
Działalność Biblioteki Publicznej w Rudniku nad Sanem 
w 2008 roku 

     
Biblioteka Publiczna w Rudniku nad Sanem w liczbach: 
 

Sieć bibliotek publicznych w gminie tworzą 3 placówki: biblioteka w Rudniku nad Sanem oraz 2 filie wiejskie w 
Kopkach i Przędzelu. Zatrudnionych jest 4 pracowników –  2 w Rudniku i po 1 w filiach. 

Zbiory biblioteki łącznie z filiami na dzień 31.12.2008r. wyniosły 35 885 woluminów, 
w tym w 2008 roku zakupiono 720 woluminów na kwotę 12 706,83 zł. 
Środki na zakup księgozbioru w 2008 r. pochodziły: 
- 8 000,00 zł z dotacji na zakup nowości wydawniczych, przyznanej w ramach Programu Operacyjnego Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Promocja Czytelnictwa, Priorytet 1: „Rozwój księgozbiorów bibliotek” 
- 4 706,83 zł ze środków samorządowych 
Dane dotyczące czytelnictwa w gminie w 2008 roku: 

- liczba odwiedzin w wypożyczalni: 9 780 
- liczba odwiedzin w czytelni: 3 082 
- liczba użytkowników czytelni internetowej: 1 909 
- liczba czytelników zarejestrowanych w 2008 roku: 1 352 
- liczba wypożyczeń w 2008 roku: 22 155 woluminów 
- liczba udzielonych informacji: 788 
 

Najciekawsze  formy promocji książki i czytelnictwa w 2008 roku:  
 

 Styczeń: Ferie 2008 w bibliotekach 
 Luty: lekcja biblioteczna dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego 
 Marzec: Zwyczaje i obrzędy wielkanocne: przekaz tradycji w wykonaniu KGW, dzieci i młodzieży z Kopek  
 Kwiecień: spotkanie z pisarzem Grzegorzem Kasdepke  
 Maj: .„Biblioteka Miejscem Spotkań” biblioteka włączyła się w ogólnokrajowe obchody Tygodnia Bibliotek. 

Od 5 do 11 maja  odbywały się różne zajęcia dla dzieci i młodzieży 
 Czerwiec: „Cała Polska Czyta Dzieciom”: pierwszy tydzień czerwca każdego roku poświęcony jest akcji 

głośnego czytania dzieciom w naszych 3 bibliotekach  
 Lipiec: Spotkanie z poezją P. Stanisławy Pudełkiewicz z Krzeszowa 
 Lipiec – Sierpień: Wakacje w bibliotekach. Jak co roku dzieci mogły uczestniczyć w różnych zabawach 

i zajęciach przygotowanych przez bibliotekarki. 
 Lipiec – Wrzesień: Realizacja programu „Czas na Czytanie” 
 Listopad: Światowy Dzień Pluszowego Misia 
 Grudzień: Świąteczne spotkania w bibliotekach Spotkania autorskie sfinansowano ze środków na zadania 

powiatowe przyznanych bibliotece przez Starostwo Powiatowe w Nisku. Kwota dofinansowania 1 000,00 zł. 
 
Udział biblioteki w programach, akcjach, dofinansowaniach 
 

 Program „Ikonka” realizowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, w ramach którego biblioteka w 2005 
roku  otrzymała nieodpłatnie 3 zestawy komputerowe na wartość 7 900, 00 zł i uruchomiła publiczną czytelnię 
internetową z bezpłatnym dostępem do zasobów sieci. Bezpłatną pomoc fachową w funkcjonowaniu Czytelni  oraz 
we wdrażaniu elektronicznego systemu bibliotecznego zapewnia Dyrekcja Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rzeszowie. 

 Program operacyjny „Promocja Czytelnictwa”. Priorytet 1: Rozwój księgozbiorów bibliotek 
realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

W ramach powyższego programu biblioteka po złożeniu wniosku otrzymuje dotację celową na zakup nowości 
wydawniczych. W 2008 roku była to kwota  8 000,00 zł 
 
 „Czas na czytanie. Książka wzbogaca” program realizowany w 2008 r. przez wydawnictwo ”Świat Książki” 

oraz partnerów: Fundację Agory i Agencję Ciszewski Public Relations. Nasza biblioteka łącznie z filiami otrzymała 
nieodpłatnie 107 książek na wartość ok. 3 000,00 zł (przyjmując średnio 30,00 zł za egzemplarz) 

 Dofinansowanie ze środków Starostwa w Nisku na zadania powiatowe – 1 000 zł. 
Otrzymaną kwotę biblioteka przeznaczyła na organizację spotkań pisarzy z czytelnikami. 

 
 

 
                                                                                                           Zygmunt Maria 
                                                                                        Kierownik Biblioteki w Rudniku nad Sanem 
 
 Powyższą informację opracowano na podstawie dokumentacji bieżącej biblioteki tj. Dziennika Biblioteki Publicznej, Rejestru czytelników, Rejestru 
Udzielonych Informacji, Rejestru Użytkowników Czytelni Internetowej, sprawozdania za  2008r. oraz Kroniki Biblioteki. Dokumentacja jest  do 
wglądu w bibliotece, reportaże zdjęciowe dostępne na stronie internetowej www.mokrudnik.pl   

 

http://www.mokrudnik.pl/

