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KSIĄŻNICA PŁOCKA IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO
1.

Gromadzenie, opracowywanie zbiorów i przechowywanie materiałów bibliotecznych

01/KP/P

plan

13,50

318.887,47

1.011.071,97

1.329.959,44

wykonanie

13,50

318.886,46

1.008.103,59

1.326.990,05

99,99%

99,71%

99,78%

% wykonania
W ramach zadania, polegającego na powiększaniu zbiorów bibliotecznych wypożyczalni głównej, biblioteki dla dzieci, działu
zbiorów audiowizualnych oraz 13 filii bibliotecznych Książnicy Płockiej, dzięki zakupom nowości wydawniczych w okresie
sprawozdawczym liczba zbiorów powiększyła się łącznie o 14.614 jednostek inwentarzowych, z czego 12.522 jednostki zostały
zakupione, natomiast 2.092 jednostki stanowiły dary od Płockiego Stowarzyszenia Przyjaciół Książki i Bibliotek,czytelników i
instytucji oraz stanowiły zwroty za materiały zagubione. W 2020 roku ze zbiorów bibliotecznych wycofano 15.628 zniszczonych
i zdezaktualizowanych książek oraz 937 jednostek zbiorów specjalnych. Baza komputerowa zbiorów Książnicy Płockiej zawiera
100% wszystkich zgromadzonych i zinwentaryzowanych zbiorów. Na bieżąco jest uzupełniana i systematycznie modyfikowana.
Wprowadzane są ujednolicone hasła osobowe i przedmiotowe, zgodnie z kartoteką wzorcową NUKAT oraz Słownikiem Języka
Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej. Zgromadzone materiały biblioteczne są przechowywane i odpowiednio
zabezpieczone w agendach Książnicy – czytelni głównej, wypożyczalni głównej, wypożyczalni działu zbiorów audiowizualnych,
Bibliotece dla dzieci oraz 13 filiach bibliotecznych.
W 2020 roku Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego osiągnęła przychody w wysokości 84.716,96 zł w postaci środków
z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych i usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną
(56.541,00 zł) oraz materiałów bibliotecznych otrzymanych nieodpłatnie od Płockiego Stowarzyszenia Przyjaciół Książki i
Bibliotek i od osób fizycznych (o łącznej wartości 28.175,96 zł).
Wydatki bezpośrednie zadania związane były z zakupem materiałów bibliotecznych, tj. książek, czasopism, materiałów
audiowizualnych i multimedialnych oraz zbiorów elektronicznych.
2.

Udostępnianie materiałów bibliotecznych i ich ochrona

02/KP/P

plan

55,00

85.700,10

4.119.182,27

4.204.882,37

wykonanie

55,00

85.696,66

4.107.089,16

4.192.785,82

99,99%

99,71%

99,71%

% wykonania
W 2020 roku wszystkie placówki biblioteczne Książnicy Płockiej wypożyczały swoje zbiory w systemie bibliotecznym ALEPH.
W wypożyczalniach i czytelniach instytucji wypożyczono i udostępniono łącznie 452.316 jednostek materiałów bibliotecznych,
z czego 434.292 jednostki wypożyczono do domu, a pozostałe udostępniono na miejscu. W 2020 roku we wszystkich
placówkach Książnicy zarejestrowano łącznie 229.508 odwiedzin. Byli to czytelnicy korzystający z książek, czasopism,
materiałów audiowizualnych i internetu oraz poszukujący różnego rodzaju informacji. W okresie sprawozdawczym
zarejestrowano ogółem 24.112 stałych czytelników, w tym 24.027 czytelników aktywnie wypożyczających.
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Bibliotekarze w ramach tzw. „książki na telefon”, dostarczali czytelnikom chorym i w starszym wieku książki do domu. W dziale
zbiorów audiowizualnych zarejestrowano 75 osób z niepełnosprawnością. Osobom niewidomym i słabowidzącym udostępniano
urządzenie Czytak Plus z wgranymi książkami mówionymi, a osobom z niepełnosprawnością ruchową dostarczano do domu
audiobooki. Bibliotekarze informowali czytelników pocztą tradycyjną, elektroniczną oraz telefonicznie o konieczności zwrotu
przetrzymywanych materiałów bibliotecznych. W 2020 r. przeprowadzono inwentaryzację zbiorów bibliotecznych w filii nr 9 i nr
13. Biblioteczna pracownia introligatorska oprawiła, zszyła i zabezpieczyła przed zniszczeniem ponad tysiąc egzemplarzy
materiałów bibliotecznych.
Realizując zakres rzeczowy zadania w 2020 roku Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego osiągnęła przychody w wysokości
19.281,81 zł. z tytułu pobranych kar od czytelników zalegających ze zwrotem wypożyczonych książek oraz opłat za zagubione
przez czytelników książki i karty biblioteczne, a także przedawnionych kaucji nieodebranych przez czytelników.
Wydatki bezpośrednie zadania związane były przede wszystkim z opłatami za licencje programu ALEPH umożliwiającego
elektroniczne wypożyczanie zbiorów bibliotecznych, a także z zakupem druków bibliotecznych, dzienników, kwitariuszy,
znaczków pocztowych na potrzeby wysyłania upomnień do czytelników przetrzymujących książki, materiałów do oprawy
i zabezpieczania materiałów bibliotecznych, kart bibliotecznych, rozdzielaczy działowych i alfabetycznych oraz podpórek do
książek, a także konserwacją materiałów bibliotecznych.

