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Sprawozdanie z działalności 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu 

w I półroczu 2013 roku 
 

 

Budżet 

W 2013r. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu zaplanowano dotację z bu-

dżetu Miasta Przasnysza w kwocie 504.500,00 zł. W pierwszym półroczu 2013 r. przychody z 

tego tytułu wyniosły 266.800,00 zł.  

 MBP zaplanowała również pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych. 

 W I półroczu 2013 r. zaplanowano uzyskanie przychodów z następujących źródeł: 

 Dotacja Fundacji Orange 

 Wpływy z usług (usługi kserograficzne, 

faks, wydruku komputerowe, skanowanie) 

6.209,60 zł 

4.000,00 zł 

 Darowizny w postaci pieniężnej 2.000,00 zł 

 Pozostałe odsetki 500,00 zł 

Razem 12.709,60 zł 

Ogółem plan przychodów wynosi 517.209,60 zł 

Na dzień 30 czerwca 2013 r. dodatkowe wpływy uzyskane przez MBP przedstawiały 

się następująco: 

 Dotacja Fundacji Orange 

 Wpływy z usług (usługi kserograficzne, faks, wy-

druku komputerowe, skanowanie) 

6.209,60 zł 

1.989,40 zł 

 Darowizny w postaci pieniężnej 1.560,00 zł 

 Pozostałe odsetki 83,62 zł 

Razem 9.842,62 zł 

 

         Ogółem wykonanie planu przychodów budżetowych na dzień 30.06.2013 wynosi 

276.642,62 zł, co stanowi 53,49% planu. 

W 2013r. wpływy ze świadczenia usług kserograficznych, wykonywania wydruków 

komputerowych utrzymały się na planowanym poziomie. Od kilku lat MBP oferuje czytelni-

kom i klientom  kopiowanie dokumentów na bardzo korzystnych warunkach. Ceny za usługi 

kserograficzne są bardzo niskie. Odbiorcą usług kserograficznych jest najczęściej młodzież, a 

ta wybiera ofertę z najniższymi cenami. W czytelni MBP udostępniono także fax. Pozwala to 

czytelnikom i użytkownikom, na sprawne przekazywanie potrzebnych informacji do różnych 



 2 

instytucji. Mieszkańcy Przasnysza, przychodząc do czytelni MBP, mogą wykonać w jednym 

miejscu różne niezbędne usługi.  

Należy podkreślić, iż w b.r. MBP nie pobiera opłat od użytkowników za korzystanie z 

komputerów i Internetu. Na zakup usług dostępu do sieci internet pozyskano dotację z Funda-

cji Orange dla Bibliotek. 

W 2013 r. uzyskano na zaplanowanym poziomie kwotę za rozprowadzanie tzw. „ce-

giełek”, których wartość nie uległa zmianie od wielu lat. Aktualnie Biblioteka Główna i Filia 

Nr 1 na Osiedlu Orlika rozprowadzają „cegiełki” o nominałach 5,00 zł i 10,00 zł. Wpływy z 

darowizn przeznaczane są na zakup nowości wydawniczych.  

 

Lokale biblioteczne 

W I półroczu 2013r. sieć bibliotek publicznych na terenie miasta nie uległa zmianie. 

W mieście działają następujące placówki: 

 Biblioteka  Główna z wypożyczalnią, czytelnią dla młodzieży i dorosłych oraz Punkt 

Informacji Multimedialnej - ul. Kilińskiego 2, 

 Filia Nr 1 z wypożyczalnią i czytelnią ogólną oraz Punktem  Informacji Multimedial-

nej - ul. Orlika 27, 

- Punkt biblioteczny w Szpitalu Miejskim im. W. Oczko.  

 Filia Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży- ul. Św. Wojciecha 3    

a) Punkt „Książki Mówionej” – dla osób z dysfunkcją wzroku. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu przy ul. Kilińskiego 2 zajmuje lokal będą-

cy własnością komunalną. Biblioteka zajmuje pomieszczenia na parterze budynku. Lokal bi-

blioteki jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do budynku prowadzą pod-

jazdy, w pomieszczeniach nie ma barier architektonicznych. 

Filia nr 1 MBP wynajmuje lokal w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Orli-

ka 27. Aktualnie Filia nr 1 MBP zajmuje lokal o łącznej powierzchni 79,4 m2. Filia nr 1 przy 

ul. Orlika 27 nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych i mających trudności z chodze-

niem. Pomimo tego, iż lokal mieści się na parterze budynku, powadzą do niego schody, nie 

ma podjazdu lub platformy przyschodowej. W I półroczu 2013r. wykonano projekt i koszto-

rys podjazdu dla osób niepełnosprawnych ułatwiający dostęp do pomieszczeń Filii nr 1. 

Koszty wykonania podjazdu wyceniono na ok. 10.000 zł. MBP będzie starała się o pozyska-

nie tych środków ze źródeł pozabudżetowych. Na wynajem Filii w I półroczu 2013 r. wydat-

kowano z budżetu MBP 8.715,17zł. W kosztach wynajmu lokalu w Filii nr 1 mieszczą się 

opłaty za energię cieplną i elektryczną.  

