SPRAWOZDANIE
z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Sulejowie za 2013 rok

1. Sieć biblioteczna.
Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie posiada cztery filie biblioteczne
w Podklasztorzu, Przygłowie, Łęcznie i Uszczynie, nad którymi sprawuje
nadzór merytoryczny.

2. Baza lokalowa i wyposażenie w sprzęt.
Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie mieści się w budynku
samorządowym i zajmuje powierzchnię 195 m².W 2013 roku pomalowane
zostały pomieszczenia placówki.
W skład pomieszczeń biblioteki wchodzą: wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci,
czytelnia oraz magazyn księgozbioru podręcznego.
Biblioteka oferuje czytelnikom dostęp do trzech stanowisk internetowych
umożliwiających korzystanie z zewnętrznych baz danych, z których skorzystało
6.239 osób.
Na pokrycie kosztów dostępu do internetu w bibliotece głównej i filiach,
placówka pozyskała z Fundacji Orange środki w wysokości 6.058,01 zł.

3. Zbiory biblioteczne.
Na koniec 2012 roku stan księgozbioru wynosił 33.099 woluminów. W roku
sprawozdawczym z tytułu zniszczenia- zaczytania, zdezaktualizowania
ubytkowano 597 książek o wartości 1.156,22 gr.
Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie w 2013 roku pozyskała dotację
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 10.100 zł. ,
która przeznaczona została na zakup nowości wydawniczych dla potrzeb naszej
placówki oraz filii.
W 2013 roku przybyło ogółem 928 książek na łączną kwotę 18.145,40 zł.
w tym:
- 613 zakupiono ze środków samorządowych na sumę 13.774,67 zł.
- 197 książek zakupiono z otrzymanej dotacji na sumę 3.463,73 zł.

- 3 woluminy o wartości 65,00 zł. otrzymano jako dary z Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Tryb.
- 115 pozycji odkupionych przez czytelników za książki zagubione na kwotę
842,00 zł.
Na koniec 2013 roku księgozbiór Miejskiej Biblioteki Publicznej liczył 33.430
woluminów.
Ponadto biblioteka prowadzi prenumeratę 10 tytułów czasopism. Na ten cel
wydatkowano ogółem 1.918,62 zł.

4. Udostępnianie zbiorów.
Na dzień 31 grudnia 2013 r. czytelnictwo w bibliotece kształtowało się
następująco:
WYPOŻYCZALNIA
Czytelnicy zarejestrowani
Odwiedziny
Wypożyczenia książek
Wypożyczenia czasopism
CZYTELNIA
Odwiedziny
Udostępnione woluminy
Udzielone informacje
Udostępnione czasopisma

