Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2007r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu w roku 2007 na swoją działalność
dysponowała kwotą 837 247,- zł, w tym 786 840,- zł dotacji z budżetu Gminy. Przychody
i wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej zostały ujęte w Załączniku nr 1.

Na podstawie Umowy nr 13259 z dnia 30 sierpnia 2007r. na dofinansowanie zadania
objętego mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa”,
Priorytet 1 Rozwój księgozbiorów bibliotek, Biblioteka otrzymała dotację celową
w wysokości 44 748,- zł. Powyższa kwota została w całości przeznaczona na zakup nowości
wydawniczych (1 722 woluminy).
W 2007r. zbiory Biblioteki powiększyły się o 4 458 woluminów, z czego:
- 2 455 woluminów - zakup ze środków organizatora
- 1 722 woluminy - zakup z dotacji ministerialnej
- 281 woluminów - dary
oraz 190 tytułów książek mówionych na kasetach magnetofonowych.
Biblioteka uzyskała również 90 woluminów, które zostały przeznaczone na nagrody
w konkursach organizowanych przez Bibliotekę.

Biblioteka prowadziła działalność kulturalno-oświatową organizując następujące
przedsięwzięcia:

STYCZEŃ/LUTY
Podczas ferii zimowych w dziale dziecięcym Miejskiej Biblioteki Publicznej zorganizowano
spotkania dla chętnych dzieci przy głośnym czytaniu i wspólnym rozwiązywaniu zagadek
i krzyżówek tematycznie powiązanych z bohaterami utworów literackich.

KWIECIEŃ
Od kwietnia 2007r. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej odbywają się comiesięczne
spotkania członków Dyskusyjnego Klubu Książki. Jest to projekt realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury

i Dziedzictwa Narodowego. Celem tego projektu jest wykreowanie mody na czytanie poprzez
udział w życiu literackim – w dyskusjach na temat przeczytanych książek, w spotkaniach
autorskich.

MAJ
Po raz kolejny Biblioteka współorganizowała Ogólnopolski konkurs poetycki, którego
głównym organizatorem jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej. Ogłoszenie
wyników konkursu odbyło się podczas Biesiady Poetyckiej w ramach obchodów XXXII Dni
Ziemi Świeckiej.
Od tego miesiąca w oddziale dla dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej prowadzono lekcje
biblioteczne dla uczniów klas I, II i III oraz dla przedszkolaków. Tematy zajęć obejmowały
m.in. historię książki i powstawanie książki.

CZERWIEC
W Dniu Ojca bibliotekarze zaprosili najmłodszych czytelników wraz z ojcami do
skorzystania ze zbiorów naszej Biblioteki oraz do wzięcia udziału w miniturniejach
sprawdzających znajomość klasyki literatury dziecięcej.
W czerwcu w Filii nr 5 (na Mariankach) uczennice klas IV i V z SP 8 zaprezentowały
przedstawienie dla przedszkolaków ukazujące korzyści płynące z czytania książek.
Efektowne stroje występujących uczennic oraz trafnie dobrane teksty literackie sprawiły
wiele przyjemności najmłodszym czytelnikom.

SIERPIEŃ
Zabawa przy Starym Młynie
W czwartek – 31.08.2007r. przy malowniczo położonym Starym Młynie w Grucznie odbyła
się zabawa zorganizowana przez Filię nr 3 MBP w Świeciu. Uczestnicy mieli okazję lepiej się
poznać, wykazać się sprawnością ruchową oraz wiedzą dotyczącą literatury dziecięcej. Nad
prawidłowym przebiegiem zabawy czuwali pracownicy bibliotek: gruczeńskiej i świeckiej.
Trzy czytelniczki otrzymały nagrody książkowe wraz z dyplomami za częste wypożyczanie
i czytanie, za motywowanie innych do zapoznania się z ciekawymi lekturami, za żywe
zainteresowanie książkami. Wielu uczestników otrzymało nagrody dzięki udziałowi
w konkurencjach sportowych i za znajomość bajkowych pozycji. Ukoronowaniem spotkania
przy Starym Młynie było wspólne ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek i porcją
słodkości. Atmosfera była gorąca, nie tylko przy ognisku. Dzieciom towarzyszyły pozytywne

nastroje i emocje. Wszystkie bardzo chętnie brały udział w proponowanych zabawach,
zyskując przy tym wysokie wyniki. Wróciły do swoich domów pełne wrażeń. Kto wie, może
niektórzy czytelnicy częściej odwiedzą Bibliotekę, jeśli przypomną sobie jak miło spędziły
czas dzięki jej działaniom?

