Formularz ankiety Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za rok 2019

Dział 11. Typ biblioteki
Typ biblioteki wg. Statutu
W przypadku zlecenia zadań dla powiatu ziemskiego do podstawowego typu dołączamy
symbol - "z"
Wybierz odpowiedne pozycje z listy
Biblioteki stopnia podstawowego

ROZWIŃ

Lokalizacja biblioteki stopnia podstawowego

Liczba
niewypełnionych
pól

2

ROZWIŃ

1

ROZWIŃ

Dział 12A Liczba bibliotek i filii bibliotecznych
W tym
Biblioteka

Liczba filii
bibliotecznych

Liczba punktów
bibliotecznych

Liczba oddziałów i
filii dla dzieci

Liczba placówek połączonych z
bibliotekami szkolnymi

Liczba placówek połączonych z
ośrodkami kultury

Biblioteka

Biblioteka

Filia

Filia

Liczba placówek połączonych z innymi
instytucjami
Biblioteka

Liczba
niewypełnionych
pól

Liczba placówek bibliotecznych

Filia

9
9

Miasto
Wieś

Dział 12B Liczba bibliotek i filii bibliotecznych i inne formy dostępności

Biblioteka

Biblioteka posiada filie, lub punkty
biblioteczne w szpitalach, sanatoriach,
OPS, DPS itp...

wrzutnie

książkomaty

bibliobusy

liczba placówek bibliotecznych
otwartych w soboty
Biblioteka

Filia

otwartych w niedziele
Biblioteka

Filia

Liczba
niewypełnionych
pól

liczba wykorzystywanych w placówce bibliotecznej:
Liczba placówek posiadających
filie/punkty bibioteczne
w Zakładach Penitencjarnych

9
9

Miasto
Wieś

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu
Dział Instrukcyjno Metodyczny i Badań Czytelniczych
71)3352-237, metodyczny@wbp.wroc.pl

Dział 13 Księgozbiory

Ogółem
(z GUS Dział 4)

Organizatora

MKiDN

Organizatora

Licencjonowane zbiory elektroniczne do których
biblioteka opłacila dostęp:
-własne

MKiDN

Liczba tytułów *

Wartość w zł.
Brutto *

Liczba
udostępnień
(pobrań) *

Liczba
niewypełnionych
pól

Liczba zakupionych zbiorów
specjalnych w jednostkach
inwentarzowych ze środków:

Liczba zakupionych książek
w woluminach ze środków:

7

0

* Proszę podać informacje odnoszące się tylko do zbiorów licencjonowanych zakupionych POZA konsorcjum organizowanym przez DBP
(LibraIbuk i Legimi), np..: Word Digita lLibrary, EmpikGo, inne)

Dział 14 Zatrudnienie

wg. wieku

do 30 lat

31 - 40 lat

41 - 50 lat

powyżej
50 lat

Liczba osób
dokształcających
się

Średnia płaca
brutto
pracowników na
stanowiskach
bibliotekarskich *

Liczba pracowników na stanowiskach
instruktorskich w bibliotekach
powiatowych lub pełniących zadania
powiatowe
Ogółem

W tym etaty
przeliczeniowe

Liczba
niewypełnionych
pól

Liczba pracownikow na stanowiskach bibliotekarskich

8
* Łączne środki wliczone do płacy, tzn.: płaca zasadnicza, dodatki: funkcyjny, stazowy i inne, premia. Dośredniej nie wlicza się nagród i gratyfikacji.
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Dział 15A Budżet
Dotacja organizatora (wyłacznie organizatora podstawowego)

Ogółem (w zł)

W tym z budżetu
partycy-pacyjnego
organizatora
podstawowego

Zakup książek

Zakup i
prenumerata
czasopism

Zakup zbiorów specjalnych (pozostałe
zbiory nieelektroniczne oraz zbiory
elektroniczne zinwentaryzowane)

Licencjonowane
zbiory
elektroniczne

Automatyzację

Płace

Remonty

Liczba
niewypełnionych
pól

W tym kwota (w zł.) przeznaczona na:

