Sprawozdanie biblioteki publicznej za rok 2013
I. D a n e p o d s t a w o w e
powiat:
pełna nazwa INSTYTUCJI (tak jak
w statucie):
tel.:
e-mail:
NIP:
status prawny
(niepotrzebne skreślić)

szamotulski
Miejska Biblioteka Publiczna w Obrzycku Instytucja
Kultury
612913256

PEŁEN adres korespondencyjny

bibliotekaobrzycko@gmail.com

787-11-41-428
samodzielna instytucja kultury
biblioteka stanowi część innej instytucji kultury
inny status: jaki?

w bibliotekach połączonych:

miejscowość:

Obrzycko
ul. Marcinkowskiego
10
64-520 Obrzycko

fax:
adres www:
REGON:

bibliotekaobrzycko.pl
630951710

imię i nazwisko
dyr. biblioteki:

Elżbieta
Wiśniewska

osoba do kontaktu (w przypadku braku
stanowiska kierownika)

imię i nazwisko
dyr. instytucji:
imię i nazwisko
kierownika
biblioteki:

liczba mieszkańców:
w gminie:

w mieście:

2375

w siedzibie
biblioteki:

na wsi:

2375

w powiecie
(dotyczy bibliotek powiatowych):
struktura organizacyjna:
liczba filii ogółem:

liczba filii na wsi:

filie połączone z biblioteką szkolną:

filie zlokalizowane
w szkole:

liczba filii zlikwidowanych w 2013 r.
(prosimy podać
przyczyny):
czy jest oddział dla
dzieci?

liczba filii powstałych w 2013 r.:

inne komórki (jakie,
np. muzeum, izba
regionalna):

liczba filii w mieście:
filie specjalistyczne
(jaka specjalizacja?):
w tym filie dziecięce:
liczba
punktów bibliotecznych:

czytelnia

miasto:
wieś:
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II. Infrastruktura i usługi
w bibliotece
powierzchnia użytkowa pomieszczeń bibliotecznych w m 2

w filiach

94 m2
16

liczba miejsc dla użytkowników:
w tym dla osób niepełnosprawnych:

3

liczba komputerów udostępnianych użytkownikom:
w tym z Internetem:
wyposażenie w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie
dla specjalnych grup użytkowników (niepełnosprawnych,
seniorów...)
liczba czytników e-booków w bibliotece udostępnianych
użytkownikom (z jakich środków zakupiono ten sprzęt?) –
prosimy opisać

problemy (prawne, własnościowe, finansowe i in.)
związane z infrastrukturą – prosimy opisać
tygodniowa liczba godzin dostępności usług:
30
zmiany w 2013 r. (prosimy opisać)
remont/modernizacja
zwiększenie powierzchni
zmniejszenie powierzchni
(proszę podać przyczyny)
III. Zbiory biblioteczne – stan na 31 grudnia 2013 r.
księgozbiór - wielkość:
liczba wol. ogółem:

27175

liczba wol. w filiach:
liczba wol. na 100
mieszk. ogółem:

1144,2

w tym na wsi:

w bibliotece:

27175

w tym na wsi:

w mieście:

liczba wol. na 100
mieszk. na wsi:

liczba wol. na 100
mieszk. w mieście:

1144,2

księgozbiór – struktura (w procentach):
literatura piękna dla
dzieci i młodzieży:

20,3

literatura piękna
dla dorosłych:

42,1

literatura
niebeletrystyczna:

37,6

czasopisma
oprawne:

księgozbiór – zmiany w 2013 r. (w wol.):
przybyło ogółem:
przybyło w filiach:

450

w tym na wsi:
przybyło dla dzieci
i młodzieży ogółem:

przybyło w bibliotece:
156

przybyło dla dzieci
i młodzieży w filiach:

450
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księgozbiór – zakup w 2013 r. (w wol.):
ogółem:

444

w tym na wsi:

w bibliotece:

w filiach:

dla dzieci i młodzieży ogółem:

na 100 mieszkańców ogółem:

na 100 mieszkańców na wsi:

liczba darów:

18,7
6

444

dla dzieci i młodzieży
na wsi:

456

liczba placówek
bez zakupu:
od Rzecznika Praw dziecka, od osób prywatnych, od Biblioteki Publicznej Gminy Kaźmierz

skąd pochodzą dary?:

księgozbiór – ubytki w 2013 r. (w wol.):
ubyło ogółem:

w tym na wsi:

w bibliotece:

w filiach:

w ramach selekcji:

w tym na wsi:

zbiory specjalne:
ogółem:

20

w tym płyty
CD/DVD:

20

w tym

w bibliotece:

na wsi:
zakup ogółem
w 2013 r.:

w tym płyty
CD/DVD:

forma książki:

e-book

20

w filiach:

20

audiobook

liczba tytułów:

20

liczba tytułów zakupionych w 2013 r. :

20

na kasetach magnetofonowych

specjalne materiały czytelnicze (liczba tytułów):
drukowane dużą czcionką:

15

ze znakami jęz. migowego:

w alfabecie Braille’a:
inne, jakie?:

czasopisma bieżące:
liczba dostępnych
tytułów ogółem:

