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Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych
za 2018 rok.
Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych w 2018 r.
składał się z następujących źródeł:
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pozostałe odsetki
inne wpływy
dochody z tytułu terminowego odprowadzania
podatku od osób fizycznych
dotacja Biblioteka Narodowa
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury

Ogółem przychody

Wykonanie

W 2018 roku koszty zostały przeznaczone na:

Koszty
KOSZTY wg rodzajów
amortyzacja
zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy
naukowych, dydaktycznych i książek
zakup usług pozostałych, zakup usług
remontowych
wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy o
dzieło, zlecenia
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
pracowników
podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki

Ogółem koszty:
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ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W DUBICZACH CERKIEWNYCH
L.p.
1
2
3

Wyszczególnienie
Papiery wartościowe
Kredyty i pożyczki
Przyjęte depozyty
Ogółem

Należności
0,00
0,00
0,00
0,00

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW
W TYM WYMAGALNYCH
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W DUBICZACH CERKIEWNYCH
L.p.
1
2
3

Wyszczególnienie
Ogółem
0,00
0,00
0,00
0,00

Papiery wartościowe
Kredyty i pożyczki
Przyjęte depozyty
Ogółem

Zobowiązania
w tym wymagalne
0,00
0,00
0,00
0,00

Stan konta na 31.12.2018 r. wynosił: 19 540,16 zł

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach
Cerkiewnych za 2018 roku.
Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych i
kulturalno-edukacyjnych wszystkich mieszkańców gminy.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. z usług placówki można korzystać tylko 3 dni w tygodniu:
wtorek, środa w godz. 10-16, piątek w godz. 11 – 17. Obsługuje ją 1 pracownik (1/2 etatu,
osoba niepełnosprawna, zmniejszony wymiar czasu pracy). Na przestrzeni roku struktura
zatrudnienia i dostępności placówki dla mieszkańców ewoluował z 2 pracowników (1 etat +
½ etatu) na ½ etatu, co wpłynęło na dyspozycyjność placówki i jej usług.
W okresie sprawozdawczym w Bibliotece zarejestrowano 235 użytkowników, w tym
204 osób w wypożyczalni książek, osoby aktywnie wypożyczające książki na zewnątrz i
jednocześnie korzystające z czytelni internetowej. Pozostałe 31 osoby to użytkownicy tylko
czytelni internetowej (bez podziału na wiek i strukturę zatrudnienia).
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Struktura w/w czytelników przedstawia się następująco:
- wg. kategorii wiekowej:
 do lat 5 – 16 osób
 6 – 12 lat – 45 osób
 13 – 15 lat – 30 osoby
 16 – 19 lat – 5 osób
 20 – 24 lat – 8 osób
 25 – 44 lat – 35 osób
 45 – 60 lat – 47 osoby
 powyżej 60 lat – 18 osób
- wg. struktury zatrudnienia:
 osoby uczące się (szkoła podstawowa, średnia, studenci) – 84 osób
 osoby pracujące (umysłowo, robotnicy, rolnicy, inne zatrudnienie) – 79 osób
 pozostali (dzieci do lat 5, emeryci, niezatrudnienie) – 41 osób
W 2018 roku placówkę odwiedziło 2417 użytkowników, w tym:
- w wypożyczalni książek – 1111 osoby,
- w czytelni książek i czytelni internetowej – 1306 osób, w tym użytkownicy Internetu
stanowią 385 osób.
Wymienieni czytelnicy wypożyczyli na zewnątrz 2153 wol. książek, w tym:
- literatury pięknej dla dorosłych – 1367 wol.
- literatury dziecięcej – 569 wol.
- literatury niebeletrystycznej – 217 wol.
oraz 119 tytułów czasopism bieżących (nowa usługa biblioteki – wypożyczanie prasy do
domu).
Poza tym użytkownicy korzystali ze zgromadzonych zbiorów książek i czasopisma
„na miejscu” w tzw. kąciku czytelniczym. Udostępniono 139 wol. książek i 69 tytułów prasy
codziennej (przeglądanie i czytanie rejestrowane samodzielnie przez użytkownika – adnotacja
w rejestrze korzystania z Czytelni internetowej i prasy).
W ciągu 12 miesięcy roku sprawozdawczego udzielono odpowiedzi na 248 kwerend
(zapytań), które głównie dotyczyły literatury, oferty turystycznej gminy i powiatu, oferty
gminnych placówek kultury w zakresie spędzania czasu wolnego, informacji dotyczących
zagadnień z życia społecznego mieszkańców, np. jak dojechać do…, kolejka do sanatorium,
wydruk wniosków do instytucji, ksero dokumentacji medycznej, przesyłanie informacji na
pocztę elektroniczną instytucji itp.
W celu zaspokojenia potrzeb czytelniczych swoich odbiorców biblioteka prowadzi
ciągłą działalność polegającą na wzbogacaniu księgozbioru o nowe pozycje książkowe i inne
zbiory, w tym audiowizualne.
Stan księgozbioru wzrósł o 421 pozycje książkowe. Środki finansowe za zakup nowości
pochodzą m. in. z:
- dotacji otrzymanej od lokalnego samorządu,
- dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwo Narodowego,
- grantu z Fundacji Santander w ramach realizacji projektu „Przystanek Książkowo –
pracownia działań kulturalnych”.
Obok wzbogacania posiadanego księgozbioru (corocznych zakupów nowości),
