
DZIAŁALNO ŚĆ MIEJSKIEGO O ŚRODKA KULTURY 
W RUDNIKU NAD SANEM w 2010 roku w liczbach 

 
Dom Kultury, Kino „Rusałka” 

  

 
                                                Wernisaże                                                                           1 spotkanie – 30 osób 

                                                 
                                                Zwiedzanie wystawy „Obcując z pięknym stajesz się lepszym”  
                                                przez uczniów szkół                                                           3 grupy  -    125 osób 

 
 
Zajęcia taneczne grup MOK                                            143 spotkań–   1757 osób 
 
 
Próby muzyczne i szkolne                                                 11  spotkań –   395 osób 
 
Imprezy okolicznościowe :                                                8 spotkań – 1570 osób 
KONCERT KOL ĘD, JASEŁKA,   
KONCERT  SONANTE,  
MISTERIUM M ĘKI PAŃSKIEJ, 
WYSTĘP OCHRONKI Z OKAZJI DNIA MATKI, 
PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY SZKÓŁ,  
WYBORY MAŁEJ MISS, 
KONCERT ZESPOŁU YAWANIKA      
 
 
Spotkania TMZR                                                               1 spotkanie – 20 osób 
 
SPOTKANIE „SKAUTFORT”                                        1 spotkanie – 30 osób 
Konferencja dla młodzieży 
 
Spotkanie ZHP                                                                  1 spotkanie  - 20 osób 
otwarcie wystawy fotograficznej 
 
Spotkanie Spółdzielni Rolniczej                                       1 spotkanie – 8 osób 
 
Spotkanie UGiM                                                                2 spotkania – 80 osób 
Szkolenie przedwyborcze 
 
Seanse kinowe                                                                    110 seansów – 1214 osób 
 
 
Pokazy firm (pościeli zdrowotnej, 
sprzętu rehabilitacyjnego)                                                12 spotkań – 480 osób 
 
                                                                …………………………….. ………………………… 
                                                                                           Razem:    294 spotkań -  5.729 osób  
 

 
 
 



Centrum Wikliniarstwa 
 

 Liczba sprzedanych biletów               3067 szt. 

Zwiedzający Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem korzystali 
również z pozostałych ofert Centrum  :  
 
 Nauka wyplatania       269 osób 
  
 Pokaz wyplatania      372 osoby  
 
 Prezentacja multimedialna       114 osób      
 
 Spacer szlakiem wiklinowych rzeźb    9 grup - 299 osób      
 
Warsztaty wikliniarskie     17 osób  
 
Warsztaty wikliniarskie studentów II roku  
Edukacji Artystycznej z Państwowej  
Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.  20 osób  
 
Plener wikliny artystycznej - „II Mi ędzynarodowe  
Sympozjum Form Przestrzennych w Wiklinie  
Rudnik nad Sanem 2010.”        50 osób 
 
Wernisaże        9 spotkań - 340 osób  
 
Wernisaże dla szkół :      2 spotkania -  22 osoby  
uczniów Publicznego Gimnazjum 
oraz osób niepełnosprawnych z WTZ  
w Rudniku nad Sanem  
          

 Spotkania Zarządu i Zespołu redakcyjnego TMZR 3 spotkania -  35 osób  

 Spotkanie Komisji Kultury i Sportu   1 spotkanie - 14 osób  

 Spotkanie Przedstawicieli placówek        1 spotkanie  - 9 osób                                                                                     
 oświatowo - wychowawczych   

 Zajęcia dla dzieci  :                                                     2 spotkania - 26 osób                                                              
"Wspomnienie z wakacji"                                                                                                                               
"Zabawy z wiklin ą i tkaniną"        

       III Rocznica Centrum Wikliniarstwa      70 osób  

      Dni otwarte Centrum Wikliniarstwa        organizowane dwukrotnie - 283 osoby 

       Łączna  liczba zwiedzających                                            5007 osób                                                                                                      

 
 
 
            



Biblioteka Publiczna 
 
I. 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 etaty  w Rudniku i po 1 etacie w filiach. 
 
II. Zbiory biblioteki ł ącznie z filiami na dzień 31.12.2010r. wyniosły 36 315 woluminów, 
w tym w 2010 roku zakupiono 488 woluminów na kwotę 9 345,00 zł. 
 