Filia dla dzieci i młodzieży MBP w Przasnyszu wynajmuje lokal o powierzchni 

112,1m2 w budynku będącym własnością wspólnoty mieszkaniowej. Filia dla dzieci i mło-

dzieży jest trudno dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Placówka zajmuje tzw. 

wysoki parter, aby się do niej dostać trzeba pokonać wysokie schody. W I półroczu 2013r. 

wykonano projekt i kosztorys podjazdu dla osób niepełnosprawnych ułatwiający dostęp do 

pomieszczeń Filii nr 2. Koszty wykonania podjazdu wyceniono na ok. 25.000 zł. MBP będzie 

starała się o pozyskanie tych środków ze źródeł pozabudżetowych. Za użytkowanie Filii dla 

dzieci i młodzieży przy ul. św. Wojciecha 3 wydatkowano z budżetu MBP 4886,64 zł. Na 

wysokość kwoty składają się koszty wynajmu, opłaty za enerię cieplną, zużytą wodę i ścieki. 

W I półroczu 2013 r. za energię cieplną i elektryczną wydatkowano z budżetu 

16.480,36  zł. 

W omawianym okresie: 
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 Wypowiedziano umowę najmu lokalu prywatnego właściciela - tzw. „magazyn pra-

sy”, z którego MBP od wielu lat nie korzystała – od roku 2006 mając do dyspozycji 

pomieszczenia magazynowe w bibliotece głównej przy ul. Jana Kilińskiego 2. Koszt 

wynajmowania lokalu to 615,00 zł/kwartał., co dało oszczędność 2460,00 zł w skali 

roku. 

 Wyposażono bibliotekę główna i filie w nowy sprzęt komputerowy z programu „Roz-

pracuj to z Biblioteką” o łącznej wartości ok. 29.200 zł. Z oprogramowaniem wartości 

ok. 55.000 zł (6 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, 3 urządzenia wielo-

funkcyjne, 1 drukarka A3, 1 laptop, 1 projektor multimedialny, 3 aparaty fotograficz-

ne) 

 Wykonano projekt nowej aranżacji pomieszczeń biblioteki głównej i filii, 

 Wykonano projekty i kosztorysy podjazdów dla osób niepełnosprawnych w obu fi-

liach, 

 Wykonano kosztorys robót malarskich w bibliotece głównej i remontu oświetlenia w 

czytelni biblioteki głównej oraz preliminarz wyposażenia dla biblioteki głównej, 

 Przygotowano wniosek na remont (malowanie i modernizacja oświetlenia) oraz wypo-

sażenie biblioteki głównej do Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+. 

Infrastruktura Bibliotek. Całościowy budżet zadania to 276.000 zł. Wniosek zostanie 

złożony w najbliższym okresie naboru wniosków (do 15.07.2013r.) 

 

 Do prawidłowego funkcjonowania biblioteki głównej i Filii niezbędny był również 

zakup innych materiałów i wyposażenia. W I półroczu 2013 r. wydatkowano na ten cel nastę-

pujące kwoty: 

 

  3.960,27 prenumerata czasopism dla biblioteki głównej i Filii, 

  853,51 zakup  sprzętu i środków do utrzymania czystości 

  1.096,61 zakup materiałów plastycznych oraz nagród dla dzieci - Ferie i Wakacje 

w Bibliotece 2013 

  396,02 wyrób pieczątek dla głównej księgowej 

  541,00 zakup akcesoriów komputerowych – modemy i routery 

  262,40 opłaty za abonament radiowo telewizyjny za 2013 r. 

  1651,24 zakup artykułów piśmiennych i biurowych  

  719,00 zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki 

  186,43 zakup produktów spożywczych przeznaczonych dla uczestników rajdu 

rowerowego  

  453,87 Zakup zestawu antyram z wydrukiem plakatów informacyjnych 

  18,60 zakup znaczków pocztowych, wysyłka paczek, listy polecone 

  129,00 Zakup aparatu telefonicznego do Filii nr 1 

 

Na prawidłowe funkcjonowanie MBP składały się również następujące wydatki: 

 

  
  2.153,47 zakup usług dostępu do sieci Internet (finansowany z dotacji Orange 

dla Bibliotek), 

    1.470,86 telefonia stacjonarna, 

  16.480,36 zakup energii cieplnej i elektrycznej, 

  20.799,28 Zakup usług pozostałych - czynsz za wynajmowane lokale, wydatki na 
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wodę i nieczystości, projekt aranżacji pomieszczeń b-teki, wykonanie 

badań pracowniczych z orzeczeniem, polisa ubezpieczeniowa mienia,  

  2137,67 Podróże służbowe krajowe – delegacje związane ze szkoleniami w 

ramach Programu rozpracuj to z Biblioteką (5 modułów dwudniowych 

dla 4 pracowników), szkolenia w ramach Programu Rozwoju Biblio-

tek, pozyskiwania środków zewnętrznych, itp. 