2012r.
1.720
29.254
60.400
16.910
6.300
27.249
26.988
37.232

2013r.
1.725
30.519
63.898
17.097
7.828
27.427
27.620
37.931

Aby zaspokoić gusta i preferencje czytelników, którzy są coraz bardziej
świadomi swoich potrzeb i oczekiwań w stosunku do książki, biblioteka
systematycznie dokonuje zakupów nowości wydawniczych.
W roku sprawozdawczym nie zaobserwowano wyraźnych zmian w liczbie
zarejestrowanych czytelników. Wzrosła natomiast liczba czytelników do
lat 15. Jest to konsekwencją aktywnej promocji czytelnictwa wśród dzieci
i młodzieży. Tendencję wzrostową ma również ilość wypożyczeń książek,
udzielonych informacji oraz liczba odwiedzin.
Biblioteka swoją ofertą czytelniczą i kulturalną stara się również objąć osoby
niepełnosprawne poprzez przystosowanie obiektu, ponadto uwzględnia
w swoich zakupach książki z dużą czcionką.
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5. Formy pracy.
Głównym zadaniem statutowym biblioteki jest gromadzenie,
opracowywanie i udostępnianie książek. Biblioteka dokonywała zakupu
nowości wydawniczych dla swoich potrzeb oraz filii bibliotecznych. Książki
zostały opracowane, wprowadzone do katalogu pamięci komputera i obłożone
w folię. Do istniejącego księgozbioru zostały dopisane dodatkowe hasła
przedmiotowe oraz serie wydawnicze.
Miejska Biblioteka stara się aktywnie promować czytelnictwo poprzez
organizowanie konkursów plastycznych, literackich, poetyckich, czytelniczych
oraz recytatorskich, ponadto uczestniczyła w konkursach na szczeblu
powiatowym. Dzieci i młodzież chętnie odwiedzają bibliotekę i włączają się
w jej życie kulturalne. Placówka odnotowuje dużą frekwencję w
organizowanych konkursach i akcjach.
Ponadto placówka na stałe współpracuje z lokalnym przedszkolem, szkołą
podstawową, gimnazjum i Związkiem Emerytów i Rencistów. W ramach tej
współpracy biblioteka organizuje lekcje biblioteczne, warsztaty oraz akcje
czytelnicze dla uczniów szkół jak również rokrocznie gości dzieci i młodzież
wypoczywającą na terenie Gminy Sulejów.
Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie w ubiegłym roku była organizatorem
oraz współorganizatorem wielu imprez kulturalnych i oświatowych, do
najistotniejszych należały:
- „ Laurka dla babci i dziadka” – konkurs plastyczny,
- „ Sulejów – miasto moich marzeń” – konkurs literacki,
- „ Wiosna budzi do czytania” - akcja czytelnicza,
- „ Zwierzęta z różnych stron świata” – konkurs plastyczno-techniczny,
- „ W krainie wierszy Juliana Tuwima” – konkurs recytatorski,
- „ Zapoznanie z poezją Juliana Tuwima „ – lekcja biblioteczna
- „ Moja mama czarodziejka” – konkurs poetycki
- „ Malujemy wiersze Juliana Tuwima” – konkurs plastyczny dla dzieci
niepełnosprawnych
- „ Kubuś Puchatek i przyjaciele” – warsztaty czytelniczo - plastyczne
- „ Dzieci bajanie poprzez Tuwima wierszy malowanie” – konkurs
plastyczny,
- „Zagrożenia w sieci” – akcja społeczna
- „ Dary jesieni” – konkurs plastyczny,
- „ Jesienna słota na czytanie ochota” – akcja czytelnicza,
- „Wiem wszystko o Krainie Narni” – konkurs czytelniczy,
- „Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie” – konkurs literacki,
- „Patriotyzm wczoraj i dziś” – konkurs literacki,
- „Rodzinne czytanie” – konkurs czytelniczy,
- „ Zimowa opowieść” – konkurs plastyczny
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Biblioteka aktywnie uczestniczy w akcjach czytelniczych o zasięgu
ogólnopolskim „Cała Polska czyta dzieciom”, ”Narodowe czytanie Fredry”
czy „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”.
Biblioteka stara się służyć pomocą ludziom pokrzywdzonym przez los
włączając się w akcję „Nakrętka ratuje życie”. Nie jest obojętna także na
los dzieci niepełnosprawnych. Chcąc zachęcić ich do aktywnego uczestnictwa
w życiu biblioteki organizowany jest dla nich specjalny konkurs.
W oparciu o kalendarz rocznic literackich i historycznych przygotowywano
wystawy poświęcone ważnym postaciom i wydarzeniom.
Uczestnikom konkursów organizowanych przez placówkę ufundowane
zostały nagrody książkowe oraz rzeczowe.
Reasumując, działalność biblioteki nie sprowadza się jedynie do zadań
statutowych lecz w znacznym stopniu kształtuje postawy moralne i
patriotyczne związane z kulturą narodową i regionalną, popularyzują
czytelnictwo jako formę spędzania wolnego czasu jak również wpływają na
kreatywność poprzez prezentacje własnych dokonań twórczych.

6. Działalność koordynacyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Sulejowie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie zarządza całością placówek na
terenie miasta i gminy. Udziela im pomocy w zakresie prowadzenia statystyki,
reklasyfikacji, czuwa nad realizacją zaleceń i wytycznych Biblioteki
Powiatowej w sprawach dotyczących organizacji i kontroli księgozbiorów, ich
selekcji oraz opracowywania i udostępniania.

7. Kadra.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sulejowie zatrudnione są 2 osoby
w pełnym wymiarze godzin oraz 2 osoby na ½ etatu.
W Filiach w Podklasztorzu, Przygłowie, Łęcznie i Uszczynie pracuje po 1 osobie
na ½ etatu.

W załączeniu:
- sprawozdania z działalności Filii Bibliotecznych w Podklasztorzu, Przygłowie,
Łęcznie, Uszczynie
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