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DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTECZNA
PARAFII
w 2020 roku

Parafia pod
wezwaniem

2 Miejscowość
4

Ulica i nr
posesji

6

Numer
telefonu

7

Diecezja

11

3

Kod pocztowy

5

Poczta

9

Województwo

E-mail
parafii

Gmina

8
10

pieczęć parafii

Dekanat

Liczba wiernych faktycznie mieszkających w parafii
12 Liczba mieszkańców parafii
13
(liczba ochrzczonych katolików, bez tzw. apostatów)
(osób zameldowanych)
Liczba emigrantów (szacunkowa liczba wiernych, którzy są
Liczba księży pracujących w
14 zameldowani na terenie parafii, ale faktycznie przebywają poza
15
duszpasterstwie parafialnym
granicami Polski)

Przez bibliotekę parafialną rozumie się uporządkowany zbiór książek, czasopism i innych materiałów
piśmienniczych, udostępnianych przez parafię użytkownikom w sposób kontrolowany.
1. Czy w parafii w 2020 r. działała biblioteka
parafialna?
1.1

Tak

1.2

Nie →Jeśli nie, to należy zakończyć
wypełnianie ankiety

2. Proszę podać rok, w którym biblioteka rozpoczęła
działalność:
2.1

Rok uruchomienia biblioteki

3. Proszę podać, jak często biblioteka była otwarta
w 2020 r.:
3.1

Liczba dni otwarcia w miesiącu

3.2

Liczba godzin otwarcia w miesiącu

4. Proszę wskazać informacje na temat
księgozbioru:
4.1
4.2
4.3
4.4

Książki (liczba egzemplarzy)
Czasopisma (liczba tytułów)
Czasopisma (liczba
egzemplarzy)
Materiały audiowizualne, w tym
audiobooki (liczba tytułów)

5. Proszę wskazać informacje na temat nowych
pozycji w bibliotece w 2020 r.:
5.1

Liczba pozycji zakupionych w
2020 r.(w egzemplarzach)

5.2

Liczba pozycji przekazanych
nieodpłatnie do biblioteki w 2020
r.(w egzemplarzach)

6. Proszę wskazać informacje na temat czytelnictwa
w 2020 r.:
Liczba użytkowników
6.1
zarejestrowanych w bibliotece
Ogólna liczba osób aktywnie
6.2
wypożyczających (czytelników)
6.3

Łączna liczba wypożyczeń w
2020 roku

7. Proszę podać dane dotyczące infrastruktury
i wyposażenia biblioteki:
Liczba pomieszczeń
7.1
przeznaczonych na bibliotekę
Powierzchnia użytkowa
7.2
pomieszczeń bibliotecznych w m 2
Liczba komputerów
7.3 wykorzystywanych
w bibliotece
8. Proszę wskazać dane dotyczące obsługi biblioteki
w 2020 r.:
8.1
8.1a
8.2
8.2a

Liczba wolontariuszy
obsługujących bibliotekę
w tym kobiet
Liczba pracowników
obsługujących bibliotekę
w tym kobiet

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Uprzejmie
prosimy o przekazanie ankiety poprzez kurię
diecezjalną