  870,00 Szkolenia pracowników – opłaty za szkolenia zewnętrzne związane z 

ochroną danych osobowych w bibliotece, profesjonalną organizacją i 

zarządzanie w b-tece i prowadzeniem rachunkowości 

  945,00 Wynagrodzenia bezosobowe – spotkania autorskie, warsztaty z wizażu 

podczas ferii w bibliotece  

 

 

Zbiory biblioteczne 

W I półroczu 2013r. zbiory MBP i filii bibliotecznych powiększyły się o 530 egzem-

plarzy.  

Źródła przybytków książkowych są następujące: 

  506 - zakup 

  24 - dary (w tym od osób prywatnych 5) 

 530 - razem 

 

Struktura wpływów nowych książek przedstawia się następująco: 

  104 - literatura piękna dla dzieci 

  347 - literatura piękna dla dorosłych 

  79 - literatura z innych działów 

 530 - razem 

 

MBP w strukturze zbiorów stara się uwzględnić potrzeby różnych kategorii czytelni-

ków. Dla dzieci i młodzieży kupowano głównie lektury szkolne, popularne książki obyczajo-

we dla dziewcząt; przygodowe oraz fantastykę dla chłopców. Dla czytelników dorosłych ku-

pujemy głównie literaturę rozrywkową, sensacyjną, powieści obyczajowe, romanse , biografie 

oraz książki dotyczące najnowszej historii polskiej i światowej.  

W czytelni MBP, z której zbiorów głównie korzystają studenci oraz słuchacze studiów 

szkół dziennych lub zaocznych, gromadzimy głównie literaturę naukową z różnych dziedzin 

wiedzy- historii, informatyki, prawa, filozofii, socjologii, ekonomii. Na zakup książek w I 

półroczu 2013 r. wydano 10.130,47 zł. W 2013 roku złożono wniosek o dotację na zakup 

książek z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Biblioteki Na-

rodowej, w ramach programu operacyjnego pn. promocja czytelnictwa, na kwotę 17.000,00 

zł. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w II półroczu 2013r 

Aktualny stan księgozbioru w MBP i filiach, na dzień 30.06.2013r. jest następujący: 

  20 042 - literatura piękna dla dzieci 

  34 138 - literatura piękna dla dorosłych 

  29 346 - literatura z innych działów wiedzy 

 83 526 - woluminów 
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Selekcja księgozbioru 

Od maja 2013r. trwa w MBP selekcja księgozbioru. W związku z potrzebą aktualizacji 

księgozbioru, dyrektor MBP wydał zarządzenie o powołaniu komisji selekcyjnej i wycofaniu 

z księgozbioru książek zdezaktualizowanych, zaczytanych, zniszczonych. W bibliotekach 

publicznych selekcja księgozbioru powinna być dokonywana na bieżąco, w sposób ciągły. W 

MBP selekcji dokonywano do tej pory w sposób wyrywkowy. Kompleksowej selekcji nie 

było od ponad 20 lat. W związku z powyższym część księgozbioru to książki zdezaktualizo-

wane (szczególnie w działach: historia, ekonomia, informatyka, geografia polityczna). W wy-

niku selekcji zmniejszy się ilość księgozbioru, ale podniesie się jego jakość – szczególnie 

przy zwiększonych wydatkach na nowości wydawnicze. Planowane zakończenie selekcji – 

wrzesień 2013. Następny etap to skontrum (inwentaryzacja) zbiorów bibliotecznych, które 

według ustawy o bibliotekach w bibliotece publicznej z wolnym dostępem do półek winno się 

dokonywać raz na 5 lat. W MBP ostatnie skontrum przeprowadzono 21 lat temu. 

 

Czasopisma 

W I półroczu 2013 r. MBP i filie biblioteczne miały do zaproponowania czytelnikom 

41 tytułów czasopism. Dodatkowo nasze placówki otrzymały od instytucji i osób prywatnych 

następujące tytuły czasopism: Kurier Przasnyski, Tygodnik Przasnyski, Magazyn Literacki 

Książki, Newsweek. W naszej ofercie znajduje się 8 tytułów egzemplarzy czasopism dla 

dzieci i młodzieży. Otrzymujemy również w darze pojedyncze egzemplarze czasopism dla 

kobiet np. Olivia, Świat Kobiety, Gala, Viva, Avanti, Auto Świat, Pani, Elle, Party, Chwila 

dla Ciebie, Samo Życie itp. 

 Tytuły te znacząco wzbogaciły ofertę czytelni. Ze względu na bardzo wysokie ceny 

prasy MBP nie jest w stanie zaspokoić wszystkich zainteresowań czytelników w tej dziedzi-

nie. MBP stara się, aby w ofercie naszej czytelni znajdowały się wybrane tytuły, reprezenta-

tywne dla różnych dziedzin wiedzy i rozrywki. Ogółem na prenumeratę prasy w 2013 r. wy-

dano 3.960,27 zł. Jest to kwota znacząca, gdyż ceny prasy są wysokie i mają stałą tendencję 

do wzrostu. MBP stara się utrzymywać ofertę prasy na stałym poziomie, gdyż czytelnicy 

przyzwyczaili się, że w naszych czytelniach mogą skorzystać z tytułów znanych i gromadzo-

nych od wielu lat. Aby zachęcić dzieci i młodzież do czytania prasy w Filii dla dzieci i mło-

dzieży udostępnia się 6 tytułów przeznaczonych dla tej grupy wiekowej. Młodzi czytelnicy 

sami decydują o tym, co chcą czytać. Największym zainteresowaniem cieszą się następujące 

tytuły: „Victor”, „Victor Junior”, „Cogito”, „Dziewczyna”. 

