Informacja o działalności Gminnej Biblioteki
Publicznej w Ładzieach za 2015 rok.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Ładzieach oraz wchodzącej w jej strukturę Filii
w Jedlnie na bieżąco prowadzone są prace związane z:
- gromadzeniem, opracowywaniem, przechowywaniem i udostępnianiem księgozbioru,
- prowadzeniem działalności informacyjno - bibliograficznej oraz popularyzacją książek
i czytelnictwa,
- prowadzeniem i aktualizowaniem katalogu alfabetycznego,
- tworzeniem baz komputerowych w systemie MAK +,
- reklasyfikacją księgozbioru,
- konserwacją księgozbioru we własnym zakresie,
Sporządzono sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystycznego:
1. F-02/dk (Sprawozdanie o finansach instytucji kultury)
2. Z-06 (Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy)
3. K-03 (Sprawozdanie biblioteki publicznej)
4. F-03 (Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych)
5. F-Olldk (Sprawozdanie za 1,11,III, IV kwartał o finansach instytucji kultury)
Sporządzono także sprawozdanie z działalności GBP oraz Filii do Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Radomsku.
W 2015 r. w GBP podejmowano różnorodne działania, między innymi:
- Przygotowano i poprowadzono program artystyczny "Odkrywanie Talentów" podczas
uroczystości z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego w Stobiecku Szlacheckim.
- Odbyło się" Rodzinne spotkanie z Mikołajem" w świetlicy wiejskiej w Jankowieach.
- Zorganizowano i prowadzono zajęcia warsztatowe podczas ferii zimowych 2015r. dla
dzieci szkół podstawowych tj. warsztaty teatralne, plastyczne, spotkania z filmem, konkursy,
gry i zabawy oraz wycieczka do figloraju.
- Z okazji Tygodnia Bibliotek zorganizowano spotkanie z artystami małych form teatralnych
z Tatru Art- Re z Krakowa dla dzieci grup przedszkolnych oraz klas I - III szkół
podstawowych.
- Młodzież z grupy teatralnej uczestniczyła w Ogólnopolskich Spotkaniach z Poezją Marii
Konopnickiej w Przedborzu.
- Przeprowadzono Ogólnopolski Zryw Wolnych Serc w Kinie za Rogiem w Radomsku
z okazji X Jubileuszowego Przystanku PaT.
- Zrealizowano IV edycję Powiatowego Festiwalu Pięknego Czytania.
- Uczesniczono w Ogólnopolskim Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycznych w Zespole Szkół
Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku.
- Uczesniczono w II Wojewódzkim Przeglądzie Grup PaT wDziałoszynie
- premiera
spektaklu "Złoty Strzał"
- Grupa PAT brała udział w Ogólnopolskiej Wigilii Społeczności PaT w hali sportowej
SGGW w Warszawie.
- Współorganizowano Festyn z okazji Dnia Dziecka wŁadzicach.
- Przygotowano i poprowadzono program artystyczny "Miłość mi wszystko wyjaśniła"
podczas uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
- Wykonano gazetki promujące nowości czytelnicze oraz wystawki tematyczne.
- Wymieniono częściowo regały książkowe w GBP.
- Zakupiono nagrody na konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży.
- Zakupiono książki na konkursy czytelnicze.

W 2015 roku już po raz 12. podpisano i zrealizowano
umowę z Biblioteką
Narodową w Warszawie dotyczącą dofinansowania
zadań w ramach Programu
Operacyjnego "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek. Priorytet I".
Dane dotyczące wpływów nowości wydawniczych GBP oraz Filii:
Ogółem zakupiono 376 woluminów na kwotę 8600,00 zł
w tym:
- z dotacji organizatora 178 woluminy na kwotę 4300,00 zł
- z dotacji Biblioteki Narodowej 198 woluminów na kwotę 4300,00 zł
Zbiory biblioteczne w jednostkach inwentarzowych na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 20745
wol.
Kwota wydatkowana na prenumeratę czasopism -1957,00 zł
Tytuły: Gazeta Wyborcza, Dziennik Łódzki, Pani Domu.
Dane dotyczące czytelnictwa w GBP oraz Filii za 2015 rok:
liczba czytelników - 643
wypożyczenia na zewnątrz - 11254 woluminów
udostępnienia na miejscu - 2780woluminów
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