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 SPRAWOZDANIE   Z   DZIAŁALNOŚCI     CZYTELNICZEJ    GMINNEJ 

 BIBLIOTEKI    PUBLICZNEJ   W   KOŁBASKOWIE    ZA  ROK  2010 

 

 

   Gminna   Biblioteka   Publiczna  w  Kołbaskowie    jest    

samodzielną   jednostką   samorządową   gminy   Kołbaskowo     zarejestrowaną    

w  Rejestrze  Instytucji    Kultury   pod  nr 1/2002.    Placówka   mieści   się   w   

budynku  Gminy   pod   numerem   102. 

W   roku   sprawozdawczym   2010    w   Bibliotece    zarejestrowanych   było  

202   czytelników. 

Struktura   odwiedzin  i   wypożyczeo: 

Wypożyczalnia   -    926   osób 

Czytelnia             -    642    osób               -     łącznie         1568   osób. 

Wypożyczono    i    udostępniono    na   miejscu     3186    materiałów    

bibliotecznych  ( z  czasopismami   włącznie ). 

Ogółem   zakupiono   230   nowych   książek     na    sumę   7390  zł.    Z   

księgozbioru   wycofano    476   woluminów     jako   zniszczone    lub   

nieczytane   -  ze   wszystkich   działów. 

Zakupu   książek   dokonuje   się   ze   środków    organizatora     oraz   dotacji   z   

Ministerstwa   Kultury.   Dotacja    ta    wynosiła  w   tym   roku    2390   zł. 

Otrzymujemy    też   dary   od   czytelników,   które    również    wzbogacają   

księgozbiór   Biblioteki. 

Książki   kupowane   są   zgodnie   z   potrzebami  i   oczekiwaniami      

czytelników,   na  podstawie    tzw.  dezyderatek  -   czyli   propozycji   

zgłaszanych   przez   czytelników,   oraz    pozycje   z   dobrymi   recenzjami,   

wyróżnionych   nagrodami. 



Na  czasopisma   przeznaczono    1600   zł.                                                          

Oprócz     działalności   podstawowej    ( t.j.   gromadzenie,   opracowywanie   i   

udostępnianie    zbiorów )     Biblioteka   prowadzi    działalnośd    kulturalno -    

oświatową    w   zakresie:                                                                                                

gazetki   ścienne,  plakaty,   informatory    dotyczące   życia   gminy    np:   

dożynki,   festyny     oraz   rocznic    i   wydarzeo   bardziej    ogólnych   np.;   200   

rocznica   śmierci   Chopina. 

W   bibliotece    ponadto   odbywają   się   wernisaże   grupy   plastycznej            

„Indygo „   (  roku    2010    było   ich  4),   oraz   warsztaty     artystyczne    

organizowane    przez   instruktorkę   z   Doradztwa   Rolniczego,  w  których    

biblioteka   bierze   czynny   udział.                                                                              

W    roku   sprawozdawczym     2010   odbyły   się   warsztaty   wykonania     

ozdób   wielkanocnych,  oraz   stroików   nagrobnych   na  Święto  Zmarłych. 

Biblioteka  w   Kołbaskowie   posiada  3   komputery   pozyskane   z  programu   

„Ikonka „    z   dostępem   do  Internetu.   W  grudniu   zakupiono   nowy   

komputer   dla   potrzeb   księgowości,  oraz   telewizor   dla   czytelni. 

W   roku    2011   planowana   jest   komputeryzacja   filii  w  Przecławiu. 

 

 

1.Załączniki: 

a/Sprawozdanie   z  filii  w   Przecławiu 

b/  kopia   wykonania  planu   finansowego   za  rok 2010. 

 

 

 

Sprawozdanie     wykonała:       Dyrektor  GBP   Wiesława  Czubak 

                                                               

 