 

 

Czytelnictwo 

 

 Na koniec 2012 r. miejskie placówki biblioteczne zarejestrowały łącznie 1896 czytel-

ników. 

Struktura wiekowa czytelników przedstawia się następująco: 

 

  400 - czytelnicy do lat 15 

  280 - czytelnicy od lat 16 do 19 

  193 - czytelnicy od lat 20 do 24 

  501 - czytelnicy od lat 25 do 44 

  323 - czytelnicy od lat 45 do 60 

  199 - czytelnicy powyżej 60 lat 
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 1896 - razem 

 

Kategorie społeczno-zawodowe czytelników prezentują się następująco: 

 

  676 - uczniowie (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie) 

  102 - studenci studiów stacjonarnych 

  355 - pracownicy umysłowi 

  41 - rolnicy 

  58 - robotnicy 

  224 - inni zatrudnieni 

  440 - nie zatrudnieni 

 1896 - ogółem 

 41 - (w tym studenci studiów zaocznych) 

 

Statystyki biblioteczne nie wyróżniają odrębnej kategorii studentów studiów zaocz-

nych i wieczorowych. Ta grupa czytelników mieści się w różnych kategoriach społeczno- 

zawodowych. MBP dla własnych potrzeb wyodrębniła z całości tych czytelników, którym ma 

obowiązek zapewnić właściwy księgozbiór. Od lat najliczniejszą grupę czytelników stanowią 

dzieci oraz młodzież gimnazjum i szkół średnich. Jej obecność w bibliotece często nie jest 

wynikiem rozwiniętych zainteresowań czytelniczych, ale koniecznością zdobycia potrzebnej 

w ciągu roku szkolnego lektury. Wśród naszych czytelników mamy wiele osób, które nie są 

mieszkańcami Przasnysza. Studenci z terenu powiatu nie mogą w swoich bibliotekach gmin-

nych znaleźć potrzebnej literatury, gdyż zakup bardzo drogich książek naukowych przekracza 

możliwości finansowe poszczególnych bibliotek. 

Szczegółowa działalność merytoryczna MBP w 2012 r. przedstawia się następująco:     

  1 896 czytelnicy zarejestrowani, 

  10 941 odwiedziny czytelników w wypożyczalni,  

  21 242 książki udostępnione na zewnątrz,  

  6 008 odwiedziny czytelników w czytelni, 

  1 692 książki udostępnione w czytelni na miejscu, 

  149 czasopisma udostępnione w czytelni (roczniki oprawne), 

  7 348 czasopisma pojedyncze udostępnione w czytelni (nieoprawne),  

  274 czasopisma wypożyczone za zewnątrz,  

  4 czytelnicy niewidzący lub słabowidzący, 

  35 wypożyczenia „książek mówionych” (książki nagrane na  kasetach 

magnetofonowych – 392), 

  28 czytelnicy zarejestrowani w punkcie w szpitalu miejskim, 

  237 wypożyczenia książek w punkcie w szpitalu miejskim, 

  1 785 Internet – odwiedziny  

  69 zbiory specjalne udostępnione na miejscu, 

  1 180 informacje udzielone w czytelniach, 

  10 wolontariusze (liczba osób), 

  164 odwiedziny wolontariuszy w bibliotece, 

  21 „książka na telefon” odwiedziny w domu, 

  302 upomnienia za przetrzymywanie książki (pisemne, ustne, telefo-
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niczne), 

  32 482 liczba wprowadzonych rekordów. 

 

Analizując dane z 2012 roku oraz poprzednich lat zauważa się, że tradycyjna książka 

powoli odsuwana jest na boczny tor. Przyczyną tego zjawiska jest szybkie tempo życia, do-

stępność łatwej rozrywki, bogata oferta programów telewizyjnych, coraz powszechniejszy 

dostęp do komputera i Internetu. Przyczyną spadku zainteresowania książka wśród dzieci i 

młodzieży są rozbudowane programy szkolne oraz znaczna liczba zajęć poza lekcyjnych w 

których uczestniczą dzieci i młodzież.  

Czytelnicy z Filii dla dzieci i młodzieży MBP poszukują głównie lektur szkolnych, a 

na literaturę typowo rozrywkową mają czas jedynie podczas ferii zimowych i wakacji. Ob-

serwując tendencję i wybory czytelnicze najmłodszych czytelników zauważa się, że podlegają 

one stopniowej zmianie. Coraz częściej wybierają oni książki z serii popularnonaukowych z 

różnych dziedzin wiedzy np. astronomia, zoologia. Dużą popularnością cieszą się różne kom-

pendia wiedzy i bogato ilustrowane encyklopedie dziedzinowe. Znaczny procent książek wy-

pożyczonych przez młodych czytelników stanowią lektury szkolne oraz książki pozwalające 

rozszerzyć i syntetyzować wiadomości. Młodzież chętnie czyta książki o życiu rówieśników 

w szczególności takie, które poruszają problemy dojrzewania, narkomanii i rozpadu rodzin. 

