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Informacja z działa|ności Biblioteki Publicznej Gminy Leoncin w 2010 roku.

Kadra

W bibliotece jest zatrudniona jedna osoba na pełnym etacie'
W minionym roku pracownik biblioteki uczestniczył w cyklu szkoleń pod nazw6
o r ganizacj a i zar ządzan i e b ib l i oteką
Kompetencje osobiste w podnoszeniu efektywnoŚci pracy'
Budowanie relacji z czytelntkiem,
Nowe technologie informatyczne,
Aspekty prawno -org artizacy jne w działalno ści bibliotek pub licznych
w ramach programu dotacyjnego ,,Szkolenia dla bibliotekarzy,, będącego częściąprogramu
Ministra Kultury iDziedzictwa Narodowego ,,Biblioteka +,,, przygotowanego i a-ófinansowanego
przez Instytut Książki. Szkolenia zostały zrea|izowane ptzęzBibliotekę Publicznąm.st. Warszawy
- Bibliotekę Główną Woj ewództwa Mazowieckiego.
Bibliotekarz} razy w miesiącu korzysta zprzeglądów nowości wydawniczych organizowanych
przez Bibliotekę Publicznąm.st. Warszawy _ Bibliotekę GłównąWojewództwa Mazowieckiego.
P ozw a|a to na racj onalne wydatkowani e środków pr zeznaczonych na zakup księ gozbioru.

Budżet

Srodki finansowe na działa|ność biblioteki w 2010 r. wyniosły: ogółem 71824 zł
w tym dotacja zbudzetu Gminy 69 600 zł.
W marcu 20|0 r. biblioteka wystąpiła z wnioskiem o udzielenie dofinansowania na zakup nowości
wydawniczych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wniosek rozpatrzono
pozytyvmie ptzyznano placówce na ten cel kwotę 22OO zł.

Księgozbiór

W 2010 roku z dotacji od organizatota przeznaczonej na zakup księgozbioru zakupiono 89
woluminów na sumę 2224,92 zł Ze środków przyznanych przez Ministra Kultury i Diiedzictwa
Narodowego zakupiono 105 woluminów na kwotę 2200 zł. W minionym roku zakupiono do
księgozbioru biblioteki ogółem 194 woluminów na kwotę 42IO,58 zł.

Struktura zakupu

Literatura piękna dla dzieci i młodzieŻy - 65 wol.
Literatura piękna dla dorosłych _ 112 wol.
Literatura popularnonaukowa - 17 wol.

Crytelnictwo

W 2010 roku zarejestrowano czlelników - 416 w tym do |at 15 - 247
WypoŻyczono książek w wol. ogółem - 4483
Odnotowano odwiedzin - 3613
W minionym roku placówka była do dyspozycji uzytkowników przez 164 dni.
S re dni a dziętlna o dwi e dz in wyni o s ł a 27 czyle|nikow.



Formy pracy

W 2010 roku odbyły się w bibliotece 2 lekcje biblioteczne w których wzięło udziaŁ24 uczniów.
Przygotowano wystawki poświęcone: papiezowi Janowi Pawłowi II' ofiarom katastrofy
smoleńskiej , z okazji 20O rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, Święta Bozego Narodzenia
w literaturze.
Stałym elementem jest prezentowanie nowości wydawniczych zakupionych ptzez bibliotekę.
Przez cały rok w trybie indywidualnym wprowadzano nowych użytkowników placówki do
korzystania zbibliotecznej oferty orazudzielano informacji biblioteczno-bibliograficznych.

Komputeryzacja

W placówce są kontynuowane prace związane z tworzeniembazy danych zbiorów bibliotecznych.
Program komputerowy do tworzenia bazy danych MAK 4'3a placówkaotrzymaŁabezpŁatnie
z Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.
Bezpłatnie udostępniono również bibliotece bazę opisów bibliograficznych ,,Katalog bibliotek
publicznych".
od sierpnia 2006 roku placówka posiada stałę łącze sieci Internet. Dzięki temu moze również
korzystać zbaz danych innych bibliotek dostępnych przez Internet.
Na koniec 2010 roku do bazy danych biblioteki zostało wprowadzonych 49l5 rekordów co stanowi
f5oń zbtorów zgromadzonych w placówce.
W bibliotece do dyspozycji użytkowników znajdują się 4 stanowiska komputerowe z dostępem do
sieci Internet.

Wnioski

W bibliotece nalezałoby zatrudnic drugiego pracownika. Przyspieszyłoby to prace związane
z komputeryzacjąbiblioteki, poprawiło dostępność placówki dla użytkownikóą obecnie w czasie
wyjazdów słuzbowych czy urlopów biblioteka jest nieczytrta, pozwoliłoby równiez w większym
stopniu zaspokaj ać potrzeby czytelników.


