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Gromadzenie, opracowywanie zbiorów i przechowywanie materiałów bibliotecznych 01/KP/2017/P 16,00 170 000,00 1 021 324,28 1 191 324,281

Celem zadania, w ramach koordynowania polityki gromadzenia materiałów bibliotecznych w sieci placówek Książnicy Płockiej, jest kompletowanie i opracowywanie materiałów bibliotecznych oraz archiwizowanie
wydawnictw na potrzeby bibliografii regionalnej. W ramach zadania planuje się zakup materiałów bibliotecznych (książek, czasopism oraz dokumentów na nośnikach elektronicznych), a także pozyskanie
przybytków w postaci darów z Płockiego Stowarzyszenia Przyjaciół Książki i Bibliotek, darów od czytelników, zwrotów za książki zagubione oraz dokumentów życia społecznego, ekslibrisów i broszur. Planuje się
także wystąpienie do Biblioteki Narodowej z wnioskiem o dofinansowanie zakupu książek w ramach programu pn. "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek". Wszystkie zgromadzone materiały biblioteczne
zostaną wpisane do inwentarzy tradycyjnych oraz elektronicznych, a także oznakowane, sklasyfikowane i opracowane formalnie i treściowo zgodnie z obowiązującymi normami bibliotecznymi. W trosce o zbiory
biblioteczne prowadzona będzie systematyczna selekcja zniszczonych lub zdezaktualizowanych książek i materiałów nieksiążkowych. Ponadto w 2017 roku baza komputerowa zbiorów Książnicy Płockiej będzie
uzupełniana o nowe nabytki, a także systematycznie modyfikowana i porządkowana. W ramach realizacji zadania bazy katalogowe filii Książnicy oraz samorządowych bibliotek terenu powiatu płockiego będą
opracowywane w formie elektronicznej, natomiast zgromadzone materiały biblioteczne będą przechowywane i odpowiednio zabezpieczone w agendach Książnicy zgodnie z przepisami. W ramach zadania w 2017
roku Książnica Płocka zakłada, że otrzyma nieodpłatnie materiały biblioteczne o wartości 20.000,00 zł.
Wydatki bezpośrednie zadania obejmują zakup materiałów bibliotecznych (książek, czasopism, multimediów, audiobooków, zbiorów elektronicznych, materiałów audiowizualnych).

Udostępnianie materiałów bibliotecznych i ich ochrona 02/KP/2017/P 54,50 89 000,00 3 478 885,84 3 567 885,842