Dorośli czytelnicy czytają książki przed wszystkim dla przyjemności. Wybierają więc 

literaturą rozrywkową: romanse, kryminały, horrory, sensacje, literaturę faktu. Często czytają 

bestsellery reklamowane w mediach. Niezmiennie też czytelnicy pytają o nowości tzw. książ-

ki chwili. Ostatnio zauważa się wzrost zainteresowania współczesną literaturą polską. Naj-

bardziej poczytni pisarze to: Monika Szwaja, Izabela Sowa, Małgorzata Kalicińska, Katarzy-

na Grochola, Andrzej Sapkowski, Andrzej Pilipiuk, Marek Krajewski. Najbardziej poszuki-

wani i poczytni autorzy zagraniczni to: Nora Roberts, Charlan Coben, C. Cusller.  

W ramach promocji książki i czytelnictwa w 2013 roku zaproponowały czytelnikom 

następujące formy pracy: 

  spotkania autorskie i promocje książek - 1 

  konkursy, quizy, zgaduj-zgadula - 19 

  wycieczki do biblioteki   - 3 

  imprezy dla dzieci  - 4 

  wystawki  - 19 

  warsztaty plastyczne - 23 

  wycieczki do muzeum  - 1 

  gazetki  - 6 

  głośne czytanie - 7 

  imprezy biblioteczne (rajd rowerowy, noc w 

bibliotece) 

- 2 

  spotkania Klubu Literackiego „Przaśnik” - 15 

  zajęcia komputerowe - 3 

  szkolenia - 7 

  Tydzień z Internetem - 1 

  Kiermasze książek, bookcrossing - 4 

  Przedstawienie teatralne - 1 

  Zajęcia edukacyjne - 11 
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Specjalne grupy czytelników 

 

MBP podejmuje od wielu lat różne działania na rzecz społeczności lokalnej. Nasze 

placówki zapewniają obsługę specjalnym grupom czytelniczym. Jedną z form tego rodzaju 

działań jest działalność wolontariatu w Miejskiej Bibliotece Publicznej i filiach bibliotecz-

nych. Skupiają one 11 młodych osób, które dostarczają książki osobom mającym trudności z 

poruszaniem się i w związku z tym utrudniony dostęp do biblioteki. Wolontariusze odwiedza-

ją również chorych na oddziałach szpitalnych. Jest to bardzo cenna inicjatywa młodzieży, 

która wykonuje pracę bezinteresownie, bezpłatnie z potrzeby serca. Część wolontariuszy zaj-

muje się pracą z dziećmi, pomagając im w odrabianiu lekcji oraz organizując gry i zabawy w 

czasie wolnym od nauki. Kilka osób pomaga w Punkcie Bibliotecznym w szpitalu miejskim 

roznosząc książki pacjentom, którzy mają problem z poruszaniem się. Pozostali wolontariusze 

pomagają przy różnych pracach w bibliotece np.: okładaniem i reperacją książek, roznosze-

niem upomnień i porządkowaniem księgozbioru. Wolontariusze odwiedzili w 2013 r. biblio-

tekę i osoby niepełnosprawne 164 razy. 

W ramach akcji „książka do domu” młodzież roznosi książki do osób chorych star-

szych, niepełnosprawnych, do tych które mają problemy z poruszaniem się i wychodzeniem z 

domu. W 2013 r. z takiej formy propagowania czytelnictwa skorzystano 21 razy. 

Inną formą pracy MBP na rzecz społeczności lokalnej jest działalność punktu biblio-

tecznego książek mówionych. Mieści się on w tym samym pomieszczeniu, co Filia dla dzieci 

i oddział Polskiego Związku Niewidomych. Niewidomi i słabo widzący znają to miejsce do-

brze i przychodząc do oddziału PZN mogą jednocześnie wypożyczać nagrania książek. Czy-

telnikami punktu książek nagranych na kasety magnetofonowe są głównie osoby z niepełno-

sprawnością wzroku oraz ci, którzy mają trudności z czytaniem z innych powodów zdrowot-

nych. Punkt zaopatrywany jest przez Bibliotekę Centralną Polskiego Związku Niewidomych. 

 

W 2013 r. z książek nagranych na kasetach korzystało 4 czytelników. Osoby słabo wi-

dzące i niewidzące wypożyczyły 392 kasety tj. 35 książek. 