III. Środki na zakup księgozbioru w 2010 r. pochodziły: 
 - 6 345,00  zł ze środków organizatora – Urzędu Gminy i Miasta 
- 3 000,00 zł z dotacji celowej na zakup wydawnictw, otrzymanej w ramach Programu 
Biblioteki Narodowej „Zakup nowo ści wydawniczych dla bibliotek”  
 
IV. Dane dotyczące czytelnictwa w gminie Rudnik nad Sanem za 2010rok: 
- liczba odwiedzin w wypożyczalni: 9 421 
- liczba odwiedzin w czytelni: 1 711 
- liczba użytkowników czytelni internetowej: 884 
- liczba czytelników zarejestrowanych: 1390 
- liczba wypożyczeń  na zewnątrz: 24 273  
- liczba udostępnień zasobów prezencyjnie: 1710 
- liczba udzielonych informacji: 621 
 
V. Najciekawsze formy promocji książki i biblioteki zrealizowane przez bibliotekarzy w  
2010 roku: 
 
14.01  –   „Chodźcie z nami! Idziemy do Betlejem” (Jasełka w wykonaniu uczniów                                                          
Ośrodka Szkolno Wychowawczego z Rudnika). 
 
20.01 – 26.04  Lekcje biblioteczne, wycieczki do bibliotek dla najmłodszych  
 
15.02 – 28.02    Ferie w bibliotekach. Czas ferii obfitował w różne atrakcje dla dzieci i 
młodzieży. Były zajęcia plastyczne, zabawy na śniegu, warsztaty tańca towarzyskiego, 
spotkanie autorskie z Robertem Karwatem oraz wspólny wyjazd do kina dla dzieci z 
Kopek i Przędzela.  
 

8.05  – 15.05  Tydzień Bibliotek pod hasłem "Biblioteka - słowa, dźwięki, obrazy". 

Po raz siódmy biblioteki w naszej gminie włączyły się w ogólnopolską akcję promującą 
czytelnictwo. Dla naszych małych czytelników przygotowaliśmy szereg form 
zachęcających do czytania książek i odwiedzania naszych bibliotek w ciągu całego roku. 
W Tygodniu Bibliotek nasze wypożyczalnie odwiedziło ok. 200 czytelników, którzy 
wypożyczyli ponad 500 książek. W  zorganizowanych formach promocji książki wzięło 
udział 125 uczniów najmłodszych klas. 
 
1.06  - Niespodzianka na Dzień Dziecka  – Zabawa z Wiesławem Drabikiem i jego 
tekstami. Pisarz jest autorem wielu wesołych książeczek dla dzieci. 
 
17.06   -  Spotkanie autorskie Anatola Diaczyńskiego, w którym uczestniczyła młodzież 
Liceum Ogólnokształcącego z Wychowawcami. Byli też przedstawiciele Klubu Seniora 
w Rudniku nad Sanem. 
 
 
 



 
Lipiec/sierpień – Wakacje w bibliotekach: blok gier i zabaw integracyjnych dla dzieci, 
zajęcia plastyczne oraz wspólny wyjazd dzieci z Kopek, Przędzela i Stróży na film do 
kina w Rudniku.  
 
25.11 – Światowy Dzień Pluszowego Misia. Dzień Pluszowego Misia obchodzony jest w 
naszych bibliotekach od kilku lat. Najmłodsi w tym dniu  przychodzą do bibliotek ze 
swoimi misiami i uczestniczą   w zabawach przygotowanych przez bibliotekarki.              
 
03.12 -  Choinkowych ozdób czar. Pod takim tytułem 3 grudnia w Bibliotece Publicznej 
w Kopkach odbyły się zajęcia plastyczne - zdobienie bombek świątecznych techniką 
decoupage. 
 
07.12 – Święta, święta i ... choinka. Zajęcia plastyczne z papieroplastyki w bibliotece w 
Kopkach. 
 
15.12 – Świąteczne aniołki. Zajęcia plastyczne w bibliotece w Przędzelu. 
 
Zdj ęcia z opisem spotkań  bibliotecznych  dostępne są na stronie: www.mokrudnik.pl w 
zakładce:  Biblioteka Publiczna 
 
Powyższą informacj ę opracowano na podstawie dokumentacji biblioteki tj. Dziennika 
Biblioteki Publicznej, Rejestru Czytelników, Rejestru Udzielonych Informacji, Rejestru 
Użytkowników Czytelni Internetowej oraz sprawozdania  za  2010r. Wszystkie 
materiały są do wglądu w bibliotece. 
 

Oprac. Maria Zygmunt 
Kierownik Biblioteki Publicznej 

 
 
 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury 
Krystyna Wójcik 

 