Zakres rzeczowy zadania obejmuje udostępnianie zbiorów bibliotecznych mieszkańcom Płocka i powiatu płockiego na miejscu (w czytelniach) oraz poprzez wypożyczanie materiałów bibliotecznych użytkownikom
do domu. Z początkiem drugiego kwartału 2017 roku wszystkie wypożyczalnie i filie biblioteczne Książnicy planują udostępnianie swoich zbiorów w jednym systemie bibliotecznym w ramach Mazowieckiego
Systemu Informacji Bibliotecznej, tj. systemie Aleph. Automatyzacja procesów bibliotecznych przyczyni się do wzrostu jakości usług w bibliotekach i usprawnienia obsługi użytkowników. W ramach
upowszechniania literatury i rozwoju czytelnictwa oraz w celach promocyjnych książki i biblioteki w środowisku, w filiach bibliotecznych, głównie w bibliotekach osiedlowych, Bibliotece dla dzieci oraz w dziale
zbiorów audiowizualnych, tak jak w latach poprzednich będzie prowadzona działalność oświatowo – edukacyjna. W zakresie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży bibliotekarze z Książnicy systematycznie
współpracować będą z placówkami oświatowymi i instytucjami kultury oraz radami mieszkańców osiedli. W ramach akcji „Zima” oraz „Wakacje w mieście” placówki biblioteczne planują zorganizowanie zajęć
edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą poprzez prowadzenie różnorodnych działań animacyjnych, takich jak: głośne czytanie książek; konkursy literackie, recytatorskie i plastyczne; warsztaty plastyczne i
komputerowe; gry i zabawy z tekstem literackim; wystawy okolicznościowe, literackie i historyczne. Ponadto w ciągu roku szkolnego planuje się organizację spotkań autorskich z pisarzami, mających na celu
promocję literatury oraz upowszechnianie czytelnictwa, głównie wśród dzieci i młodzieży. Na rzecz dzieci specjalnej troski, osób niepełnosprawnych dorosłych oraz seniorów pracować będą głównie Biblioteka dla
dzieci, filie biblioteczne nr 2, 3, 4, 7 i 8 oraz dział zbiorów audiowizualnych, który współpracuje z ośrodkami wychowawczymi opiekującymi się dziećmi z dysfunkcją ruchu oraz cierpiącymi na porażenie mózgowe.
Ze specjalną ofertą czytelniczą skierowaną do dzieci w wieku do 4 lat wystąpi Biblioteka dla dzieci, która kontynuować będzie pracę z dziećmi w wieku od 2 do 4 lat oraz filia nr 9, która od wielu lat realizuje swój
program autorski w oparciu o literaturę dziecięcą dla dzieci od 2 do 4 lat. Zgodnie z planem kontroli zbiorów bibliotecznych zostaną przeprowadzone inwentaryzacje księgozbiorów (skontrum) w filiach
bibliotecznych nr 3, nr 10 i nr 12. W ramach odzyskiwania zbiorów od czytelników zalegających ze zwrotem mienia bibliotecznego na bieżąco wysyłane będą monity do osób, które w regulaminowym terminie nie
oddały materiałów bibliotecznych. W celu usprawnienia egzekwowania przetrzymywanych zbiorów Książnicy i zdyscyplinowania czytelników, jako gwarancja terminowego zwrotu materiałów bibliotecznych,
zwłaszcza książek wartościowych oraz zbiorów audiowizualnych, będzie pobierana od czytelników zwrotna kaucja pieniężna w wysokości aktualnej ceny rynkowej danej książki czy płyty CD. W celu
zabezpieczenia zbiorów przed przedwczesnym zniszczeniem, introligatornia biblioteczna, wzorem lat ubiegłych, prowadzić będzie prace konserwatorskie.
Na 2017 rok zaplanowano uzyskanie przychodów w wysokości 13.600,00 zł. w postaci opłat karnych z tytułu nieterminowego zwrotu książek do biblioteki oraz zwrotu kosztów upomnień, a także w wysokości
1.000,00 zł. z tytułu opłat od czytelników za zagubione karty biblioteczne i książki.
Wydatki bezpośrednie zadania związane są z elektronicznym wypożyczaniem zbiorów bibliotecznych w systemie Aleph, a także z zakupem druków bibliotecznych, kwitariuszy, znaczków pocztowych oraz
materiałów niezbędnych do prac konserwatorskich.
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Świadczenie odpłatnych usług kulturalnych 03/KP/2017/P 6,00 18 000,00 382 996,61 400 996,613

Świadczenie odpłatnych usług kulturalnych przez Książnicę Płocką prowadzone jest poprzez wypożyczanie kaset wideo i płyt DVD, świadczenie odpłatnych usług kserograficznych z materiałów pochodzących ze
zbiorów Książnicy Płockiej oraz usług introligatorskich na rzecz mieszkańców Płocka. W 2017 roku zbiory wypożyczalni udostępniane będą mieszkańcom Płocka i okolic zgodnie z obowiązującym regulaminem i
cennikiem. Na podstawie odrębnie podpisanych umów wypożyczalnia bezpłatnie użyczać będzie swoje zbiory instytucjom oświatowym i społecznym, takim jak: świetlice środowiskowe, ośrodki wychowawcze,
domy opieki społecznej, szkoły. Z usług kserograficznych korzystać będą mogli przede wszystkim użytkownicy Czytelni, Wypożyczalni i filii bibliotecznych. Na 2017 rok zaplanowano przychody w wysokości
18.000,00 zł z tytułu wypożyczania kaset wideo i płyt DVD oraz świadczenia usług kserograficznych, introligatorskich oraz w zakresie wykonywania wydruków i skanów.
Wydatki bezpośrednie zadania obejmują zakup kaset wideo, płyt DVD, tonerów i papieru kserograficznego, a także koszty konserwacji i napraw urządzeń odtwarzających, kserokopiarek, skanerów, drukarek i
przeglądu kas fiskalnych.

Działalność oświatowo - edukacyjna, wydawnicza i promocyjna 04/KP/2017/P 11,00 152 000,00 702 160,44 854 160,444