3.

Świadczenia odpłatnych usług kulturalnych

03/KP/P

plan

3,00

2.950,00

224.682,66

227.632,66

wykonanie

3,00

2.948,64

224.023,02

226.971,66

99,95%

99,71%

99,71%

% wykonania

`

W ramach zadania Książnica Płocka prowadziła w 2020 roku wypożyczalnię kaset video i płyt DVD, a także świadczyła
klientom indywidualnym, instytucjom i zakładom pracy odpłatne usługi kserograficzne z materiałów pochodzących ze zbiorów
Książnicy, usługi introligatorskie oraz usługi w postaci wydruków komputerowych i skanów materiałów pochodzących ze
zbiorów Książnicy. Z wypożyczalni filmów, będącej częścią składową działu zbiorów audiowizualnych, odpłatnie korzystali do
końca I półrocza mieszkańcy Płocka i okolic. Od 1 lipca 2020 r. w oparciu o zmiany w Regulaminie Książnicy Płockiej
zaprzestano pobierania opłat za wypożyczanie kaset video oraz DVD. W 2020 roku ze zbiorów wypożyczalni skorzystało 1.960
osób, którym udostępniono łącznie 2.845 filmów na płytach DVD, a także udzielono 610 informacji o zbiorach, filmach i ich
twórcach. Z usług kserograficznych korzystali w okresie sprawozdawczym użytkownicy czytelni, wypożyczalni i filii
bibliotecznych. W okresie sprawozdawczym wykonano łącznie 2.485 odbitek ksero.
W 2020 roku ze świadczenia odpłatnych usług kulturalnych instytucja osiągnęła przychody w łącznej wysokości 1.645,00 zł, z
czego 899,50 zł z wypożyczenia płyt DVD oraz 745,50 zł z usług kserograficznych.
Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim zakup płyt DVD, a także papieru kserograficznego, tonerów, rolek
termicznych do kas fiskalnych, przeglądów kas oraz opłat reprograficznych.
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4.

