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w sprawie: przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy
i Miasta Pyzdry za 2012 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE
o przebiegu wykonania planu finansowego

Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach
za 2012 rok

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach głównym celem jej działalności
jest obsługa biblioteczna i służba informacyjna . Misja biblioteki nie ogranicza się
tylko do świadczenia usług informacyjnych i udostępniania zbiorów. Publiczny
charakter biblioteki sprawia, że jest ona miejscem spotkań społeczności lokalnej. Do
dyspozycji Czytelników w bibliotece znajdują się trzy zestawy komputerowe z
dostępem do internetu. W celach informacyjnych z sieci skorzystać może każdy.
Biblioteka posiada księgozbiór podręczny, udostępniany na miejscu lub wypożyczany
na krótki okres. W bibliotece organizowane są różnego typu imprezy kulturalne m.in.
spotkania z pisarzami.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w 2012 roku otrzymała na swą działalność
statutową dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w
kwocie 146.100,00 zł, oraz otrzymała dotację celową z Biblioteki Narodowej na zakup
zbiorów bibliotecznych w kwocie 5.548,00 zł oraz otrzymała od Fundacji Orange na
pokrycie wydatków Internetu kwotę 1.469,44 zł

Na dzień 31 grudnia 2012 roku dochody M-G Biblioteki Publicznej
wyniosły 153.117,44 zł.
Dyrektor Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach przedstawia
przebieg poniesionych rozchodów /wydatków/ w 2012 roku.
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Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach informuje, że na dzień
31 grudnia 2012 roku nie powstały żadne zobowiązania i należności.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach jest samorządową instytucją
kultury i realizuje swe statutowe zadania i założenia tzn. gromadzi, opracowuje,
udostępnia zbiory, udziela informacji oraz popularyzuje książkę
i czytelnictwo.
W placówce zatrudnione są 3 osoby w tym oprócz dyrektora jedna pracownica na
stanowisku bibliotekarza i sprzątaczka na cały etat obsługująca 3 instytucje kultury.
Filia Biblioteczna w Ratajach czynna 2 razy w tygodniu i obsługiwana jest przez
pracownika na umowę zlecenie. W roku 2012 nie zanotowano zmian w sieci
bibliotecznej.
Jednym z zadań biblioteki jest gromadzenie materiałów bibliotecznych, w 2012 roku
włączono do biblioteki 494 książki.
- z zakupu 484 książki na kwotę 11.125,47 zł. ( z dotacji organizatora 5.577,47zł,
ministerialnych 5.548,00zł.)
Zbiory do biblioteki nabywano w hurtowniach i księgarni gdzie mamy bogatą ofertę
oraz otrzymujemy wysokie rabaty i szybką dostawę zamówionych materiałów.
Podczas zakupu kierowano się sugestiami i zapotrzebowaniem czytelników.
Stan zbiorów na koniec roku 2012 wynosi 36248 (w tym 13934 znajduje się w filii w
Ratajach).
W chwili obecnej biblioteka prenumeruje tylko 2 czasopisma lokalne.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach podejmuje szereg działań
przybliżających społeczeństwu naszą działalność promującą książkę
i
czytelnictwo. Ofertę swą kierujemy do różnych grup społecznych.

Biblioteki prowadzą działalność propagującą czytelnictwo, starając się zachęcić
szczególnie najmłodszych do korzystania z biblioteki. Do ciekawych form animacji
należały „ Ferie zimowe”, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne – cieszą się
popularnością wśród nauczycieli i uczniów. Często takie spotkania są pierwszym
krokiem zapisania się młodego człowieka do biblioteki.
Na szczególną uwagę zasługuje „Tydzień Biblioteki” organizowany w dniach
21-25 maja gdzie udział wzięło całe przedszkole i klasy 1-5 szkoły podstawowej w
Pyzdrach.
Biblioteka w ramach środków chętnie organizuje spotkania autorskie, gdyż ma to
ogromne znaczenie na kontakt z żywym twórcą i pozyskiwaniu nowych czytelników.
Mają też na celu promowanie polskich autorów i ich książki,
a ponadto
dostarczają uczestnikom niezapomnianych wrażeń.
Systematycznie wraz z nowymi zakupami książek prowadzone są przeglądy
i wystawki nowości.
Biblioteka posiada swoją stronę internetową www.bibliotekapyzdry.pl , na tej stronie
dostępny jest katalog książek w trybie on-line.
Na stronie biblioteki umieszcza się informację o książkach „Co warto przeczytać” oraz
informację dotyczące działalności biblioteki.
W minionym roku ze zbiorów biblioteki korzystało 798 użytkowników co stanowi
10,9% na 100 mieszkańców, natomiast czytelnikom wypożyczono 13924 książki co
stanowi 190% na 100 mieszkańców ogółem.
Najważniejsze imprezy, wydarzenia (literackie, artystyczne, edukacyjne): Spotkania
autorskie z Łukaszem Wierzbickim dla dzieci - Tydzień Biblioteki dla dzieci.
„Finanse w Bibliotece” – szkolenia realizowane w bibliotece dla 19 osób w wieku
50+. Udział 2 bibliotekarzy + 2 uczestników szkoleń na podsumowaniu projektu w
Warszawie
Oferta cyklicznych zajęć dla użytkowników:
Oferta skierowana dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych – spotkania autorskie, lekcje
biblioteczne, wieczory poetyckie, spotkania z miejscowymi twórcami
i artystami
Największe osiągnięcia
Uczestnictwo w szkoleniu oraz prowadzenie w bibliotece spotkań na temat finansów i
ekonomii. Pozyskiwanie i archiwizowanie zdjęć w programie Cyfrowe Archiwum
Tradycji Lokalnych
Najważniejsze zadania organizacyjne i merytoryczne w roku:
Udział w szkoleniach organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w
Poznaniu i Bibliotekę Publiczną we Wrześni, pisanie projektów, pozyskiwanie
środków na zakup książek, organizowanie spotkań autorskich.
Formy pracy na rzecz biblioteki:
Przyjaciele biblioteki – głośne czytanie książek, pląsy zajęcia plastyczne, pomoc przy
dekoracji biblioteki i organizacji imprez bibliotecznych
Dyrektor Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej
w Pyzdrach
/-/ Barbara Krawczyk

