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w Tarnowcu

1 5. 10. 2021

Sprawozdanie L.dz. .... zaL

z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu za lata 2019 -2020 r.

Baza lokalowa:

1. Tarnowiec: 80 m kw. (Budynek GOK Tarnowiec)
2. Glinik Polski: 55 m kw. (Budynek Domu Ludowego)
3. Lubno Szlacheckie: 45 m kw. (Budynek Szkoły Podstawowej)

Przychody Biblioteki
W 2019 r Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu otrzymała z budżetu Gminy Tarnowiec 
dotację podmiotową w wysokości 215 000,00 zł, dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 
6 000,00 zł,. W 2020 r Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu otrzymała z budżetu 
Gminy Tarnowiec dotację podmiotową w wysokości 245 000,00 zł, dotację z Biblioteki 
Narodowej w kwocie 6 800,00 zł,.

Wydatki Biblioteki na działalność:
1. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły w 2019 r. 13 274,46 zł. W kwocie 
tej znalazły się również wydatki na zakup nowych regałów, biurka i mebli do aneksu 
socjalnego do pomieszczeń w Tarnowcu, 6 540,68 zł. Dzięki temu biblioteka zyskała nowy, 
nowoczesny jasny wygląd. Regały z placówki w Tarnowcu przewiezione zostały do filii 
w Gliniku Polskim i zastąpiły tam regały, które biblioteka otrzymała w latach 80-tych 
z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krośnie, a pochodzących jeszcze z lat 60-tych. 
Ponadto w obu placówkach zostały odnowione ściany i dokończone prace w Lubnie 
Szlacheckim. Wszystkie prace wykonane zostały własnym sumptem, pracą zatrudnionych 
w bibliotece pracowników.

W 2020 r. wyremontowane zostały pomieszczenia Filii w Gliniku Polskim.
Wygospodarowany został kącik na pomieszczenie socjalne z toaletą, umywalką i składem 
sanitarnym.
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3. Na zakup książek wydaliśmy w 2019 r.: 29 548,60 zł. w tym 6000.00 pochodzących
z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek publicznych, w którym Biblioteka w Tarnowcu wzięła udział. 
W 2020 r. wydaliśmy odpowiednio: 34 726,02 zł w tym 6 800, 00 z Biblioteki Narodowej.

5. Pozostałe wydatki zostały ujęte w „Sprawozdaniu z przebiegu wykonania planu 
finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu za 2019 r.” oraz 
„Sprawozdaniu z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Tarnowcu za 2020 r.”

Działalność Biblioteki:

W 2020 r. Biblioteka w Tarnowcu i jej filie pracowała w rygorze sanitarnym. Placówki były 
zamknięte dla czytelników. Czytelnicy zamawiali książki przez internet lub telefonicznie 
i odbierali je w umówionych godzinach w drzwiach biblioteki. Książki zwrócone od 
czytelników podlegały dezynfekcji (ozonowanie) oraz kwarantannie zalecanej prze Bibliotekę 
Narodową. Nie odbywały się imprezy zaplanowane w tym roku.

1. Czytelnicy:
W 2019 r. zapisaliśmy 1092 czytelników (wzrost o 21 czytelników w porównaniu 
z 2018 r.), w tym 545 uczniów, 283 osób pracujących, 264 czytelników 
nieprasujących (w tym emerytów) W 2020 r. zapisaliśmy 940 czytelników (spadek 
o prawie 150 czytelników w porównaniu z 2019 r.). Jest to wyraźny wpływ pandemii. 
Odnotowaliśmy spadek ilości czytelników najmłodszych, tj.

2. Udostępniane zbiorów:
W 2019 r. wypożyczyliśmy do domów 24 474 książki (w 2018 - 13 357 książek).
W 2020 r. wypożyczyliśmy do domów 13 517 książek (znaczny spadek)

3. Zakup książek:
W 2019 e. zakupiliśmy 989 książek, natomiast w 2020 r. 1309. Jest to przeważnie 
literatura piękna i dziecięca, jak również literatura popularnonaukowa. Staramy się tak 
dobierać nowości, aby były atrakcyjne dla naszych czytelników. Przy doborze 
kierujemy się sugestiami najwierniejszych czytelników.

4. Pozostała działalność:
- Udostępniamy komputery i internet dla czytelników. W 2020 r. jedynie w styczniu 
i lutym
- Udostępniamy telewizory (Tarnowiec i Glinik Polski) wraz z XBoxem do gier.
W 2020 r. jedynie w styczniu i lutym
- Bierzemy udział w akcji „Mała książka wielki człowiek” mającej na celu rozwijać 
zainteresowania czytelnicze wśród dzieci w wieku 3-6 lat.
- Prowadzimy akcję „Czytanie na drugie śniadanie”. Współpracujemy
z przedszkolami w Tarnowcu i Lubnie Szlacheckim, zapraszamy dzieci do biblioteki, 
prowadzimy zajęcia z edukacji czytelniczej. W 2020 r. jedynie w styczniu i lutym
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- Braliśmy udział w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie.
- W bibliotece odbyła się promocja książki - tomiku wierszy - Stanisławy 
Gierlasińskiej z Łubienka wydanej przez Bibliotekę.
- 29 listopada 2019 r. odbyła się uroczystość 70-lecia powołania i otwarcia 
w Tarnowcu Biblioteki Publicznej.
- Od stycznia 2020 działa nowy katalog internetowy Biblioteki w Tarnowcu.
- Prowadzona jest strona internetowa i Facebook Biblioteki w Tarnowcu.

Sporządził:
Dyrektor GBP w Tarnowcu
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