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Dyrektor biblioteki na konwencie
Czytamy?
W powiecie płońskim mamy 11 bibliotek publicznych, w tym trzy filie - wszystkie łącznie dysponują 240
tys. woluminÃłw. Sieć bibliotek w powiecie była jednym z punktÃłw obrad listopadowego konwentu
wÃłjtÃłw i burmistrzÃłw powiatu płońskiego.
O bibliotekach na terenie powiatu płońskiego mÃłwiła Bożena Kaliściak, dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Płońsku (obecnie będącej rÃłwnież biblioteką powiatową).
Na terenie powiatu biblioteki prowadzi 12 gmin, w tym biblioteka publiczna w Raciążu jest biblioteką
miasta Raciąża i gminy Raciąż. Wszystkie biblioteki dysponują zasobem w postaci ponad 240 tysięcy
woluminÃłw (w tym 70 tys. woluminÃłw to zasoby MBP w Płońsku).
W skali roku zakupują około 10 tys. nowych książek za środki z dotacji Biblioteki Narodowej.
W całym powiecie mamy 11,5 tys. zł zarejestrowanych czytelnikÃłw, w tym 5,5 tys. w bibliotece
płońskiej, choć należy pamiętać, że są to osoby nie tylko z Płońska.

Â
- 240 tysięcy woluminÃłw to bardzo dobry zasÃłb - mÃłwiła Bożena Kaliściak, dodając, że trzeba
pamiętać, iż część z nich jest nieaktualna i ważne jest, by dokonywać selekcji, m. in. jeśli chodzi o
publikacje ekonomiczne.Â Ilu czytelnikÃłw?
Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku (łącznie z filią) - księgozbiÃłr - 70.201 woluminÃłw, 5535
czytelnikÃłw - 25,12 proc mieszkańcÃłw; 67.558 wypożyczeń.
GBP w Baboszewie - 20.768 woluminÃłw (łącznie z filią w Mystkowie i Sarbiewie); 536 czytelnikÃłw - 6,61
proc. mieszkańcÃłw; 10.397 wypożyczeń.
GBP w Czerwińsku - księgozbiÃłr 18.818 woluminÃłw, 845 czytelnikÃłw - 10,85 proc. mieszkańcÃłw,
11.708 wypożyczeń.
GBP w Dzierzążni - księgozbiÃłr 10.046 woluminÃłw; 562 czytelnikÃłw - 14,89 proc.Â mieszkańcÃłw,
6.809 wypożyczeń.
GBP w Jońcu - księgozbiÃłr 5385 woluminÃłw, 525 czytelnikÃłw - 20,51 proc. mieszkańcÃłw, 3500
wypożyczeń.
GBP w Naruszewie - księgozbiÃłr 29.025 woluminÃłw (łącznie z filią w Nacpolsku); 985 czytelnikÃłw 15,31 proc. mieszkańcÃłw, 12.556 wypożyczeń.
GBP w Nowym Mieście - księgozbiÃłr 19.927 woluminÃłw, 610 czytelnikÃłw - 13,34 proc. mieszkańcÃłw,
10.120 wypożyczeń.
GBP w Płońsku - księgozbiÃłr 12.450 woluminÃłw; 483 czytelnikÃłw - 6,25 proc.; 21.598 wypożyczeń.
MBP w Raciążu - księgozbiÃłr 22.593 woluminÃłw, 591 czytelnikÃłw - 4,56 proc. mieszkańcÃłw; 6.376
wypożyczeń.
GBP w Sochocinie - księgozbiÃłr 19.458 woluminÃłw, 438 mieszkańcÃłw - 7,43 proc. mieszkańcÃłw, 9167
wypożyczeń.
GBP w Załuskach - księgozbiÃłr 11.665 woluminÃłw, 436 czytelnikÃłw - 7,71 proc. mieszkańcÃłw, 7.148
wypożyczeń.
W przypadku bibliotek w Płońsku, Załuskach, Raciążu, Jońcu, Czerwińsku informacje o zbiorach są
dostępne on-line.
Katarzyna Olszewska
http://www.plonszczak.pl
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