Działalność oświatowo - edukacyjna, wydawnicza i promocyjna

04/KP/P

plan
wykonanie
% wykonania

19,00

155.323,53

1.422.990,18

1.578.313,71

19,00

155.121,24

1.418.812,46

1.573.933,70

99,87%

99,71%

99,72%

8.097,89

149.788,44

157.886,33

8.097,89

149.348,68

157.446,57

100,00%

99,71%

99,72%

`

Prowadzona w 2020 roku w ramach zadania działalność oświatowo - edukacyjna przybierała, podobnie jak w latach ubiegłych,
sprawdzone już formy pracy z czytelnikiem, w tym promocje książek, wystawy, konkursy czytelnicze oraz przedsięwzięcia
poetyckie, teatralne i happeningowe. Działalność ta skierowana była zarówno do dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Miała na celu
promocję literatury. W ramach realizacji zadania instytucja zrealizowała: 5 wystaw, 25 spotkań autorskich, 7 konkursów
literackich, 3 gry miejskie, 3 happeningi, warsztaty oraz szereg innych wydarzeń związanych z promocją języka polskiego,
literatury i czytelnictwa. Realizacja części wydarzeń miała charakter on-line. Wiele z nich było również sukcesywnie
prezentowanych w portalach społecznościowych. Ponadto w ramach zadania prowadzona była promocja zadań oświatowych i
działalności bibliotecznej poprzez przygotowywanie zaproszeń i innych materiałów graficznych na organizowane imprezy. W
ramach działalności wydawniczej Książnica Płocka wydała tomik poezji „Wiślane kadry” Jolanty Michalskiej oraz
„JEZIOROWSCY. Historią naznaczeni” - albumowe wydawnictwo towarzyszące wystawie o rodzinie Tadeusza Jeziorowskiego
autorstwa Ewy Lilianny Matusiak.
W ramach realizacji zadania instytucja osiągnęła przychody w łącznej wysokości 39.525,33 zł w postaci: środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Funduszu Promocji Kultury w roku 2020 i programu Promocja Czytelnictwa, na
realizację projektu „Zatrzymaj się, zaczytaj się” (15.000,00 zł); środków z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu
„Kultura w sieci”, na realizację projektu „Login: 1920” (7.000,00 zł); wpływów ze sprzedaży wydawnictw własnych (17.026,30 zł);
repartycji z opłat reprograficznych (499,03 zł).
Wydatki bezpośrednie zadania objęły koszty organizacji konkursów lokalnych, ponadlokalnych i ogólnopolskich, wystaw
edukacyjnych, spotkań autorskich w gmachu głównym i filiach bibliotecznych Książnicy Płockiej, zajęć oświatowych dla dzieci i
młodzieży, a także działalności wydawniczej i promocji imprez w formie zaproszeń, plakatów, citylightów i folderów.
5.

Szkolenia i doskonalenia zawodowe pracowników oraz współpraca między bibliotekami

plan

2,00

wykonanie
% wykonania

2,00
`

Dbając o podwyższanie jakości usług świadczonych w swoich placówkach, Książnica Płocka corocznie organizuje i prowadzi
szkolenia dla pracowników, a także zapewnia udział pracowników instytucji w zewnętrznych szkoleniach, warsztatach, kursach
i naradach dotyczących m.in.: opracowania zbiorów bibliotecznych i bibliografii regionalnej, programu ERASMUS,
rozporządzenia RODO, zmian w prawie pracy, archiwum zakładowego, spraw księgowych, organizacji gier miejskich oraz
technik plastycznych. Ponadto w 2020 roku Książnica Płocka we współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich oddział w Płocku, zorganizowała projekt pn. „Umiejętność = sukces”, w ramach którego odbyły się 2 szkolenia „Edukacja
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regionalna” oraz „Biblioterapia i bajkoterapia” dla łącznie 54 pracowników Książnicy Płockiej i 11 bibliotekarzy z bibliotek
publicznych powiatu płockiego. W ramach realizacji zadania instytucja zorganizowała także szkolenia on-line dla 16 osób pt.
„Canva – magiczne narzędzie dla wszystkich” prowadzonego przez Karola Baranowskiego.
6.

Działalność informacyjna i bibliograficzna

06/KP/P

plan

9,00

26.000,00

674.047,98

700.047,98

wykonanie

9,00

25.996,04

672.069,06

698.065,10

99,98%

99,71%

99,72%

6,00

226.841,63

449.365,32

676.206,95

6,00

226.819,34

448.046,04

674.865,38

99,99%

99,71%

99,80%

% wykonania

`

Realizując zakres rzeczowy zadania bibliotekarze podejmowali działania mające na celu tworzenia baz danych, informację
zbiorową, poradnictwo w zakresie wyszukiwania materiałów, pomoc w korzystaniu z zasobów bibliotecznych, wskazanie
lokalizacji dokumentu poszukiwanego przez czytelnika w zbiorach biblioteki, jej filiach oraz innych bibliotekach. W bibliotekach
Książnicy udostępniano na miejscu wydawnictwa zwarte z różnych dziedzin wiedzy, zbiory regionalne, roczniki czasopism oraz
czasopisma bieżące. Udostępniano również stanowiska z bezpłatnym dostępem do Internetu. Realizowano wypożyczenia
międzybiblioteczne. W roku 2020 realizacja zadania odbywała się przede wszystkim drogą elektroniczną oraz telefoniczną, a
książki z czytelni wypożyczano do domu w ramach wypożyczeń krótkoterminowych. W roku sprawozdawczym zakupiono w
formie prenumeraty 104 tytuły czasopism, w tym 22 w formie e-wydania.
Wydatki bezpośrednie zadania związane były z zakupem materiałów regionalnych oraz prenumeratą prasy.
7.