9

=

Dział 15B Budżet
Pozostałe dotacje, w tym:
Samorządu innego szczebla (w zł);

w tym zakup:
Ogółem
Ogółem
książek

Czasopism
(wyłącznie zakup)

zbiorów specjalnych (pozostałe zbiory
nieelektroniczne oraz zbiory
elektroniczne zinwentaryzowane)

Ogółem

Dotacja powiatowa

Z budżetu
partycypacyjnego

Środki
wypracowane
przez instytucje

Środki pozyskane
z funduszy
europejskich

Środki pozyskane
przez instytucje
(sponsoring,
darowizny)

Liczba
niewypełnionych
pól

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w zł)

11
Dział 15A+15B = Budżet biblioteki wykonany ogółem (w zł)

Dział 16 Dostępność dla niepełnosprawnych
Dostosowanie obiektu (likwidacja
barier architektonicznych)
Liczba bibliotek i filii posiadających
udogodnienia
na zewnątrz
budynku

wewnątrz
budynku

Liczebność zbiorów dostępnych dla użytkowników z
niepełnosprawnością wzroku (liczba woluminów, jedn.
Inwenarzowych lub licencjonowanych)
drukowane
"duża czcionka"
(liczba wol.)

audiowizualne,
elektroniczne
(liczba jed. inwen.)

licencjonowane
(liczba tytułów)

ROZWIŃ

Liczba stanowisk
komputerowych i
innych
Biblioteka posiada
przystosowanych działy/ kolekcje
do obsługi osób Książki Mówionej
niepełnosprawnyc
h*

ROZWIŃ

*(np.: specjalistyczne oprogramowanie, powiększalniki, odtwarzacze książek mmówionych)
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Liczba
niewypełnionych
pól

Liczba
przeszkolonych
Liczba zorganizowanych imprez o
Strona internetowa przystosowana do
pracowników w
charakterze integracyjnym i aktywnej
użytku osób niepełnosprawnych
zakresie obsługi
edukacji skierowanych do osób
(np.udźwiękowiona, mozliwość
osób
niepełnosprawnych
wyboru większej czcionki itp.)
niepełnosprawnych

10

=
=

Dział 17A Digitalizacja
Zbiory cyfrowe - stan, wykorzystanie

w tym ze zbiorów
wlasnych

Ogółem

Liczba zdigitalizowanych obiektów w
2019

Liczba udostępnionych obiektów (stan na 31.XII.2019)

Liczba obiektow dostępnych w sieci
w tym ze zbiorów lokalnej, których nie można zamiescić
w internecie ze wzgledu na
wlasnych
ograniczenia prawno-autorskie

Ogółem

Liczba obiektow
dostepnych online

Liczba udostępnień zdigitalizowanych
obiektów w 2019

Ogółem

w tym na miejscu

Liczba
niewypełnionych
pól

Liczba zdigitilalizowanych obiektów
(stan na 31.XII.2019 r)

8

Dział 17B Digitalizacja

W tym:
Ogółem

Z dotacji
organizatora

Z dotacja MKiDN

Z funduszy
europejskich

Z innych żródeł

W przypadku braku możliwości ujęcia
pełnej kwoty wydatków na
digitalizację, proszę podać informację
jakie koszty zostały wzięte pod uwagę
(kwota dotyczy kosztów osobowych,
usług, zakupu sprzętu, praw
autorskich).

Liczba
niewypełnionych
pól

Kwota wydatkowana na digitalizację w 2019 r. - kwota dotyczy kosztów osobowych, usług, zakupu
sprzetu, praw autorskich.

6

Dział 18 Czytelnicy

Liczba kobiet

Liczba mężczyzn

Liczba
niewypełnionych
pól

Płeć czytelników*

2
* TYLKO dla bibliotek, w których można wygenerować taką inormację z komputerowego systemu bibliotecznego. W razie braków danych wpisz "0".

Uwagi

UWAGA: Wypełnij brakujace pola.

100

Osoba wypełniająca formularze statystyczne ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność wprowadzonych danych.
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Dział Instrukcyjno Metodyczny i Badań Czytelniczych
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