BlIrt,|I{[

BlBil0ltl{A PljBtl0ttt

W ŁADzlcAcH
rti, 'ly'yzwolenio 36
;7_5o1 ł-A Dz lcE

(:1

Informacja o działalnościGminnej Biblioteki
Publicznej w Ładzicach za 2018 rok.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Ładzicach oraz wchodzącej w jej strukturę Filii
w Jedlnie nabieżąco prowadzone są prace związane z:
- gromadzeniem, opracowywaniem, przechowywaniem i udostępnianiem księgozbioru,
- prowadzeniem działalnościinformacyjno - bibliograficznej oraz popularyzacjąksiążek
i czytelnictwa,
- prowadzeniem czytelni internetowej,
- udostępnianięm drukarki oraz kserokopiarki
- tworzeniembaz komputerovvych w systemie MAK+,
- reklasyfi kacj ą księgo zbioru,
- konserwacją księgozbioru we własnym zakresie.

Sporządzono sprawozdania dla Głównego Urzędu StatysĘcznego:
1. F-02/dk (Sprawozdanie roczne o finansach instytucji kultury)
2. Z-06 (Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzęniach i czasie pracy)
3. K-03 (Sprawozdanie biblioteki publicznej)
4. F_03 (Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych)
5. F_01/dk (Sprawozdanie za I,II, III, kwartał o finansach instytucji kultury)
Sporządzono także sprawozdanię z działa|nościGBP oraz Filii do Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Radomsku.
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2018 r. w GBP podejmowano róznorodne działania, między innymi:
- Zorganizowano i prowadzono zajęcia warsŹatowe podczas ferii zimowych 2018r. dla dzieci szkół
podstawowych, tj. warsztaty plastyczne i techniczne, warsztaty fotograficzne, malowanie na szkle,
konkursy, gry i zabavły (w GBP Ładzice 32 osoby w Filii 17 osób). Uczestnicy ferii w bibliotece
brali udział w vłyjeździeintegracyjnym do Gospodarstwa Agroturystycznego Napoleońska
Zagtoda, gdzie mogli międry innymi poznać stadninę koni oraz rasy koni w tej stadninie, wziąć,
udział w kuligu orazzjeśćSmaczną kiełbasę przygotowanąprzez siebie na ognisku.

- Zorganizowano i przeprowadzono bal karnawałowy dla dzieci, w którym udziil' wzięło I25 dzieci.

- Zorganizowano i przeprowadzono spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, w którym
lczestniczyło 1 l 0 osób.

Z okazji Ęgodnia Bibliotek dla najmłodszych dzieci naszej gminy (grupy przedszkolne oraz klasy
I - III szkół podstawowych) zorganizowano spotkanie z aĘstami małych form teatralnych zTeatru
Art- Re z Krakowa.
-

- Zorganizowano wycieczkę dla mieszkańców Jedlna Pierwszego do Sandomierza oraz wyjazd do
MDK w Radomsku na spektakl ,,Skok w bok''. Wycieczki finansowane były w ramach dotacji
celowej z funduszu sołeckiego miejscowości Jedlno Pierwsze.

- Zrealizowano VII edycję Powiatowego Festiwalu Pięknego CzytaniaŻ8.09.2018 r.UdziaŁ wzięło
96 osób.

-

Zrealizowano projekt
kaŻdy moŻe" w dniach 17 września- 14 płżdziemika br.
',Śpiewać
14.10.2018
odbył się koncert finałowy projektu w sali oSP Ładzice - 100 osób, a 28.10.2018 r.
przeprowadzono koncert w sali oSP Wierzbica -70 osób.

-

-

Wykonano gazetki promujące nowoŚci czyte|nicze oraz wystawki tematyczne.

-

Zakupiono nagrody na konkursy plastyczne dla dzieci i rriodzieĘ.

ksiązki na konkursy czytelnicze.
- Przyjęto wycieczkę dzieci zptzedszko|a.

- Zakupiono

w

2018 roku już po raz 15. podpisano i zrealizowano umowę z Biblioteką Narodową w
Warszawie dotyczącą dofinansowania zadań w ramach Programu Wieloletniego ,rNarodorvy
Program Rozwoju Crytelnictwa'' Priorytet 1 _ Zakup nowościwydawniczych do bibliotek

publicznych.
Dane doĘczące wpływów nowości wydawnicrych GBP oraz Filii:
ogółem zakupiono 417 woluminów na kwotę 9000'00 zł
w tym:
- z dotacji organizatora2O7 woluminów na kwotę 4500'00 zł
- z dotacji Biblioteki Narodowej 210 woluminów na kwotę 4500'00 zł

Zbiory biblioteczne wjednostkach inwentarzolvych nadziefi3Ll2.2018 r. wynosiĘ 21119 wol.
Dane dotyczące czytelnictwa w GBP oraz
|lczba czytelników _ 66Ż
vłypoĘczenia na zevłnąttz- 11409 woluminów
udostępnienia na miejscu _ 1010 woluminów

Filii za 2018 rok:
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