WRZESIEŃ
Krzysztof Petek w akcji
W dniu 13.09.2007r. w Świeciu na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej gościł
Krzysztof Petek - autor 20 książek przygodowo-sensacyjnych dla młodzieży, dziennikarz,
reportażysta. Poprowadził dwa spotkania: w SP nr 5 dla uczniów klas V i VI oraz w czytelni
świeckiej Biblioteki dla zainteresowanych czytelników.
Krzysztof Petek opowiadał o swoich książkach, przygodach i pracy dziennikarskiej. Zapraszał
na prowadzone przez siebie warsztaty dziennikarskie i szkoły przetrwania. Jednocześnie autor
promował zdrowy styl życia: bez papierosów, alkoholu i narkotyków, wyświetlał fotografie
z wypraw i obozów, prezentował sprzęt podróżniczy, a nawet demonstrował techniki
samoobrony. Czytelnicy z zaciekawieniem słuchali opowieści wszechstronnego autora,
prowokując pytaniami do dalszych zwierzeń, tak aby jak najwięcej dowiedzieć się
o różnorodnych zajęciach i zainteresowaniach Krzysztofa Petka.

LISTOPAD
„Bibliolandia”
6 listopada ukazał się pierwszy numer gazetki dla młodych i najmłodszych czytelników.
Pomysłodawcą gazetki jest p. Paulina Lewandowska, bibliotekarz Filii nr 5 na Mariankach,
która z pomocą grupy miłośniczek czytania tworzy miesięcznik „Bibliolandia”. Pisemko
zawiera m.in. kącik czytelniczy, w którym swoje zdolności i umiejętności pisarskie prezentują
sami czytelnicy oraz top listę, czyli listę najchętniej czytanych książek. Ranking
najaktywniejszych czytelników może zdopingować do czytania, podobnie jak informacje
o nowościach w Bibliotece, a krzyżówki, rebusy i zagadki mają umilać spędzanie wolnego
czasu. Każdorazowo wyczerpany nakład „Bibliolandii” świadczy o dużym zainteresowaniu
gazetką, nie tylko wśród najmłodszych czytelników.

„Klub Małego Czytelnika”
Od 7 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej istnieje Klub Małego Czytelnika, którego
spotkania odbywają się w pierwszą i trzecią środę każdego miesiąca. Klub został powołany

z myślą o dzieciach w wieku od 3 do 6 lat oraz ich rodzicach. Chcemy, by również te małe
dzieci znalazły przyjemność w obcowaniu z książką i bywaniu w Bibliotece, a rodzice
znaleźli fachowe porady na temat lektur odpowiednich do wieku swych pociech.
Na spotkaniach proponujemy wspólne czytanie bajek i wykonywanie drobnych prac
artystycznych.

Spotkanie z poezją
W dniu 22 listopada 2007r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej gościła Anna Janko — poetka
krytyk literacki, redaktor serii wydawniczych, członkini PEN Clubu, prezes gdańskiego
oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Współpracuje z Polskim Radiem i wieloma
czasopismami ogólnopolskimi. W spotkaniu z pisarką uczestniczyli m.in. uczniowie klas
maturalnych, dla których opowieści o realiach lat 80-tych XX wieku były możliwością
odnalezienia młodości własnych rodziców. Również pytania o kulisy warsztatu literackiego
oraz plany na przyszłą twórczość świadczyły o właściwym odbiorze samej autorki oraz jej
prac.

GRUDZIEŃ
„Kartka do św. Mikołaja”
W dniu 6 grudnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu zagościł Mikołaj. Jego wizyta
związana była z rozstrzygnięciem konkursu plastycznego pn. „Kartka do św. Mikołaja”.
Przybyłe dzieci zostały obdarowane upominkami i słodyczami, a potem zaproszono
je do wspólnego podziwiania nadesłanych prac wyeksponowanych w holu Biblioteki.
Rozradowane buzie dzieci świadczyły o zadowoleniu z odwiedzin Mikołaja, a ich prace
wywieszone w bibliotece wywoływały uśmiech na twarzach odwiedzających nas
czytelników.

