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W Gminnej Bibliotece Publicznej w Ładzicach orazwchodzącej * j"j ,tJJklt]:i;

w Jedlnie na bieżąco prowadzone są prace związane z:

- gromadzeniem, opracowywaniem, przechowywaniem i udostępnianiem księgozbioru,
- prowadzeniem działalnościinformacyjno - bibliograficznej oraz popularyzacjąksiążek

i czytelnictwa,
- prowadzeniem crytelni internetowej,
- udostępnianiem drukarki oraz kserokopiarki,
- tworzeniembaz komputerolvych w systemie MAK+,
- konserwacją księgozbioru we własnym zakresie.

Sporządzono sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystycznego

:

1. F-02/dk (Sprawozdanie roczne 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-01/dk (Sprawozdanie za I,II, III, kwartał o finansach instytucji kultury)
Sporządzono takŻe sprawozdanie z działalnościGBP oraz Filii do Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Radomsku.

w

2019 r. w GBP podejmowano różnorodne działania, międry innymi:

- Zotganizowano i prowadzono zajęcia warsztatowe podczas ferii zimowy ch 2019 r. dla dzieci szkół
podstawowych, tj. warsztaĘ plastyczne i techniczne, pokaz sztuki fryzjerskiej, konkursy, gry i
zabawy (w GBP Ładzice 32 osoby w Filii 17 osób). Uczestnicy ferii w bibliotece brali udział w
wyjeżdzie integracyjnym do osikowej Doliny w Koziegłowach, gdzie samodzielnie mogli wykonaó
swoje place z osiki, które następnie zabralri ze sobą do domu. Ferie w bibliotece to również
zorganizowanewyjazdy do Kina za Rogiem.
- Zorgarizowano i przeprowadzono bal karnawałowy dladzieci, w którym udziałwzięło 115 osób

- Zorganizowano i przeprowadzono spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet z udziałęm
iluzjonisty Macieja Dudy, w którym uczestniczyło I20 osób' spotkanie Andrzejkowe z występem
teatru Piccolo zŁodzi oraz występemŁadziczanek- 110 osób.

- Z okazji Ęgodnia Bibliotęk dla najmłodsą'ch dzieci naszej gminy (grupy przedszkolne oraz
klasy I - III szkół podstawowych) zorganizowano spotkanie autorskie ze Zbigniewem Kołba pt.
,,Znajdźmnie i kiedyś odwiedź''.
- Zorganizowano wyjazdy do Kina za Rogiem' wykonano gazetki promujące nowościczyte\nicze
oraz wystawki temaĘczne, zakupiono nagrody na konkursy plasĘczne i czytelnlcze dla dzieci i
rrt o dzieĘ, ptzy j ęto wycieczki dzieci z przedszko|a.
- Zotganizowano spotkania z aĘstami maĘch form teatralnych z Teatru Art- Re z Krakowa dla
dzieci szkolnych naszej gminy oraz wakacyjne warcztaĘ muzyczno- teatralne, a takŻe spotkanie
autorskie z Robertem Gontkiem pt. ,,w drodze naszczyĘ AfĘ'ki'''

-

Przygotowano

i

r

przeprowadzono VIII edycję Powiatowego Festiwalu Pięknego Czytania

27.09.2019 r. Udział wzięło 105 osób. Gościemhonorowym festiwalu był Kazimierz Srymeczko
autor ksiązek dla dzieci i rriodzieĘ.

-

DziałalnośóGBP w 2019 roku to także koordynowanie spotkań warsztatowych nieformalnej
imprez
okolicznościowych w naszej gminie (m.in. piknik w Radziechowicach, DziefiDziecka w Józefowie,
lvystęp podczas jubileuszy małzeńskich, występ w Chacie Tatarskiej) oraz na powiatowych
pr ze glądach ze sp ołów ludowy ch.
Finałowym efektem warsztatów odbywających się w 2019 roku był koncert przeprowadzony
wspólnie Z pracownikami biblioteki w dniu 9 listopada 2019 t. w sali oSP w Ładzicach z okazji
101 Rocznicy odzyskania Niepodległościpt. ,rŁadziczanki dla Niepodległej''. Podczas koncertu
swój dorobek twórczy zaprezentowała pani ElŻbieta Stępień autorka książki ,'Wielcy Polacy, którzy
ratowali świat''.
- W ramach konkursu grantowego Na Dobry Początek! XII edycja 2OI9 organizowanego przez
Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego rczpoczęto realizację projektu ,'Mali programiści.
Biblioteka otrzymała na ten cel dofinarrsowanie w kwocie 13050,00 zł.

grupy pań śpiewających,fuadziczanki", które zaprezentowały się podczas

w

2019 roku już po raz 16. podpisano i zrealizowano umowę z Biblioteką Narodową w

Warszawie doĘczącą dofinansowania zadań w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy
Program Rozrvoju Crytelnictwa'' Priorytet 1 _ Zakup nowości wydawnicrych do bibliotek
publicznych.
Dane doĘczące wptywów nowości wydawniczych GBP oraz Filii:
ogółem zakupiono 324 woluminów na kwotę 7500,00 zł

w tym:
- z dotacji organizatora2DD woluminów na kwotę 4500,00 zł
- z dotacji Biblioteki Narodowej 124 woluminów na kwotę 3000,00 zł

Zbiory biblioteczne w jednostkach inwentarzolvych nadzień3l.12.2019 r. wynosiły 21113 wol.
Dane dotyczące czytelnictwa w GBP oraz
ltczba crytelników _ 670
wypoĘczenia na zewnątrz _ 1l7 40 woluminów
udostępnienia na miejscu _ 990 woluminów

Filii za2019 rok:

Struktura crytelników wg wieku w 20|9n
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