Działalność oświatowo - edukacyjna skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych ma na celu szeroko pojętą promocję literatury poprzez udostępnianie zbiorów bibliotecznych o największych walorach
artystycznych, co sprzyja podnoszeniu poziomu kulturalnego społeczeństwa. W przypadku ludzi młodych działania te pełnią rolę wychowawczą, będąc jedną z form zwalczania patologii społecznej. W 2017 roku
wiodącymi wydarzeniami będą obchody jubileuszu 80 - lecia Książnicy Płockiej oraz obchody "Roku Rzeki Wisły". Książnica Płocka planuje ponadto kontynuację "Tumskich Potyczek Językowych" - gier i zabaw
językiem ojczystym skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, a także organizację wystaw: literackiej z okazji "Roku Rzeki Wisły", jubileuszowej Książnicy Płockiej, z okazji "Roku Józefa Piłsudskiego"
oraz wystawy fotograficznej we współpracy z Płockim Towarzystwem Fotograficznym im. Aleksandra Macieszy i malarskiej członków Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Płocku. Zakłada się także
kontynuację przedsięwzięć pn.: "Płockie Narodowe Czytanie"; "Literacka Kuchnia Książnicy Płockiej", "Soboty w Soplicowie Książnicy Płockiej", a także spotkań autorskich z pisarzami kierowanych do osób
dorosłych i młodzieży oraz spotkań dla dzieci w „Klubie Małego Dziecka” w Bibliotece dla dzieci. W ramach kontynuacji organizacji konkursów czytelniczych, literackich, recytatorskich oraz poetyckich dla dorosłych
i młodzieży, planuje się: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego „O Liść Dębu”, "Mnie ta ziemia od innych droższa …”, „Śladami Zygmunta Padlewskiego i powstania styczniowego w
Płocku”, „O szablę Komendanta”, "Pięknie być człowiekiem" im. Janusza Korczaka", "Młodzi Twórcy Literatury", Przegląd etiud teatralnych "Zwykli - Niezwykli", a także przedsięwzięcia skierowane do
najmłodszych odbiorców, tj. pikniki literackie, "Festiwal Piosenki Przedszkolaka”, Przegląd Teatrzyków Dziecięcych „Uliczka Pani Chotomskiej”, "Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom" i „Chotomek wyłania
Mistrza Rymowania” w Bibliotece dla dzieci.
Ponadto podczas ferii zimowych i wakacji w gmachu głównym i filiach bibliotecznych planuje się zorganizowanie zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą. Będą to: konkursy literackie, plastyczne i komputerowe
oraz gry i zabawy tekstem literackim. Na rzecz dzieci specjalnej troski, osób niepełnosprawnych, dorosłych oraz seniorów pracować będą: Biblioteka dla dzieci, filie biblioteczne oraz Dział Zbiorów
Audiowizualnych. W ramach zadania prowadzona będzie promocja zadań oświatowych i działalności bibliotecznej poprzez przygotowanie i rozesłanie zaproszeń na organizowane imprezy oraz zamieszczenie
plakatów w przestrzeni miasta.
Na 2017 rok zaplanowano przychody w wysokości 4.000,00 zł z tytułu sprzedaży wydawnictw.
Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszty: organizacji konkursów ponadlokalnych i ogólnopolskich, promocji działalności oświatowo - edukacyjnej i bibliotecznej, druku wydawnictw oraz zakupu materiałów
do prowadzenia zajęć z dziećmi.

Szkolenia i doskonalenia zawodowe pracowników oraz współpraca między bibliotekami 05/KP/2017/P 4,00 5 000,00 255 331,07 260 331,075

Realizacja zadania obejmuje kształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek, które polega nie tylko na pogłębianiu wiedzy i umiejętności, ale także na pobudzaniu ich kreatywności i zdolności.
Zaplanowany na 2017 rok program szkoleń obejmować będzie seminaria ogólne, specjalistyczne warsztaty czytelnicze oraz seminaria wyjazdowe. Program przewiduje także cykl szkoleń z zakresu współczesnej
literatury, psychologii pracy, komputeryzacji zbiorów, animacji czytelnictwa, działalności bibliotek europejskich oraz przepisów prawnych dotyczących zakresu prawidłowej organizacji biblioteki, jej zarządzania i
finansowania, nowych technologii informatycznych, pozyskiwania środków zewnętrznych. Dobór tematów na seminaria  wynika z zapotrzebowania bibliotekarzy i pracowników Książnicy Płockiej oraz bibliotek
samorządowych z powiatu płockiego. W zależności od potrzeb planuje się udzielanie indywidualnych konsultacji i porad w zakresie: komputeryzacji zbiorów, opracowywania nowych książek, inwentaryzacji i
selekcji  księgozbioru, organizacji imprez edukacyjno -
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oświatowych. Na szkolenia organizowane w Płocku biblioteka planuje zapraszać wybitnych specjalistów i fachowców - uznane autorytety w danej dziedzinie wiedzy specjalistycznej. W zakresie tych szkoleń
Książnica współpracuje z Biblioteką Narodową, Instytutem Książki, Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu
Warszawskiego, polską sekcją IBBY, Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Mazowieckim Instytutem Kultury.
Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszty szkoleń, kursów i seminariów w ramach doskonalenia zawodowego pracowników.

