Kn nsld ~rod.k Kult ry
Biblioteka Publiczna Gmin, i M~sta
wKrajence
UI.SzkoIoil2, n430KRAJEHKA
NIP 76]-14-99-645; REGOH oooa ti670

T-'. 67263 ., 94

Krajenka, dnia 02.02.2013 r.
Sprawozdanie z dzialalnosci Biblioteki Publicznej w Krajence oraz Filii
Bibliotecznej w Augustowie, za 2012 rok.

l.ZBIORV BIBLIOTECZNE:

Stan ksiegozbioru na dzien 31.12.2012 roku wyniósl lacznie 28728
egzemplarzy. W Krajence 16444, w Augustowie 12 284.
W ciagu roku przybylo 808 pozycji ksiazkowych, z zakupu 683, a dary
to 125 pozycji. dary otrzymujemy od czytelników, z Biblioteki Miejskiej w
Zlotowie, z WBiCAK w Poznaniu, z wydawnictw, gdzie zakupuje sie
ksiazki do bibliotek.
Ubytkowano 319 ksiazek, w ramach selekcji oraz ksiazki zaczytane.
Dostepne byly równiez czasopisma, 12 tytulów w Augustowie, 18 w
Krajence.
2 • CZYTELNICTWO:

W obu bibliotekach zarejestrowano 835 stalych czytelników, w
Krajence 602, w Augustowie 233. Stali czytelnicy aktywnie wypozyczaja i
czesc z nich korzysta z zasobów Internetu i komputerów, okolo 200
dodatkowych uzytkowników

korzysta jedynie z komputerów i Internetu.

Wypozyczono 15 147 ksiazek na zewnatrz, W Krajence 9 729, w
Augustowie 5 418. Na miejscu, w czytelni skorzystano z 565 ksiazek.
Korzystano z 1513 czasopism.
Liczba odwiedzin to 8 576, w tym na wsi 1962.
3. DZIALALNOSC KULTURALNO-OSWIATOWA:
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w

bibliotekach wykonuje sie drobne wystawki

okolicznosciowe,drobne

konkursy, lekcje biblioteczne. Dzieci korzystaja z

gier planszowych, puzzli, kolorowanek, rysuja, lepia plasteline itp.,
korzystaja z Internetu.
Biblioteki odwiedzaja dzieci z przedszkola, szkoly podstawowej,

z

gimnazjum wraz z opiekunami aby zapoznac sie z praca i oferta
biblioteczna
Filia Biblioteczna w Augustowie pozyskala srodki na dwa projekty.
Pierwszy projekt Fundacji Polsko-Amerykanskiej lIRównac Szansell
przeznaczony byl dla mlodziezy 16-19 lat,lIMyslimy o przyszlosci, ale
patrzymy w przeszlóscll. Zorganizowano spotkanie znajstarszymi
mieszkancami wsi, warsztaty fotograficzne, dziennikarskie,
informatyczne, odbyl sie festyn laczacy pokolenia, wydano ksiazke
IIAugustowo lata 1945-196011•
Drugi projekt Fundacji Wspomagania Wsi - Pozyteczne Ferie, pt. IIMoja
miejscowosc w InternecieII. Dzieci i mlodziez mialy czas
zagospodarowany przez okres ferii, nabyly nowych doswiadczen i
umiejetnoscvi. Efektem koncowym bylo umieszczenie Augustowa w
Atlasie Wsi Polskich, gdzie otwiera region Wielkopolski.

4.

BUDZET:

Zakupiono ksiazki na kwote 14200 zl. z dotacji organizatora oraz z
Biblioteki Narodowej otrzymano dotacje w ramach programu "Nowosci
wydanicze do biblioteklI w kwocie 4 699 zl. Zaprenumerowano
czasopisma na sume 4 000 zl.
Na programy w Augustowie pozyskano okolo 7 000 zl oraz 10000 zl
z programu IIKraszewski-komputery dla biblioteklI dla obu bbibliotek.
5.UWAGI KONCOWE:

W ramach posiadanych srodków dokonuje sie zakupów
najpotrzebniejszych pozycji ksiazkowych, sluzacych zarówno do nauki,
jak i rozrywki. Zasoby Internetu uzupelniaja i poszerzaja oferte bibliotek.
2

