Analiza opisowa z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu za rok 2019
1. Sieć biblioteczna w 2019r.
a) w skład sieci bibliotecznych z terenu Gminy Dąbie wchodzi:
- Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu,
- filia biblioteczna w Kosierzu,
- filia biblioteczna w Połupinie.
b) dane bibliotek i godziny otwarcia:
Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu
ul. Strażacka 4
66- 615 Dąbie
Tel. 69 383 21 10

godziny otwarcia:
Pn.-Śr.-Pt.
7.30 – 15.30
Wt.- Czw.
7.30 – 17.00

Email: biblioteka.dabie2@neostrada.pl
Email: gbp@dabie.pl
www.biblioteka.dabie.pl
Filia biblioteczna w Kosierzu
Kosierz 39
66-627 Bobrowice
Tel. 68 383 43 75

godziny otwarcia:
Pn. -Wt.-Śr.
Czw. – Pt.

Filia biblioteczna w Połupinie
Połupin
ul. Kolejowa 4 a
Tel. 68 383 42 83

godziny otwarcia:
Pn. – Śr.- Pt.
8.00 -16.00
Wt. – Czw.
Nieczynna

8.00 – 16.00
9.00 – 17.00

2. Zadania wykonane w okresie sprawozdawczym.
a) Księgozbiór:
W roku sprawozdawczym 2019 zakupiono 1.053 nowości wydawniczych w tym
z
dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono woluminów, na
kwotę 10.006,77 łącznie w 2019r. wydano na zakup woluminów 25.000,00 zł
387 woluminów – dotacja

666 woluminów – budżet

b) Razem zakupiono:
- literatury pięknej dla dorosłych 667 książek,
- literatury pięknej dla dzieci
380 książek,
- literatury inna
6 książek,
W roku 2019 biblioteki otrzymały, w darze od czytelników 140 książki.
c) Selekcja i skontrum:
W roku sprawozdawczym nie ubytkowano żadnych woluminów.
Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2019r. wynosi 23 822 woluminów w tym:
- literatura piękna dla dorosłych
9742
- literatura piękna dla dzieci
8895
- literatura inna
5185
3. Odwiedziny i wypożyczenia.
W roku sprawozdawczym 2019, w bibliotekach odnotowano, 1515 odwiedzin
w wypożyczalni oraz 7269 odwiedziny w czytelni.

a) Wypożyczono na zewnątrz:
- literatury pięknej dla dorosłych
- literatury pięknej dla dzieci
- literatury innej
- czasopisma

12 894 woluminów w tym:
6486 woluminy,
5143
„
543
„
722

b) udostępniono książek i czasopism na miejscu: 5078 w tym:
- książki
528
- czasopisma
4465
c) wypożyczenia międzybiblioteczne:
85
4. Czytelnicy:
W 2019 roku zarejestrowano 704 czytelników w tym:
a) Czytelnicy według grupy wiekowej:
- do 5 lat
43
- od 6 -12 lat
317
- od 13 -15 lat
155
- od 16- 19 lat
21
- od 20 - 24 lat
23
- od 25 – 44 lat
76
- od 45 – 60 lat
60
- powyżej 60 lat
9
b) czytelnicy według grupy zawodowej:
- dzieci i młodzież
533
- studenci
22
- pracownicy umysłowi
94
- pracownicy fizyczni
30
- rolnicy
5
- inni
15
- niezatrudnieni
5
5. Udzielone informacje.
W roku sprawozdawczym udzielono 1 975 informacji.
6. E-usługi.
Gminna Biblioteka wraz z filiami prowadzi prace w zakresie gromadzenia
i
opracowywania biblioteczno-bibliograficznego księgozbioru biblioteki.
Z Internetu skorzystano 4501razy.
7. Różnorodność form i częstotliwość imprez upowszechniających książki i czytelnictwo.
Konkursy.
Gminna Biblioteka Publiczna w roku sprawozdawczym przeprowadziła wiele konkursów
tematycznych, okolicznościowych, odbyło się wiele spotkań promujących czytelnictwo i książki.
W powyższych działaniach wzięło udział około 300 dzieci. W GBP odbywają się lekcje
biblioteczne, gdzie w sposób przystępny dla grupy wiekowej przedstawiane są zbiory dla dzieci,
sposób korzystania, ważność książki w życiu człowieka. W GBP działają Dyskusyjne Kluby Książki.
8. Wynagrodzenia w roku 2019 – łącznie z wszystkimi pochodnymi 130 tyś złotych.
9. Etaty: 3 i ¼
10. Wydatki na media 2.000,00 zł – Filia Kosierz

Przygotował: Wojciech Brodziński

