Informacja o działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach
oraz podległej jej filii w Sadłowie i Borzyminie
za rok 2011
Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach jest samodzielną jednostką samorządową
gminy Rypin zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury pod numerem 1/08 i posiada
osobowość prawną. Jej działalność statutowa dotyczy gromadzenia, opracowania,
przechowywania, udostępniania i ochrony materiałów bibliotecznych.
Siedzibą GBP w Kowalkach jest budynek gminny Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Kowalkach.
GBP w Kowalkach podlegają dwie filie w Sadłowie i Borzyminie, które mieszczą się
w budynkach szkół podstawowych.
Stan czytelnictwa i księgozbioru na dzień 31.12.2011 r.
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W minionym roku zakupiono 675 książek. Obecnie księgozbiór bibliotek na
terenie Gminy Rypin wynosi – 31.134. Książki kupowane są zgodnie z potrzebami –
czyli propozycji zgłaszanych przez czytelników. W ubiegłym roku zarejestrowano 963
czytelników. Wypożyczono 22.189 woluminów, z czytelni skorzystało 2.011 osób.
Udzielono 11.053 kwerendy. W 2011 roku odnotowano 21.985 odwiedzin.
Budżet biblioteki na 2011 r. wyniósł 138.046,37 zł. Powyższe środki pochodzą z
następujących źródeł: dotacja podmiotowa z budżetu gminy Rypin w kwocie 130.000
zł, dotacja z budżetu Biblioteki Narodowej w ramach programu operacyjnego
(Promocja czytelnictwa/Rozwój księgozbiorów bibliotek ) w kwocie 3.818 zł, dotacja
na realizację programu „Akademia Orange dla bibliotek” na pokrycie opłat
internetowych w kwocie 4.228, 37 zł. Koszty działalności bieżącej Gminnej Biblioteki
Publicznej w Kowalkach za 2011 rok wyniosły 137.429,95 zł. Zatrudnionych w GBP
w Kowalkach jest 3 pracowników na stanowiskach bibliotekarskich oraz księgowa.
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 97.009,93 zł. Pozostałe wydatki
w kwocie 40.420,02 zł dotyczyły zakupu książek, dwóch zestawów komputerowych,
remontów, zakupu materiałów biurowych, regałów bibliotecznych, energii, opłat
telefonicznych, środków czystości, kształcenia pracownika, zakupu oprogramowania i
licencji.

Na koniec 2011 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach nie posiada
należności i zobowiązań wymagalnych.
Chcąc promować czytelnictwo oraz biblioteki, niezbędna jest działalność edukacyjna i
kulturalna w pracy bibliotek. W związku z tym, w roku 2011 organizowane były:
lekcje biblioteczne – 34, gdzie udział wzięło 607 osób.
imprezy literackie (głośne czytanie bajek, zgaduj – zgadule czytelnicze, spotkania
autorskie, dyskusje nad książką, opowiadanie bajek, przeglądy literatury) – 121 –
udział 821 osób
imprezy edukacyjne ( pogadanki, biblioterapia, zajęcia świetlicowe, gry i zabawy
planszowe, konkursy czytelnicze) – 307 – 2526 osób.
W minionym roku w ramach projektu „Biblioteka na Kółkach” w GBP w Kowalkach
gościliśmy Panią Natalię Usemko, pisarkę książek dla dzieci. Autorka opowiadała dzieciom
ciekawostki ze swojego życia i prezentowała swoją twórczość. Na koniec spotkania pisarka
rozdała wszystkim zainteresowanym autografy.
Bibliotekarki starają się dotrzeć z książką do osób chorych, starszych i
niepełnosprawnych. Najczęściej książki docierają poprzez rodzinę, dzieci szkolne, a nawet
sąsiadów.
GBP w Kowalkach bierze udział w projekcie „Akademia Orange dla Bibliotek”.
W roku 2011 z dostępu do Internetu skorzystało 7.298 osób. W okresie sprawozdawczym,
GBP w Kowalkach zakupiła dwa zestawy komputerów do biblioteki w Kowalkach oraz filii
w Sadłowie za kwotę 5.200 zł. Obecnie biblioteki posiadają 8 stanowisk komputerowych
z dostępem do Internetu.
W zakresie upowszechniania czytelnictwa sporządzono aktualne wystawki książkowe
o różnej tematyce, związane z rocznicami sławnych poetów i pisarzy, o tematyce
zdrowotnej, prezentowano nowości wydawnicze, wykonywano okolicznościowe dekoracje z
okazji świąt i rocznic.
Biblioteki współpracują ze szkołami poprzez udostępnianie uczniom szerokiej gamy
lektur oraz literatury z księgozbioru podręcznego. W ramach współpracy biblioteka
współorganizuje imprezy cykliczne i uroczystości okolicznościowe. Pracownicy biblioteki
udzielają pomocy nauczycielom w w/wym. poprzez udostępnianie literatury fachowej.
Urozmaicają uczniom czas wolny od zajęć poprzez pogadanki tematyczne, głośne czytanie
wybranych przez dzieci bajek, zajęcia świetlicowe, gry i zabawy planszowe. Dzieci i
młodzież wykazują duże zainteresowanie działalnością bibliotek i zaangażowanie w jej
pracę.
Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach jest organizatorem akcji „Uwolnij
książkę”, która cieszy się dużym zainteresowaniem czytelników. Rokrocznie organizuje
imprezę środowiskową pt. „Mikołajki z książką dla najmłodszych”.

Bibliotekarze uczestniczą w kursach i szkoleniach organizowanych przez instytucje
nadrzędne. Pracownicy prowadzą sprawozdawczość dla jednostki sprawującej nadzór
merytoryczny czyli Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w
Toruniu, Głównego Urzędu Statystycznego oraz sprawozdania finansowe dla Urzędu Gminy
Rypin.
Przy GBP w Kowalkach działa świetlica terapeutyczna dla młodzieży gimnazjum,
która umożliwia uczniom spędzanie wolnego czasu, pomoc nauczycieli w odrabianiu
zadań domowych oraz wsparcie i opiekę pedagoga. Biblioteka współpracuje ze
Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Rypin, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w
Rypinie, kołami gospodyń wiejskich z terenu gminy, OSP oraz gminną komisją do spraw
rozwiązywania problemów alkoholowych.
Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach i jej filie, wraz ze szkołami
podstawowymi i gimnazjum jest animatorem życia kulturalnego na wsi, zapewnia dostęp do
źródeł wiedzy i do nowości wydawniczych, tworzy środowisko alternatywnego spędzania
czasu przez dzieci i młodzież, spełniając w ten sposób swoje zadania statutowe.
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