biblioteka dokonuje także selekcji zbiorów (kasacji książek zniszczonych lub też
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nieczytanych przez kolejne 30 lat), dlatego też w roku 2018 wykreślono z księgi
inwentarzowej 115 pozycji,
Na koniec roku 2018 struktura księgozbioru przedstawiała się następująco:
- ogółem księgozbiór wynosi 10724 wol. i 10 audiobooków, w tym
 literatura piękna dla dorosłych – 3402 wol.
 literatura piękna dla dzieci – 4400 wol.
 inna (popularnonaukowa dla dzieci i dorosłych) – 2922 wol.
W celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych biblioteka udostępnia dla użytkowników
4 komputery z łączem internetowym oraz stwarza możliwości korzystania z łącza
internetowego do własnego sprzętu. Komputery dostępne są w Czytelni Internetowej. Ponadto
biblioteka ma możliwość skanowania, zapisywania jak i drukowania dokumentów na prośbę i
potrzeby użytkowników.
Ważnym punktem działalności biblioteki jest prowadzona działalność
kulturalno–edukacyjnych. W roku 2018 przeprowadzono 105 przedsięwzięć. Struktura
działań przedstawia się następująco:
- wystawy i gazetki okolicznościowe
- 20
- lekcja biblioteczna
- 3 lekcje – 42 uczestników
- o charakterze literackim
- 27 imprez – 550 uczestników, w tym:
 spotkania autorskie (4 spotkania – 106 osób)
 spotkania z książką (3 spotkania – 50 osób)
 inne literackie ( 20 spotkań – 394 osoby)
- o charakterze edukacyjnym
- 58 imprez – 1170 uczestników, w tym:
 konkursy (6 konkursów – 201 osób)
 inne, np. warsztaty twórcze itp. (52 inicjatyw – 969 osób)
Sumując powyższe dane dotyczące:
- aktywności czytelniczej – 2417 użytkowników (Wypożyczalnia książek, Kącik czytelniczy
książek i prasy, Czytelnia internetowa, kwerendy ze strony Czytelnika)
- aktywności kulturalno-edukacyjnej – 1762 odbiorców
otrzymujemy wynik – 4179 – to ogólna liczba osób, które skorzystały z oferty Biblioteki w
2018 roku.
Przy realizacji w/w zadań biblioteka współpracowała z wieloma podmiotami, m. in. z:
Szkołą Podstawową w Dubiczach Cerkiewnych, Fundacją „Oni – To My” z Hajnówki,
Fundacją Teatr „Czrevo” z Bielska Podlaskiego, Stowarzyszeniem „Bachmaty” w Grabowcu,
Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Hajnówce, Miejską Biblioteka Publiczną w
Hajnówce, Miejską Biblioteka Publiczna w Brześciu (Białoruś), Miejską Biblioteką Publiczną
w Bielsku Podlaskim, Firmą „Rękodzieło w Karmelu” w Hajnówce, Stowarzyszeniem
„Pocztówka” w Policznej, Sklepem „Reszka” w Hajnówce, Teatrem „Magik” w Białymstoku
oraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych, który
bezpłatne użyczał swoich lokali (Dubicze Cerkiewne, świetlica w Tofiłowcach) na nasze
spotkania, warsztaty, zabawy, konkursy.
Aby podnieść atrakcyjność i efektywnie promować placówkę, Biblioteka zgłaszała
swój akces do udziału w wielu akcjach ogólnokrajowych, np.: Narodowe Czytanie, Tydzień
Bibliotek, Noc Bibliotek, Dzień Bezpiecznego Internetu, Ogólnopolski Tydzień Czytania
Dzieciom. Przygotowała i realizowała 4 autorskie programy: „Wolontariat Uczniowski w
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Bibliotece”, „Ferie Zimowe w Bibliotece”, „Klub Miłośników Biblioteki – grupa młodsza”
oraz „100 lecie Odzyskania Niepodległości w Bibliotece”. Realizowała harmonogram dwóch
projektów: „Przystanek Książkowo – pracownia działań kulturalnych” i „Rodzina to mój
największy skarb”. Ponadto w siedzibie Biblioteki zarejestrowano Sztab 26. Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy (opieka nad wolontariuszami, prowadzenie licytacji
podarowanych przedmiotów, moderowanie aukcją na Allegro).
Ciekawą inicjatywą, wartą kontynuacji w latach przyszłych, była wydana publikacja
„Skrawki. Było… Jest… Będzie…” – twórczość mieszkańców gminy Dubicze Cerkiewne –
wydana w ramach realizacji projektu „Przystanek Książkowo – pracownia działań
kulturalnych”.
W okresie wakacyjnym Biblioteka sprawuje opiekę nad questem „Szlakiem błękitu w
Dubiczach” (produkt turystyczny powiaty hajnowskiego) oraz w przypadku zapotrzebowania
ze strony turystów, umożliwia zwiedzanie Izby Kultury Regionalnej i Tradycji OSP.
Biblioteka na finansowanie swojej działalności skorzystała ze środków, m. in.:
- dotacji organizatora,
- dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w
Dubiczach Cerkiewnych,
- darowizny otrzymanej w ramach Programu „Tu mieszkam – Tu zmieniam” prowadzonego
przez Fundację Santander,
- środków wypracowanych.
Podsumowując przedstawioną działalność placówki za rok sprawozdawczy można
zauważyć, że jest to instytucja kultury, która prowadzi szeroki wachlarz działalności. Obok
wypożyczalnia zbiorów bibliotecznych, udzielania informacji i odpowiedzi na zapytania,
stwarzania warunków do bezpłatnego korzystania z komputerów i Internetu oraz posiadanych
urządzeń peryferyjnych, realizuje bogatą ofertę edukacyjną i kulturalną, a wszystko to jest
robiona dla dobra mieszkańców i osób odwiedzających gminę.
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