Malowanie na szkle
W dniu 12 grudnia 2007r. w Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu odbyły się
warsztaty malarskie prowadzone przez p. Bożenę Ronowską, poetkę, malarkę, hafciarkę.
Podczas warsztatów p. Bożena opowiadała o tradycjach malowania na szkle, o słynnych
kociewskich malarzach, przekazywała uczestnikom techniki i zasady wykonywania prac
na szkle. Uczestnicy z zapałem oddawali się malowaniu motywów kociewskich, a efekt ich
pracy można było oglądać podczas wystawy w holu Biblioteki na Mariankach.

„Gody na Kociewiu”
13 grudnia w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu odbyło się przedświąteczne
spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, połączone z wieczorem pod nazwą „Gody
na Kociewiu”. Był to już drugi wieczór zorganizowany wspólnie z Katolickim Liceum
Ogólnokształcącym im. ks. dr. Bernarda Sychty w Świeciu, a poprowadzony przez p. Joannę
Biniecką, nauczyciela języka polskiego. Spotkanie podzielone było na dwie części. Pierwsza
część dotyczyła Dyskusyjnego Klubu Książki, kiedy to omawiano książkę Jan Karon
„Przybieżeli pasterze”. W drugiej części p. Biniecka opowiadała gwarą kociewską
o tradycjach adwentowo-bożonarodzeniowych na Kociewiu.

Od 1 września 2007r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej na podstawie umowy
z Powiatowym Urzędem Pracy w Świeciu na okres 6 miesięcy została zatrudniona stażystka
na stanowisko młodszego bibliotekarza w wypożyczalni dla dzieci, a od 1 października 2007r.
na takie samo stanowisko zatrudniono stażystkę do Filii nr 5 na Osiedlu Marianki,
jej staż potrwa do końca maja 2008r.
Z końcem roku uruchomiono stronę internetową Miejskiej Biblioteki Publicznej,
jednak w dalszym ciągu trwają prace nad właściwym jej działaniem.
W związku z przejściem na emeryturę kierownika wypożyczalni dla dorosłych
w dniach 15.01.-01.02.2007r. przeprowadzona została kontrola księgozbioru, co wiązało się
z koniecznością zamknięcia tego działu.
Zgodnie z planem finansowym Miejskiej Biblioteki Publicznej na 2007r. w Filii nr 3
w Grucznie przeprowadzone zostały prace remontowo-adaptacyjne, których efektem jest
utworzenie pomieszczenia socjalnego oraz w.c., a także naprawa podłogi w wypożyczalni
gruczeńskiej biblioteki, co poprawi zarówno jakość pracy, jak i standard korzystania z usług
bibliotecznych.

Załącznik nr 1
837 247

I. Przychody ogółem
Dotacja
Wpłaty od czytelników

786 840
3 060

Odsetki

273

Makulatura

145

Darowizna

1 700

Dotacja z MKiDN
Odszkodowanie z PZU

44 748
481

837 125

II. Wydatki ogółem
Osobowy fundusz płac z pochodnymi
Fundusz nagród
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Utrzymanie biblioteki wraz z filiami

563 000
28 150
15 920
105 609

(czynsze za lokale, energia elektryczna, woda i kanalizacja,
środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism,
opłaty telefoniczne, teleinformatyczne i pocztowe, ubezpieczenia mienia i inne wydatki związane z prowadzeniem biblioteki)
Zakup książek

51 000

Zakup książek z dotacji MKiDN

44 748

Zakup nowego wyposażenia

10 937

Zakup nowych programów i licencji

1 394

Naprawy i remonty bieżące

3 588

Drobne wydatki na konkursy czytelnicze i spotkania autorskie

2 796

Założenie strony internetowej biblioteki

2 953

Podróże służbowe

599

Szkolenia pracowników
Przystosowanie Filii nr 3 (Gruczno) do wykonania
pomieszczeń WC

289
6 142

