Informacja z realizacji zadań Gminnej Biblioteki Publicznej
w Trzydniku DuŜym w latach 2002-2006.
Sieć bibliotek publicznych gminy Trzydnik DuŜy stanowią:
Gminna Biblioteka Publiczna w Trzydniku, oraz 3 filie biblioteczne
w: Olbięcinie, Rzeczycy KsięŜej i Rzeczycy Ziemiańskiej. Dodatkowo
czytelnictwo w gminie wspomagają 2 punkty biblioteczne: w Budkach
i w Zielonce.

Działalność G.B.P. w Trzydniku w okresie sprawozdawczym to
przede
wszystkim
realizacja
głównych
zadań
statutowych
tj. gromadzenia, opracowania i udostępniania księgozbioru. W okresie
mijającej kadencji Rady Gminy Biblioteki wzbogaciły swe placówki
w sumie o 6 006 wol., na wartość: 119 477,75. Średnio w roku
kalendarzowym kupujemy dla 4 placówek bibliotecznych około 1 300
wol. na wartość ok. 22 000 zł. Z tego dla G.B.P. w Trzydniku przeciętnie
około 700 wol., na wartość: 15 000 zł. Wskaźnik dopływu nowości
ksiąŜkowych do naszych bibliotek 18/19 wol. na 100 mieszkańców, oraz
wskaźnik zasięgu czytelniczego - 27,75 % stawiają naszą gminę
w czołówce gmin powiatu kraśnickiego.
Od kilku lat w gromadzeniu księgozbioru wspomaga nas
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wysokość

przekazywanych dotacji uzaleŜniona jest od liczby czytelników,
zarejestrowanych w roku poprzedzającym składanie wniosku.
W kolejnych edycjach programu operacyjnego „Rozwój Bibliotek
i Czytelnictwa” otrzymaliśmy:
- rok 2003 - 800 zł.
- rok 2004 -1 908 zł.
- rok 2005 -6 900 zł.
- rok 2006 -6 949 zł.
Dzięki bogatym zakupom nowości biblioteki cieszą się duŜym
zainteresowaniem swoimi zbiorami wśród mieszkańców gminy.
Rokrocznie zwiększa się liczba czytelników oraz wypoŜyczeń.
Liczba czytelników zarejestrowanych przez poszczególne placówki na
przestrzeni lat 2002-2006 przedstawia się następująco:
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Najliczniejsze wiekowo grupy czytelnicze to: czytelnicy do lat 15 oraz
dorośli w wieku 25-44 lata. Najliczniejsze zawodowo grupy czytelnicze
to: uczniowie, rolnicy i studenci. Stosunek liczby zarejestrowanych
czytelników do liczby mieszkańców rokrocznie wzrasta, od 26,1 %
w 2002 roku do 27,75 % w roku 2005. Innym miernikiem pracy
bibliotekarzy związanym z celowym i trafnym doborem gromadzonych
zbiorów jest liczba wypoŜyczeń. W okresie sprawozdawczym

udostępnianie zbiorów przedstawia się w poszczególnych placówkach
następująco:
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księgozbioru biblioteki na bazie posiadanego księgozbioru podręcznego
i literatury popularno-naukowej prowadzą działalność informacyjnobibliograficzną. W roku 2005 udzielono 3 388 informacji, z tego
najwięcej informacji bibliotecznych i rzeczowych. Działalność
upowszechnieniowa bibliotek to przede wszystkim akcentowanie rocznic
literackich, przeglądy ksiąŜek, konkursy czytelnicze i plastyczne,
wycieczki do bibliotek najmłodszych czytelników, spotkania autorskie
i inne formy pracy kulturalnooświatowej organizowane przy współpracy
z publicznym gimnazjum, szkołami podstawowymi oraz Gminną
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Od maja 2004 roku oferta usługowa G.B.P. dla czytelników
i mieszkańców została wzbogacona o czytelnie internetową „Ikonka”,
zlokalizowaną w G.B.P. w Trzydniku. Ministerstwo Nauki

i Informatyzacji przekazało nam 3 zestawy komputerowe z dostępem do
Internetu. Uczniowie mają moŜliwość bezpłatnego skorzystania
z dostępu do Internetu przez 3 dni w tygodniu, po wcześniejszej
rezerwacji stanowiska, natomiast dorośli i studenci przez cały tydzień
w godzinach pracy biblioteki. W grudniu 2004 roku dzięki władzom
samorządowym i Radzie Gminy udało się przenieść Filię G.B.P.
w Olbięcinie do adaptowanego
lokalu w pawilonie handlowousługowym. Biblioteka od
1966 roku mieściła się
w
budynku
przedszkola
w Olbięcinie, zajmując jedno
pomieszczenie o powierzchni
12 m2. Z chwilą przeniesienia
do nowego lokum zajmuje 66
m2, na które składają się 4
pomieszczenia. Nowy lokal to
przede wszystkim przestrzeń,
duŜo
światła,
zaplecze
sanitarne,
bieŜąca
woda
i ogrzewanie gazowe. Została
zakupiona nowa wykładzina
dywanowa, oraz nowy sprzęt
biblioteczny.
W
okresie
sprawozdawczym takŜe inne
placówki biblioteczne zostały
odnowione, zmodernizowane
i doposaŜone w sprzęt.
W G.B.P. w Trzydniku zakupiono 3 biurka pod komputery dla potrzeb
czytelni internetowej, dla filii G.B.P. w Rzeczycy KsięŜej zostały
zakupione krzesła. W 2004 roku w filii G.B.P. w Rzeczycy Ziemiańskiej
przeprowadzono termomodernizację a w 2005 wykonane zostało
malowanie pomieszczeń oraz cyklinowanie podłóg. W 2005 roku
wszyscy bibliotekarze uczestniczyli w dwu-modułowym internetowym
kursie „BibWeb”, zdobywając nowe potrzebne w pracy umiejętności
sprawnego poruszania się w wirtualnym świecie. Rok 2006 upływa pod
hasłem regionalizmu. Realizując załoŜenia wojewódzkiego konkursu
„Pamięć Przeszłości” G.B.P. w Trzydniku prowadzi zbiórkę opracowań
dotyczących gminy w tym prac dyplomowych od absolwentów
wyŜszych uczelni z naszego terenu. Na koniec września 2006 biblioteka
otrzymała w darze 14 prac dyplomowych. RównieŜ w ramach

trwającego konkursu G.B.P. w Trzydniku we współpracy
z mieszkańcami gminy przygotowała albumy dla kaŜdej miejscowości
z terenu gminy (20 miejscowości), składające się ze zdjęć i dokumentów
dotyczących Ŝycia mieszkańców poszczególnych miejscowości.

Wszystkie przedsięwzięcia realizowane przez biblioteki to wynik
i przykład dobrej współpracy z samorządem gminnym. Poczynając od
zabezpieczenia środków na zakup nowości ksiąŜkowych po zrozumienie
władz samorządowych dla uzasadnionych potrzeb w realizacji innych
zadań, oraz stałą troskę o sieć biblioteczną i poprawę warunków pracy
poszczególnych placówek.

