
 

Działalność Centrum Wikliniarstwa 2015 w liczbach  

www.mokrudnik.pl 

Liczba sprzedanych biletów ......................................................................................1300 sztuk 

Liczba osób zwiedzających nieodpłatnie (z terenu Gminy)...........................................785 osób 

                                                                                                                         Razem: 2085 osób                                 

Zwiedzający korzystali z oferty placówki:                     

Pokaz wyplatania .........................................................................................................264 osoby 

Nauka wyplatania ……………………………………………………………………..136 osób 

Warsztaty………………………………………………………………………………42 osoby 

Spacer szlakiem wiklinowych rzeźb............................................................................. 217 osób 

Prezentacja multimedialna ............................................................................................299 osób 

  

Wernisaże i finisaże wystaw artystycznych    ..........................................6 spotkań – 234 osoby 

Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu niżańskiego, poświęcone udziałowi                            

w konkursie: "Tradycyjne jadło na wiklinowej zastawie" podczas imprezy                                

"Wiklina 2015 Rudnik nad Sanem" …………………………………………………… 21 osób 

Spotkanie przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie                                       

"Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej"…………………………………………………… 20 osób 

Zajęcia dla dzieci (ferie, wakacje)  ..................................................................................85 osób 

Spotkanie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Kultury -  "Animator kultury"                                       

w ramach projektu edukacyjnego Publicznego Gimnazjum im. Orląt                                                  

w Rudniku nad Sanem…………………………………………………...3 spotkania -  10 osób  

VIII Rocznica Centrum Wikliniarstwa ............................................................................80 osób 

Dni otwarte Centrum Wikliniarstwa podczas imprezy                                                    

"Wiklina 2015 Rudnik nad Sanem”...............................................................................188 osób    

Pokazy Wiklinowej Mody...........................................................................................5 pokazów 

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej i złożenia wieńca pod pomnikiem poległych  

w 1914 i 1915 roku przez podchorążych najstarszego rocznika oraz kadrę oficerską 

Theresianische Militärakademie w Wiener Neustadt w asyście honorowej Wojska Polskiego. 

Zwiedzanie wystawy „Ślady Wielkiej Wojny na Ziemi Rudnickiej……………………160 

osób                  

Spotkania Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej ...........................2 spotkania -  80 osób    

Razem: 2963 osoby                                                                                                                            

  

 

http://www.mokrudnik.pl/
http://mokrudnik.pl/ogloszenia/20150916.pdf
http://mokrudnik.pl/ogloszenia/20150916.pdf
http://mokrudnik.pl/ogloszenia/20150916.pdf


 

 

 

 

Działalność Domu Kultury  2015 w liczbach  

www.mokrudnik.pl 

 

Koncerty, imprezy okolicznościowe ................................................15 spotkań – 3140 

osób 

Zajęcia taneczne grup MOK............................................................89 spotkań – 2464 

osoby 

Zajęcia plastyczne.............................................................................23 spotkania – 175 

osób 

Próby. artystyczne................................................................................28 spotkań – 800 

osób 

Widowiska teatralne, przedstawienia szkół, spotkania, wernisaże…15 spotkań – 3481 

osób 

Wynajem sali...........................................................................................1 spotkanie - 35 

osób 

 

 

Razem : 10 095osób 

 

LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY KULTURALNEJ MOK  - 

13 058 osób   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mokrudnik.pl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteka w liczbach 

2015r. 

 

 
 

Czytelnictwo (stan na 31.12.2015)  

 wypożyczenia 18 066 wol. 

 czytelnicy 1 143 

 odwiedziny w wypożyczalni 7 546 

 odwiedziny w czytelni 1 760 

 liczba udzielonych informacji 533 

Zbiory (stan na 31.12.2015)  

Księgozbiór Biblioteki Publicznej w Rudniku nad Sanem z filiami liczy 33 732 wol.  

w tym:  

 literatura piękna dla dorosłych 15 198 

 literatura dla dzieci i młodzieży 10 275 

 literatura popularno-naukowa 8 259 

 książka mówiona 7 egz.  

W 2015 r. do 3 bibliotek w gminie zakupiono 654 książki na łączna kwotę 14 481,00 zł  

 

Środki na zakup zbiorów (w 2015 roku)  

 9 081,00 zł ze środków organizatora 

 5 400,00 zł z dofinansowania w ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup 

nowości wydawniczych dla bibliotek" 

Działalność upowszechnieniowa (w 2015 roku)  

 ilość zorganizowanych form promocji książki i bibliotek: 64 

 ilość uczestników: 1 445 

 plakaty, wystawki, gazetki 49 

 
 

http://www.mokrudnik.pl/bib/biblioteka_w_liczbach.php