Aby zapewnić dostęp do literatury specjalnym grupom czytelników MBP od 2003 r. 

prowadzi w szpitalu miejskim punkt biblioteczny. Pacjenci mogą wypożyczać książki w każ-

dy wtorek i piątek od 15:00 do 17:00. Obsługę punktu zapewnia pracownik Filii Nr 1 miesz-

czącej się w pobliżu szpitala, co znacznie ułatwia pracę w punkcie. Księgozbiór w punkcie to 

literatura rozrywkowa, głównie powieści obyczajowe, przygodowe i sensacyjne. W punkcie 

gromadzimy również literaturę fachową dotyczącą zapobiegania i leczenia uzależnień różne-

go rodzaju: (narkomania, alkoholizm, nikotynizm) oraz przemocy w rodzinie. Czytelnikami 

punktu są głównie chorzy z Oddziału Rehabilitacji i Oddziału Psychiatrycznego, zmuszeni 

przebywać w szpitalu dłuższy czas. Punkt współpracuje z Poradnią Uzależnień, która mieści 

się w sąsiedztwie. Ze zbioru książek często korzystają pacjenci poradni. Po kilku latach dzia-

łalności punktu bibliotecznego w szpitalu, należy stwierdzić, że jest on bardzo potrzebny i 

właściwie spełnia swoją rolę. 

 W I półroczu 2013 roku zarejestrowanych było 28 czytelników. Aktualnie Punkt bi-

blioteczny w szpitalu miejskim dysponuje księgozbiorem liczącym 356 woluminów. Czytel-

nicy w 2012 roku wypożyczyli 237 książki.  
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Inna dodatkowa pozastatutowa działalność MBP dla środowiska lokalnego to pomoc 

osobom starszym w redagowaniu i pisaniu różnego rodzaju pism do instytucji, pomoc w wy-

pełnianiu druków. Staramy się na bieżąco reagować na różnorakie potrzeby naszych czytelni-

ków.  

 

Działalność kulturalno-oświatowa  

W okresie sprawozdawczym, w ramach wypoczynku zimowego zorganizowano „Ferie 

w Bibliotece”. Dzieci uczestniczyły w porankach z bajką, konkursach, grach i zabawach. Du-

żym zainteresowaniem cieszyły się konkursy i zajęcia plastyczne. 

Ferie organizowano przy współpracy z Urzędem Miasta, Miejską Komisją Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych, Biblioteką Pedagogiczną, Zespołem Szkół Ponadgimna-

zjalnych, Stowarzyszeniem Młodzi w Regionie, Spółdzielnią Mieszkaniową w Przasnyszu, 

Fundacją Aktywnej Rehabilitacji,  

 Z ciekawszych zajęć należy wymienić spotkanie z zawodnikiem polskiej kadry naro-

dowej w rugby na wózkach inwalidzkich, warsztaty wizażu, spotkanie z historią Przasnysza, 

noc w bibliotece – to dla młodzieży. Dla dzieci były m.in. zajęcia plastyczne, muzyczne, wy-

cieczka do muzeum weterynarii, zajęcia wokół „Czarnej książki kolorów” – jak przedstawić 

trudne problemy osób niewidomych. 

 

W ramach popularyzacji Internetu Miejska Biblioteka Publiczna wzięła udział w akcji 

pn. Tydzień z Internetem 2013. Honorowym patronem akcji był europejski komisarz ds. 

agendy cyfrowej, a koordynowana była przez Telecentre-Europe. Koordynatorem polskiej 

edycji była Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizująca Program Rozwoju 

Bibliotek. „Tydzień z Internetem” to część ogólnopolskiej kampanii mającej na celu zachęce-

nie jak największej liczby osób do korzystania z Internetu. Akcja skierowana była przede 

wszystkim do osób po 50 roku życia. W akcji tej podkreślono rolę bibliotek w walce z wyklu-

czeniem cyfrowym. W ramach akcji zorganizowano warsztaty dla seniorów połączone z zaję-

ciami dotyczącymi zdrowego odżywiania prowadzone przez Panią Irenę Dołęgę – dietetycz-

kę. 

Z myślą o seniorach w Filii nr 1 zorganizowano również zajęcia prowadzone przez 

Panią Anielę Gauze – „Trening pamięci”. 

MBP włączyła się także w akcję „Odjazdowy Bibliotekarz”, w ramach której zorgani-

zowała rajd rowerowy dla użytkowników biblioteki na trasie Przasnysz – Rostkowo – Prza-

snysz. W rajdzie uczestniczyło 67 osób, a współorganizatorami były: Biblioteka Pedagogicz-

na, Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych, Urząd Miasta, Zespół Szkół Po-

nadgimnazjalnych, Zespół Medycznych Szkół Policealnych, Szkoła Podstawowa w Rostko-

wie. Rajd połączony był z piknikiem, promocją książki (bookcrossing, konkursy i zabawy 

literackie i sprawnościowe). 

W lutym 2013 roku zorganizowano we współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimna-

zjalnych spotkanie z młodym profesjonalistą – Janem Cabanem specjalistą w dziedzinie IT z 

młodymi ludźmi – uczniami technikum informatycznego. Spotkanie odbyło się w ramach 

programu „Link do przyszłości”. Wzięło w nim udział 40 uczniów. 

