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Stan środków obrotowych na koniec roku 2012 wynosił 12 090 zł 90 gr..

Stan należności na dzień 31.12.2012 wynosił 0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 wynosił 5770 zł 67 gr, wymagalnych 0,00 zł. 

Przychody osiągnięte przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przyłęku w 2012 

stanowią 226 649 zł 32 gr i stanowią 100,00 % planu.

• Dotacja UG 205 000 zł

• Refundacja kosztów zatrudnienia PUP 12 916 zł 60 gr

• Wpłaty od użytkowników 932 zł 45 gr

• Dotacja z Fundacji Orange 800 zł 27 gr

• Dotacja z BN 7000 zł

Na planowane koszty 239 542,95 zł wykonano kwotę 227 452,05 zł tj. 94,95%.

W Gminnej Bibliotece Publicznej na koniec roku 2012 stan księgozbiorów wynosił 

33 716 woluminów, w Przyłęku 15545, w Łagowie 8818, w Grabowie 9353. Pod 

względem wielkości posiadanych księgozbiorów nasza gmina uplasowała się na 

pierwszym miejscu w powiecie zwoleńskim w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

gminy.

W roku 2012 przybyło 1706 książek, z środków organizatora 791, ze środków 

MKiDN 711, dary 204 (IPN, osoby prywatne). Zbiory specjalne w bibliotece 

wynoszą 58 egzemplarze, audiobooki 33, materiały audiowizualne 25. Pod względem 

zakupu nowości nasza gmina uplasowała się na pierwszym miejscu w powiecie 

zwoleńskim w przeliczeniu 100 mieszkańców gminy.

Liczba czytelników we wszystkich placówkach wynosiła 854 osób, w Przyłęku 446, 

w Łagowie 207, w Grabowie 201. Liczba czytelników w wieku do 15 roku życia 

wynosiła 365 osób, co plasuje naszą gminę na drugim miejscu w powiecie 

zwoleńskim pod względem liczby czytelników na 100 mieszkańców naszej gminy. 

Odnotowaliśmy 6051 odwiedzin w bibliotece w Przyłęku, przeciętna liczba osób 

odwiedzających w przeliczeniu na dni robocze wynosi ponad 24 osoby dziennie. W 

Filii w Łagowie 4109, przeciętna liczba osób odwiedzających w przeliczeniu na dni 

robocze wynosi ponad 27 osób dziennie. W Filii w Grabowie nad Wisłą 3676,



przeciętna liczba osób odwiedzających w przeliczeniu na dni robocze wynosi 

również 24 osoby dziennie.

Wypożyczenia w roku 2012 wyniosły 20 256 woluminów, w Przyłęku 11407 , w 

Łagowie 4811, w Grabowie 4038, co plasuje naszą gminę na drugim miejscu pod 

względem wypożyczeń w przeliczeniu na 100 mieszkańców w powiecie zwoleńskim.

Biblioteka w Przyłęku stara się poszerzać swoje zbiory o audiobooki i książki z 

dużą czcionka z myślą o specjalnych grupach użytkowników, w szczególności 

seniorów. Zakupiono 5 audiobooków.

Każda placówka udostępnia nieodpłatnie komputery z dostępem do Internetu. W 

Przyłęku można było korzystać z 6 komputerów, w Grabowie i Łagowie z 2.

Pod koniec 2011 roku zakończono prace związane z wprowadzaniem zbiorów 

biblioteki w Przyłęku do katalogu elektronicznego w związku z czym od początku 

roku 2012 ewidencjonowanie użytkowników biblioteki oraz wypożyczanie zbiorów 

biblioteki prowadzone jest elektronicznie jest elektronicznie we wszystkich 

placówkach. Filia w Łagowie do końca roku 2012 przeniosła do katalogu 

elektronicznego 97% swoich zbiorów, natomiast filia w Grabowie 54%. Przede 

wszystkim wprowadza się na bieżąco nabywane nowości oraz w miarę posiadanego 

czasu pozostały księgozbiór.

W ramach pozabudżetowych środków Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku 

skorzystała z oferty Fundacji Orange z zakresie dotacji na finansowanie opłat za 

internet oraz zakupu sprzętu. Dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego na zakup nowości wydawniczych. Złożyła wniosek i zakwalifikowała 

się do projektu fundacji FRSI „Rozpracuj to z biblioteką” w ramach, którego w roku 

2013 otrzymała sprzęt komputerowy i przejdzie cykl szkoleń dla pracowników 3 

placówek. Złożyliśmy wniosek i otrzymaliśmy w darowiźnie oprogramowanie z 

firmy Microsoft na kwotę ponad 100 tys. złotych.

