliotece wypożyczono ogółem 8427
książek, na miejscu udostępniono 1786 książek. Zarejestrowano 578 wejść na stronę
internetową Biblioteki i 202 unikatowych użytkowników jej facebooka. Biblioteka jest
skomputeryzowana i ma dostąp do internetu, znajduje się w niej 2 stanowiska komputerowe
dostępne dla czytelników z czterech będących na wyposażeniu Biblioteki. Cztery stanowiska
komputerowe z dostępem do internetu są udostępnione także dla czytelników w bezpośrednio
przyległej sali wiejskiej. Biblioteka jest na etapie tworzenia katalogu elektronicznego w
systemie bibliotecznym MAK+, skatalogowano już 56% księgozbioru. Dostęp do bazy dla
użytkowników jest już możliwy pod adresem https://szukamksiążki.pl/SkNewWeb/astart/927.

7.

Działalność kulturalna, oświatowa i informacyjna:
 udzielono 150 informacji rzeczowych w tym 21 bibliograficznych;
 przeprowadzono 2 lekcje biblioteczne dla przedszkolaków;
 prowadzone są konkursy plastyczne i tematyczne;
 Biblioteka organizowała lub współorganizowała szereg imprez, spotkań i wydarzeń:
* w lutym - Spotkanie z Historią” wspólnie z SH „Pamięć i Tożsamość” pn. „Pokaz filmu
oraz wykład o zbrojnym podziemiu antykomunistycznym” z okazji święta Żołnierzy
Wyklętych;

* w marcu – akcję topienia Marzanny i świętowania wiosny wspólnie z OSP Brojce;
Spotkanie z Historią” wspólnie z SH „Pamięć i Tożsamość” pn.

„Groby Książęce w

Lubieszewie. Spotkanie z archeologiem”;
* w kwietniu – spotkania autorskie w Brojcach i Dargosławiu z p. Arkadiuszem Niemirskim
kontynuatorem serii o Panu Samochodziku; warsztaty etnograficzne dla dzieci w Brojcach
wspólnie z SH „Pamięć i Tożsamość”;
* w maju – „Noc Muzeów” w Młynie w Kiełpinie wspólnie z Gminą Brojce, SH „Pamięć i
Tożsamość”, OSP Brojce i OSP Kiełpino;
* w czerwcu – „Góra Tabor Junior” wspólnie z parafią pw. NSPJ w Brojcach oraz Gminą
Brojce;
* w sierpniu – teatr dla dzieci Blaszany Bębenek z Krakowa z inscenizacją „Alicja w Krainie
Czarów”; „Spotkanie z Historią” wspólnie z SH „Pamięć i Tożsamość” pn. „Polsko włoskie braterstwo broni podczas kampanii 1807 roku”;
* we wrześniu – dożynki gminne wspólnie z Gminą Brojce;
* w listopadzie – 7-dniowe obchody święta 100-lecia odzyskania Niepodległości wspólnie z
SH „Pamięć i Tożsamość”, PZERiI Koło nr 5 w Brojcach, 5 Brojecką DH „Żółto-Zieloni”,
SP w Brojcach, SP w Dargosławiu, w okresie od 05.11 do 11.11;
* w grudniu – „Spotkanie z Historią” wspólnie z SH „Pamięć i Tożsamość” pn. „Stan
wojenny w Polsce 1981-1983”;
Ponadto wspólnie ze szkołami organizowaliśmy konkursy promujące czytelnictwo, braliśmy
udział w akcjach społecznych, wypożyczaliśmy świetlice i sprzęt pod różnego rodzaju
wydarzenia kulturalne i edukacyjne.
 całoroczną pracę prowadziły sale/świetlice wiejskie, które są pod opieką Biblioteki;
 wykonaliśmy remont podłogi na sali wiejskiej w Brojcach;
 wykonaliśmy remont elewacji zachodniej i południowej na bibliotece i sali wiejskiej w
Brojcach;
 zakupiliśmy nowe regały na książki w pomieszczeniu pierwszym i drugim;

8.

Godziny otwarcia – w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00