 

Szkolenia 

W I półroczu 2013 roku bibliotekarze uczestniczyli w licznych szkoleniach wewnętrz-

nych i zewnętrznych:  
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lp Data Nazwa szkolenie Miejsce szkole-

nia 

uczestnicy 

1. 01. –  

06.2013 

Pięć modułów 2-dniowych szko-

leń w ramach Programu „Roz-

pracuj to z biblioteką” 

Nowogród I.Robakowska 

P.Dąbrowski 

W.Piotrak 

M.Sobiesiak 

2. 01.-05.2013 Profesjonalna organizacja i za-

rządzanie biblioteką 

Kurs e-

learningowy 

M.Sobiesiak 

3. 18.02.2013 Wdrażanie programu kompute-

rowego MAK+ 

MBP w Prza-

snyszu 

Bibliotekarze i 

bibliotekarki 

powiatu prza-

snyskiego 

4. 26.02.2013 Ochrona danych osobowych w 

bibliotece 

Instytut Książki 

Warszawa 

W.Piotrak 

M.Sobiesiak 

5. 15.03.2013 Tworzenie projektów w ramach 

Programu Biblioteka+ 

Olsztyn P.Dąbrowski 

6. 03.-04.2013 Szkolenie z technologii informa-

tycznych w ramach Programu 

Rozpracuj to z Biblioteką 

Warszawa W.Piotrak 

P.Dąbrowski 

B.Płoska 

7. 24.04.2013 Biblioterapia Biblioteka Mia-

sta S. Warszawy 

W.Zagroba 

8. 17.05.2013 Spotkanie użytkowników pro-

gramu MAK+ 

Warszawa P.Dąbrowski 

9. 25.05.2013 Katalogowanie zbiorów specjal-

nych 

MBP w Prza-

snysz 

Bibliotekarze i 

bibliotekarki 

powiatu prza-

snyskiego 

10. 06.06-

07.06.2013 

Szkolenie na temat rzecznictwa 

w bibliotece w ramach Programu 

Rozwoju Bibliotek – I moduł 

Warszawa I.Robakowska 

M.Sobiesiak 

11. 24.06.2013 Rachunkowość w instytucjach 

kultury 

Warszawa M.Kołakowska 

 

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym 

W ramach działań na rzecz społeczności lokalnej MBP współpracuje z osobami mają-

cymi zainteresowania literackie, które skupiają się w Klubie Literackim „Przaśnik”. MBP 

oraz członkowie Klubu Literackiego „Przaśnik” współpracowali z różnymi instytucjami i 

organizacjami na terenie miasta i powiatu np. z Muzeum Historycznym, MDK, z klubami 

seniora w Przasnyszu i Chorzelach, z Polskim Związkiem Niewidomych, Związkiem Emery-

tów i Rencistów oraz Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, Biblioteką Pedagogiczną 

w Przasnyszu, Kołem Miłośników Sztuki „Taras”, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

Spółdzielnią Mieszkaniową, Księgarnią Polska Książka, bibliotekami szkolnymi wszystkich 

szczebli, przedszkolami itd. 

W 2013 r. odbyło się 15 spotkań członków Klubu Literackiego „Przaśnik” podczas, 

których poeci prezentowali swoje utwory oraz przygotowywali się do prezentacji poetyckich. 

Klub Literacki, działa od kilku lat przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu. Człon-
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kowie klubu współpracują z różnymi stowarzyszeniami i organizacjami  na terenie woje-

wództwa mazowieckiego np.  Związek Literatów na Mazowszu, Związek  Twórców Ziemi 

Zawkrzeńskiej z Mławy, Związek Twórców Ziemi Żyrardowskiej. 

 

 

Biblioteki powiatowe 

 W 2012 roku 2 listopada zawarte zostało porozumienie między Powiatem Przasny-

skim a Miastem Przasnysz w sprawie powierzenia gminie Miasta Przasnysz zadań w zakresie 

prowadzenia Powiatowej biblioteki Publicznej. Powiat powierza, a Miasto przyjmuje do wy-

konania zadania Powiatu w zakresie wymienionym w Porozumieniu. Podstawowe zadania 

dotyczą głównie gromadzenia zbiorów bibliotecznych, zaspokajania potrzeb oświatowych, 

kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa Powiatu Przasnyskiego, udzielanie bi-

bliotekom publicznym Powiatu Przasnyskiego pomocy instrukcyjno-metodycznej i współpra-

ca z Publiczną Biblioteką Wojewódzką w Warszawie w zakresie tworzenia i rozbudowy Ma-

zowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej (MSIB). Podstawą finansową realizacji zadań 

Biblioteki Powiatowej są środki określone w rocznych planach wydatków Samorządu Powia-

tu Przasnyskiego. W ramach realizacji zadań powiatowych przez MBP w 2013 roku zorgani-

zowano dwa szkolenia dla bibliotekarzy powiatu przasnyskiego. Dotyczyły one wdrażania 

programu bibliotecznego MAK+ i problemów związanych z katalogowaniem zbiorów spe-

cjalnych. Powierzono także Pani Irenie Skwarskiej  zadania instruktora metodycznego dla 

bibliotek powiatowych. 