Złożony został wniosek w ramach małych projektów z PRO W 2007-2013 na 

wyposażenie biblioteki w Rudkach oraz przeprowadzenia warsztatów .

W roku 2012 na w bibliotece w Przyłęku odbywały staż na podstawie umowy z 

PUP 2 osoby.



Biblioteka w Przyłęku w roku 2012 zorganizowała 4 spotkania autorskie -  3 

spotkania dla młodszych czytelników z poetką piszącą dla dzieci Agnieszką Frączek, 

które odbyły się w PSP w Babinie, Mszadli Starej i Grabowie nad Wisłą. 1 spotkanie 

dla młodzieży z młodą pisarką Gają Kołodziej w PG w Przyłęku.

Założyliśmy i prowadzimy stronę intranetową biblioteki adres 

www.gbp.przylek.pl, na której udostępniamy katalogi wszystkich placówek biblioteki 

on-line, każdy czytelnik ma też możliwość sprawdzenia swojego konta na podstawie 

otrzymanej karty z numerem i pinem oraz przedłużyć czas zwrotu oraz zarezerwować 

dla siebie książkę.

W okresie zimowo-wiosennym prowadziliśmy warsztaty komputerowe dla osób w 

wieku 45+ dla sześciosobowej grupy. W chwili obecnej również prowadzimy 

warsztaty w tematyce obsługi komputera i korzystania z Internetu. W Przyłęku w 

poniedziałki o 16.30, a w Rudkach w niedzielę również o 16.30. (Wszystkich 

zainteresowanych serdecznie zapraszamy)

W okresie ferii zimowych odbyły się po 4 spotkania w każdej placówce: Ferie z 

książką w BIBLIOTECE. W spotkaniach zimowych uczestniczyło 40 (Łagów), 20 

(Grabów) młodych użytkowników biblioteki. Na zabawie, wspólnym czytaniu 

książek i warsztatach plastycznych dzieci przyjemnie i pożytecznie spędziły ferie 

zimowe.

W okresie wakacji we wszystkich placówkach biblioteki dwa razy w tygodniu 

prowadzone były warsztaty pod tytułem „Spotkajmy się w bibliotece”. Zajęcia 

wakacyjne prowadzone były dwa razy w tygodniu po 4 godziny przez cały okres 

wakacji. Harmonogram zajęć był urozmaicony. Przede wszystkim ukierunkowany 

był głównie na prawidłowe i bezpieczne posługiwaniem się Internetem. Uczestnicy 

mogli przede wszystkim doskonalić swoje umiejętności manualne, gdyż program 

opierał się na wykonywaniu ciekawych rzeczy z wykorzystaniem różnych metod 

m.in. papieroplastyki. Głównym celem spotkań było to, aby dzieci samodzielnie 

potrafiły wykorzystać Internet oraz literaturę niebeletrystyczną przy wyszukiwaniu 

odpowiednich materiałów do zajęć a następnie samemu wykonać prace.

Na zakończenie zajęć wakacyjnych uczestnicy ze wszystkich placówek

http://www.gbp.przylek.pl


bibliotecznych wzięli udział w pożegnalnym ognisku. Oprócz pieczenia kiełbasek i

wspólnej zabawy organizatorzy z udziałem uczestników imprezy, pokazali 

przedstawienie o Czerwonym Kapturku wykorzystując technikę Teatru cieni. Na ten 

dzień zaplanowany był również wieczór filmowy w plenerze, ale warunki pogodowe 

uniemożliwiły jego realizację. Może w tym roku nam się to uda.

W spotkaniach uczestniczyło 209 (Przyłęk), 240 (Łagów), 180 (Grabów) młodych 

użytkowników biblioteki. Na zabawie, wspólnym czytaniu książek i warsztatach 

plastycznych dzieci przyjemnie i pożytecznie spędziły ferie zimowe.

W kwietniu w Filii w Łagowie odbył się dwudniowy kurs dla dzieci pt., „Biblioteka -  

miejsce bezpiecznego Internetu”. W spotkaniu uczestniczyło 16 dzieci. Kurs 

prowadzony był z inicjatywy Fundacji Dzieci Niczyje, Fundacji Orange, Fundacji 

Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Microsoft. Głównym założeniem tego 

kursu było odpowiednie przygotowanie młodych osób do korzystania z sieci -  

wykształcenie u nich właściwych nawyków i bezpiecznych zachowań w Internecie. 

Po zakończeniu kursu każdy jego uczestnik otrzymał dyplom.
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