Działalność informacyjna i bibliograficzna 06/KP/2017/P 10,00 15 000,00 638 327,67 653 327,676

Realizacja zadania ma na celu ułatwienie czytelnikom dostępu do poszukiwanych przez nich źródeł informacji w internecie, centralnych bazach zbiorów bibliotek i archiwów oraz w bazach danych tworzonych
przez pracowników Książnicy. Bibliotekarze udzielają użytkownikom bibliotek wszelkiego rodzaju informacji bibliotecznych bezpośrednio, telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej. Zakres zadania
obejmuje gromadzenie wydawnictw zwartych, dokumentów życia społecznego oraz czasopism o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. W roku 2017 zaplanowano prenumeratę czasopism dla czytelni głównej oraz
dla pozostałych placówek Książnicy Płockiej działających na terenie miasta. Planuje się także kontynuowanie tworzenia komputerowych baz danych w systemach Aleph (wprowadzanie do bazy Artykuły rekordów
na podstawie prasy dostępnej w czytelni głównej, wprowadzanie do bazy Region opisów będących podstawą udostępnianej przez Internet „Bibliografii Województwa Mazowieckiego” oraz drukowanej na łamach
"Notatek Płockich" „Bibliografii Mazowsza Płockiego”), a także aktualizowanie opisów w bazach "Czasopisma" i "Prasa w płockich bibliotekach". W ramach wymiany informacji, doświadczeń i materiałów
bibliotecznych (książek, broszur, dokumentów życia społecznego, czasopism regionalnych) Książnica planuje współpracę przede wszystkim z Biblioteką Publiczną m. st. Warszawy - Biblioteką Główną
Województwa Mazowieckiego, Biblioteką Narodową, z bibliotekami publicznymi, a także z instytucjami samorządowymi. Planowana jest realizacja zamówień czytelników w ramach usług skanowania, wypożyczeń
międzybibliotecznych, wypożyczeń krótkoterminowych oraz przygotowywanie wydruków, a także bezpłatny dostęp do internetu, programu Word oraz Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA
oraz serwisu IBUK Libra. W roku 2017 Książnica Płocka planuje kontynuowanie działalności w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu poprzez umożliwienie dostępu do usług świadczonych drogą
elektroniczną: e - bankowość, e - zakupy, e - administracja oraz e - learning. W Centrum Informacyjno - Edukacyjnym Książnicy Płockiej „e-kąt” planuje się nadal prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej
dla młodzieży, studentów, dorosłych i osób starszych, a także organizację warsztatów komputerowych, których celem jest niwelowanie u ich uczestników negatywnych skutków wykluczenia informacyjnego i
informatycznego. Dla pracowników Książnicy Płockiej i bibliotek samorządowych powiatu płockiego planuje się szkolenia mające na celu podniesienie ich kompetencji i doskonalenie warsztatu zawodowego.
Wzorem lat ubiegłych, zakłada się prowadzenie lekcji bibliotecznych, spotkań i prelekcji dla różnych grup użytkowników tematycznie związanych z ich zainteresowaniami i potrzebami. W ramach zadania Książnica
planuje także promowanie działalności czytelni głównej i Centrum "e - kąt" na stronie internetowej biblioteki oraz w serwisie społecznościowym Facebook.
Wydatki bezpośrednie zadania obejmują zakup materiałów bibliotecznych o tematyce regionalnej i prasy.

Komputeryzacja sieci bibliotek w Płocku 07/KP/2017/P 6,00 83 000,00 382 996,61 465 996,617

Planowany na rok 2017 zakres rzeczowy zadania obejmuje unowocześnienie sprzętu komputerowego w gmachu głównym Książnicy Płockiej oraz zakup nowego oprogramowania i aktualizację istniejącego.
Ponadto planowane jest wykupienie dostępu do bazy e - booków.
Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszty utrzymania internetu we wszystkich placówkach Książnicy i strony internetowej oraz zakupu materiałów eksploatacyjnych.

Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysokości 51.000,00 zł. nie związanych z realizacją konkretnego zadania, tj. głównie w postaci: darowizn pieniężnych, opłat za użytkowanie przez pracowników
telefonów służbowych do celów prywatnych, wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, a także przychodów operacyjnych pokrywających amortyzację środków
trwałych wytworzonych w ramach realizacji projektu pn. "Remont zabytkowej siedziby instytucji kultury - Książnicy Płockiej" oraz zakupionych w ramach realizacji projektu pn. "Centrum Informacyjno - Edukacyjne
"e - kąt".

Razem: 107,50 532 000,00 6 862 022,52 7 394 022,52
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