 

Projekty  

W 2013r. MBP realizowała projekt w ramach programu „Rozpracuj to z biblioteką”. W ra-

mach tego projektu bibliotekarze wzięli udział w cyklu szkoleń organizowanych przez Pro-

gram Rozwoju Bibliotek i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Biblioteka 

otrzymała sprzęt komputerowy i oprogramowania niezbędne do działań związanych z projek-

tem. Wymiernym efektem szkoleń jest stworzenie dokumentu – „Plan rozwoju MBP w Prza-

snyszu”. Taki dokument będzie z pewnością dużą pomocą w trakcie pisania kolejnych projek-

tów. 

Zespół pracowników MBP przygotował wniosek na wyposażenie i remont biblioteki głównej 

do Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek. Budżet 

projektu to 276 000 zł. Wniosek zostanie złożony w lipcu 2013r. 

W omawianym okresie złożono wniosek do programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości 

wydawniczych dla bibliotek publicznych” złożono wniosek na 17000 zł.  

 

Pracownicy 

Aby zapewnić czytelnikom fachową obsługę w miejskich placówkach bibliotecznych 

zatrudniono 10 pracowników, w tym 8 pracowników merytorycznych, główną księgową (pół 

etatu) i pracownika obsługi. W I półroczu 2013r. na płace dla pracowników bibliotek wydat-

kowano 149 690,45 zł.  

Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników stanowiło kwotę 21.719,43 zł. Na 

ZUS odprowadzono składki w wysokości 30.436,71 zł, a na fundusz pracy 3.044,62 zł. 

 

Organizacja i zarządzanie 
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W omawianym okresie dyrektor MBP wydał szereg zarządzeń dotyczących organizacji pracy 

placówki. Należało uzupełnić dokumentację lub też uaktualnić istniejące już dokumenty. Wy-

dane zarządzenia dotyczyły: 

 Wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego MBP w Przasnyszu  

 Wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników MBP w Przasnysz 

 przyjęcia Polityki bezpieczeństwa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu oraz 

wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji 

 wprowadzenia Instrukcji zarządzania bezpieczeństwem systemu informatycznego  

w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu 

 powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych, 

 wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii 

Nałkowskiej w Przasnyszu 

 wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii 

Nałkowskiej w Przasnyszu 

 powołania komisji selekcji zbiorów bibliotecznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu 

 wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
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Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  

Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2013 r.  

 

 

 

  PRZYCHODY  

 

Wyszczególnienie  Plan na 

2013r. 

Wykonanie  

do 30.06.2013r. 

% 

Dotacja z budżetu  504.500,00 266.800,00 52,88 

Dotacja z Fundacji Orange 6.209,60 6.209,60 100,00 

Dotacja z Biblioteki Narodowej 0,00 0,00 0,00 

Wpływy z usług 4.000,00 1.989,40 49,74 

Pozostałe odsetki 500,00 83,62 16,72 

Otrzymane darowizny  w postaci pieniężnej 2.000,00 1.560,00 78,0 

Przychody ogółem 517.209,60 276.642,62 52,49 

Stan środków pieniężnych na początek roku 

sprawozdawczego 

2.361,20 2.361,20 100,00 

Ogółem 519.570,80 279.003,82 53,69 

                       

 

 

WYDATKI 

 

Wyszczególnienie Plan na 2013 r. Wykonanie do 

30.06.2013 r. 

% 

Wynagrodzenie osobowe pracowników 304.141,00 149.690,45 49,21 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.052,00 21.719,43 94,21 

Składka na ubezpieczenie społeczne 54.320,00 30.436,71 56,03 

Składka na fundusz pracy 4.289,00 3.044,62 70,98 

Wynagrodzenia bezosobowe 4.500,00 945,00 21,00 

Zakup materiałów i wyposażenia 28.902,20 13.894,95 48,08 

Zakup materiałów żywnościowych 500,00 186,43 37,28 

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 17.000,00 10.130,47 59,59 

Zakup energii 31.257,00 17.188,28 54,99 

Zakup usług pozostałych 23.483,00 15.027,78 63,99 

Zakup usług dostępu do sieci Internet 6.209,60 2.153,48 34,67 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunika-

cyjnych 

3.000,00 1.470,85 49,03 

Podróże służbowe krajowe 3.500,00 2.137,67 61,04 

Różne opłaty i składki 1.357,00 1.357,00 100,00 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so-

cjalnych   

11.132,00 7.794,00 70,01 

Szkolenia pracowników  2.928,00 870,00 29,71 

Wydatki ogółem 519.570,80 278.047,12 53,51 

Stan środków pieniężnych na koniec okresu 

sprawozdawczego 

0,00 956,70 - 

Ogółem 519.570,80 279.003,82 53,70 
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W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu na 30.06.2013 r.:  

       1. wystąpiły zobowiązania w kwocie – 13.180,01 zł, w tym: 

- zobowiązania wobec budżetu –1.752,00 (podatek od wynagrodzeń) 

- zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 11.428,01 zł 

       2. nie wystąpiły żadne należności, 

       3. nie wystąpiły żadne zobowiązania ani należności wymagalne.  

 

 

 

 

 

 