Komputeryzacja sieci bibliotek w Płocku

07/KP/P

plan
wykonanie
% wykonania

`

W 2020 roku unowocześniono sprzęt komputerowy i multimedialny Książnicy Płockiej. Wymieniono sprzęt w działach
merytorycznych oraz filiach Książnicy Płockiej, zakupując 15 komputerów, 3 drukarki, 3 monitory i 19 czytników kodów. Zasoby
Książnicy powiększyły się o 4 notebooki, tablet i kamerę. Ponadto zakupiono nowe oprogramowanie (programy do edycji video,
odzyskiwania danych i tworzenia kopii zapasowych, rejestrowania aktywności użytkowników sieci oraz pakiety Office) oraz
zaktualizowano programy finansowo-księgowe i antywirusowe. Okres zamknięcia placówek bibliotecznych spowodował wzrost
zainteresowania udostępnianiem e-booków. W związku z tym wykupiono dostęp do e-booków na platformie IBUK Libra oraz
kodów do bazy wypożyczalni Legimi. Na podstawie umów opłacono abonament za usługę dostępu do Internetu, domeny
internetowe i hosting. W ramach realizacji zadania w 2020 r. poniesiono także koszty zakupu akcesoriów komputerowych (m.in.
20 kamerek internetowych) oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, w tym taśm i etykiet do
wydruku kodów kreskowych. Powyższe wydatki stanowią wydatki bezpośrednie zadania.
W ramach realizacji zadania instytucja osiągnęła w 2020 r. przychody w łącznej wysokości 79.029,33 zł związane z realizacją
projektu „Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu”, stanowiące przychody operacyjne pokrywające amortyzację
środków trwałych.
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8.

Działalność w zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

08/KP/P

plan

0,00

16.000,00

0,00

16.000,00

wykonanie

0,00

12.000,00

0,00

12.000,00

75,00%

-

75,00%

0,00

21.948,68

0,00

21.948,68

0,00

21.927,70

0,00

21.927,70

99,90%

-

99,90%

% wykonania

`

Działania podejmowane w ramach prowadzonej w 2020 roku działalności w zakresie profilaktyki uzależnień umożliwiały
realizację założeń projektu pn. „Żyję zdrowo i bezpiecznie”. Miały one na celu uświadamianie, tłumaczenie, pokazywanie innych
niż używki dróg rozwiązywania problemów, z którymi często przychodzi zmierzyć się młodemu człowiekowi. W okresie
od marca do listopada 2020 roku w programie wzięło łącznie udział 758 osób. W ramach projektu przeprowadzono:
- 18 spotkań wykładowo – warsztatowych z udziałem specjalistów, w których udział wzięło 410 osób,
- 12 spotkań z autorami literatury dziecięcej i młodzieżowej, w których udział wzięły 272 osoby,
- spotkania dotyczące promocji zdrowia, w którym udział wzięło 56 osób,
- imprezę rodzinną w Chotomku podczas Nocy Bibliotek, w której udział wzięło ok. 20 osób.
Ze względu na ogłoszony stan epidemiczny, nie udało się przeprowadzić wszystkich zaplanowanych zajęć a ponadto,
większość przeprowadzonych zajęć odbywała się w ścisłym reżimie sanitarnym, znacznie ograniczającym ilość uczestników,
co spowodowało spadek ogólnej liczby osób, które ostatecznie wzięły udział w projekcie.
Wydatki bezpośrednie poniesione w ramach realizacji zadania dotyczyły przede wszystkim honorariów specjalistów
prowadzących zajęcia wykładowo - warsztatowe oraz honorariów autorskich i artystycznych, a także zakupu wydawnictw
poświęconych profilaktyce uzależnień.

9.

Działania związane ze stanem epidemicznym

99/KP/P

plan
wykonanie
% wykonania

`

Wydatki bezpośrednie zadania związane były z zakupem środków ochronnych ogólnego użytku: płynów i żeli do dezynfekcji rąk
i powierzchni z przeznaczeniem dla pracowników i czytelników; środków ochrony osobistej pracowników - takich jak: maski,
rękawice ochronne, przyłbice; pozostałych materiałów, z których wykonano ekrany ochronne we wszystkich lokalizacjach
Książnicy, w miejscach styczności z klientem zewnętrznym.
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Ponadto w 2020 roku Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego osiągnęła przychody w wysokości 126.700,29 zł. nie związane
z realizacją konkretnego zadania, tj. głównie w postaci: darowizn, wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku
dochodowego od osób fizycznych, odsetek bankowych, a także przychodów operacyjnych pokrywających amortyzacje środków
trwałych.

OGÓŁEM:
plan

107,50

861.749,30

8.051.128,82

8.912.878,12

wykonanie

107,50

857.493,97

8.027.492,01

8.884.985,98

99,51%

99,71%

99,69%

% wykonania
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