3

liczba tytułów

liczba tytułów

w tym na wsi:

elektronicznych:
liczba placówek

w tym na wsi:

dla dzieci i mł.:

bez czasopism:

zbiory biblioteczne – usługi elektroniczne
procent komputerowo opracowanych
zbiorów/w jakim
programie:

100%
SOWA –
klient serwer

ile placówek
udostępnia katalogi
w Internecie

1

zamawianie/rezerwacja
on-line:

tak

biblioteka cyfrowa
(samodzielna/udział):

nie
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IV. Użytkownicy
liczba użytkowników
zarejestrowanych w
bibliotece ogółem:
liczba czytelników
(użytkowników aktywnie wypożyczających) ogółem:
liczba czytelników
na 100 mieszkańców ogółem:

1199

w tym na wsi:

w bibliotece:

1199

454

w tym na wsi:

w bibliotece:

454

19,1

w tym na wsi:

w bibliotece:

19,1

czytelnicy według wieku :
do lat 15, w tym:
do 5 lat

6 – 12 lat

13 – 15 lat

17

33

54

16-19 lat

20-24 lata

25-44 lata

45-60 lat

powyżej
60 lat

50

51

143

68

38

czytelnicy według zajęcia:
uczniowie
208

studenci
28

prac. umysł.
71

rolnicy

32

porównanie z rokiem 2012:
liczba odwiedzin:
ogółem:

robotnicy
2

57

wzrost o: 6 /

3086

inni zatrudnieni

pozostali
56

spadek o: 0

w tym na wsi:

V. Udostępnianie zbiorów
wypożyczenia książek na zewnątrz:
ogółem:
8337
w tym na wsi:
w punktach biw filiach:
bliotecznych:
na 100 mieszkańna 100 mieszkań351,0
ców ogółem:
ców w mieście:
porównanie
wzrost o: 0
z rokiem 2012

w bibliotece:
w tym na wsi:
351,0
/

na 100 mieszkańców na wsi:

spadek o: 1544

wypożyczenia książek na zewnątrz – struktura (w procentach):
literatura dla dzieci
15,3
dla dorosłych:
65,7
i młodzieży:
wypożyczenia książek na miejscu:
ogółem:
2000
w tym na wsi:

8337

w bibliotece:

niebeletrystyczna:

2000

19,0

w filiach:

wypożyczenia międzybiblioteczne:
liczba książek zamówionych:

4

liczba zrealizowanych zamówień:

4
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wypożyczenia zbiorów specjalnych:
w tym:
ogółem:
na zewnątrz:

e-booków

audiobooków

70

70

na miejscu:
wypożyczenia czasopism:
ogółem:

w tym na wsi:

na zewnątrz:

na miejscu:

VI. Najważniejsze imprezy, wydarzenia (literackie, artystyczne, edukacyjne, inne):
o zasięgu lokalnym
(prosimy opisać max. trzy):
o zasięgu ponadlokalnym
(prosimy opisać max. trzy):

- kursy komputerowe dla dorosłych
- warsztaty orgiami
- wystawa prac lokalnych artystów
- rajd rowerowy w ramach ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”
- konkurs fotograficzny „Pocztówka z Obrzycka”
- konkurs fotograficzny „Mieszkańcy Obrzycka w obiektywie”

własna działalność wydawnicza:
tytuł(y):

nakład:

oferta cyklicznych zajęć dla użytkowników:
do kogo adresowane:

charakter zajęć:

zajęcia z elementami biblioterapii o charakterze cyklicznym:
do kogo adresowane:

tematyka:

liczba zajęć w roku:
VII. Inne zagadnienia:
zrealizowane / realizowane projekty w 2013 r.
(również w zakresie infrastruktury) finansowane/współfinansowane ze środków zewnętrznych (poza PRB):
tytuł projektu:
źródło
główne
finansowania:
działania:
badanie potrzeb mieszkańców (w okresie sprawozdawczym):
proszę określić badaną grupę:
forma badania:

osiągnięcia/problemy biblioteki:
Rajd rowerowy w ramach
ogólnopolskiej akcji „Odnajwiększe osiągnięcia: jazdowy Bibliotekarz”, założenie profilu biblioteki
na facebooku

temat:

największe problemy
(w tym dłuższe przerwy
w pracy):

Brak całych etatów pracowników merytorycznych
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przewidywane w 2014 r.
najważniejsze zadania
organizacyjne i merytoryczne w roku:

zagrożenia dla działalności placówek bibliotecznych:

Remont wypożyczalni dla
dorosłych

wolontariat:
forma pracy na

liczba wolontariuszy:

rzecz biblioteki:

tytuły czasopism lokalnych wydawanych na danym terenie – proszę zaznaczyć zasięg:
tytuł:

zasięg gminy

zasięg powiatu

VIII. Działalność bibliotek powiatowych na rzecz bibliotek w powiecie:
wysokość dotacji ze
Starostwa na działalność w powiecie:

wymiar zatrudnienia
instruktora:

szkolenia w 2013 r.:

szkolenia planowane w 2014 r.:

liczba:

liczba:

tematyka:

tematyka:

inna działalność na rzecz bibliotek w powiecie:
forma:

ilość:

sprawozdanie sporządził/a:
imię, nazwisko i funkcja
telefon
data:

Magdalena Górecka starszy bibliotekarz
612913256
15.01.2014 r.

