BlłllH BlBtloftl(l PllBtlcttt
w ŁADzlcAoH
ul. WYzwotenio 36
97-561 Ł-^.ll-zloE

0Ł
Ą

lnformacja o dzialalności Gminnej Bibl
Publicznej w Ładzicach za 2020 rok.

\^/PŁYNĘto
Ul]ZĄD GMlNY
97-[ł>l Ł^DZICE

i i^ ilt.,, ?

^,,Oil'łofu

|l

21

u

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Ładzicach oraz wchodzącej w jej stru[?,?[uriii
w Jedlnie na bieżąco prowadzone są prace związane z:
- gromadzeniem, opracowywaniem, przechowywaniem i udostępnianiem księgozbioru,
- prowadzeniem dziatalności informacyjno - bibliograficznej oraz popularyzacją książek
i czytelnictwa,
- prowadzeniem czytelni internetowej,
- udostępn ia n iem dru ka rki oraz kserokopiarki,
- tworzeniem baz komputerowych w systemie MAK+,
- konserwacją księgozbioru we własnym zakresie.
Sporządzono sprawozdania dIa Głównego Urzędu Statystycznego:
L.F-OZIdk (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 l,ll, lll, kwartał o finansach instytucji kultury)
Sporządzono także sprawozdanie z działalnościGBP oraz Filii do Miejskiej Biblioteki Publicznej W
Radomsku.

W 2020 r. w GBP podejmowano różnorodne działania, między innymi:

- zorganizowano i prowadzono zajęcia warsztatowe podczas ferii zimowych 2o2o r. dla dzieci szkół
podstawowych, tj. warsztaty plastyczne i techniczne (malowanie na jedwabiu, bransoletki z filcu,
dekoracje z masy fimo, maki z foamiranu). Uczestnicy ferii w bibliotece brali udział w wyjeździe
integracyjnym do pizzerii, gdzie samodzielnie mogli wykonać pizze a następnie je skosztować. Ferie
w bibliotece to równieŻzorganizowane wyjazdy do Kina za Rogiem;
- w Żo2o r. w GBP kontynuowano projekt finansowany przez Fundację BGK Na dobry początek! W
realizację tego projektu zaangażowani byli nauczyciele oraz uczniowie szkół naszej gminy;

- zorganizowano i przeprowadzono spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet z udziałem
artysty Krzysztofa Kiss oraz zespołu Ładziczanki;

-z

okazji Tygodnia Bibliotek przeprowadzono konkurs plastyczny pt. ,,Moja ulubiona postać
bajkowa"' Konkurs przeprowadzony był drogą elektroniczną ze względu na epidemię;

-

zorganizowano wyjazdy do Kina za Rogiem dla mieszkańców, wykonano gazetki promujące
nowości czytelnicze oraz wystawki tematyczne, zakupiono nagrody na konkursy plastyczne i
czytelnicze dla dzieci i młodzieży, przyjęto wycieczki dzieci z przedszkola;

w Żo2o r' Biblioteka przyłączyłasię do ogólnopolskiej Akcji Narodowego Czytania. Pani sekretarz,
Aleksandra Ratecka, przeczytała fragment,,Balladyny" Juliusza Słowackiego;
-

- wraz z nieformalną grupą mieszkańców pod nazwą BABK| Z PARĄ oraz oSP ŁADZlcE Biblioteka

współorganizowała festyn Rodzinny Dzień Dziecka. Wydarzenie odbyło na boisku szkolnym w
Jedlnie Pierwszym;

związku z Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Rozwoju 2020 GBP przeprowadziła
konkurs plastyczny pt. ,,EKoPoJAZD - POJAZD PRZYsZŁoŚCl". Konkurs przeprowadzony był w formie
m ieszanej : tradycyj nej i d rogą elektron iczną;

-W

w 2020 r. W ramach promocji czytelnictwa w Bibliotece ruszył ogólnopolski projekt dla dzieci w
wieku przedszkolnym pt. ,,Mała książka - wielki człowiek", w którym dzieci otrzymują wyprawki
-

czytelnicze;
-

z okazji Świąt Bożego Narodzenia zorganizowano konkurs na świątecznąozdobę;

- działalnośćGBP w 2020 roku to także koordynowanie spotkań warsztatowych nieformalnej grupy

pań śpiewających ,,Ładziczanki", które zaprezentowały się podczas imprez okolicznościowych w
naszej gminie.

w

2o2o roku już po raz 17. podpisano i zrealizowano umowę z Biblioteką Narodową w
Warszawie dotyczącą dofinansowania zadań w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - Zakup nowościwydawniczych do bibliotek
publicznych.
Dane dotyczące wpływów nowościwydawniczych GBP oraz Filil:
ogółem zakupiono 389 woluminów na kwotę 8571,00 zł
w tym:

- z dotacjiorganizatora273 woluminów na kwotę 557l,oozł
- z dotacji Biblioteki Narodowej 116 woluminów na kwotę 3000,00 zł
Zbiory biblioteczne w jednostkach inwentarzowych na dzien 3I'I2'2oŻo
Dane dotyczące czytelnictwa w GBP oraz Filii za 2020 rok:
liczba czytelników _ 675
wypożyczenia na zewnątrz _994t woluminów

r.

wynosiły 20982 wol.
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Ładzice, dnia ]-7.06.20ŻL r.
Sporządziła: Elżbieta Kowalska
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