Radom, dn…………

PROTOKÓŁ
Kontroli zbiorów Biblioteki ….....................
My niżej podpisani
1. ……… – przewodnicząca/y,
2. ………… –członek Komisji,
3. …………. – członek Komisji,
4. …………. – członek Komisji,
5. …………. – członek Komisji
działający z upoważnienia kierownika jednostki budżetowej – dyrektora
Biblioteki …................ (zarządzenie nr …….) spisaliśmy niniejszy protokół
stwierdzając, że w okresie od …………. do
przeprowadziliśmy kontrolę
zbiorów biblioteki przy pomocy :
 …. arkuszy kontrolnych książek,
 …. arkuszy kontrolnych czasopism,
 …. arkuszy kontrolnych broszur,
 …. arkuszy kontrolnych płyt,
 …. arkuszy kontrolnych taśm magnetofonowych,
 …. arkusza kontrolnego druków towarzyszących,
 …. arkusza kontrolnego przeźroczy,
 …. arkusza kontrolnego kaset wideo,
 …. arkusza kontrolnego grafik,
 …. arkusza kontrolnego fotosów,
 …. arkusza kontrolnego nut,
 …. arkusza kontrolnego cd-romów,
 … arkusza kontrolnego maszynopisów,
 …. arkusza kontrolnego DVD,
 …. arkusza kontrolnego map
oraz ksiąg inwentarzowych.
W wyniku kontroli ustalono:
1. Zapisano w księgach inwentarza książek do numeru ….. woluminów
…… o wartości ……… zł.
2. Zapisano w księgach inwentarza czasopism do nr ….. woluminów ….. o
wartości ……… zł.
3. Zapisano w księgach inwentarza broszur do nr ….. woluminów ….. o
wartości ……… zł.

4. Zapisano w księgach inwentarza płyt magnetofonowych do nr
………..woluminów …….o wartości …….. zł.
5. Zapisano w księgach inwentarza taśm magnetofonowych do nr …
woluminów ……. o wartości …….. zł.
6. Zapisano w księgach inwentarza przeźroczy do nr ……. woluminów
……. o wartości …… zł.
7. Zapisano w księdze inwentarza fotosów do nr … woluminów …… o
wartości …… zł.
8. Zapisano w księgach inwentarza nut do nr … woluminów …. o wartości
……. zł.
9. Zapisano w księgach inwentarza druków towarzyszących do nr …….
woluminów ……. o wartości …….. zł.
10. Zapisano w księgach inwentarza maszynopisów do nr……. woluminów
…….. o wartości …….. zł.
11.Zapisano w księgach inwentarza grafik do nr …… woluminów …. o
wartości …….. zł.
12.Zapisano w księgach inwentarza taśm wideo do nr……. woluminów
……. o wartosci ……. zł
13.Zapisano w księgach inwentarza cd-romów do nr ….. woluminów ….. o
wartości ……. zł.
14.Zapisano w księgach inwentarza DVD do nr… woluminów……. o
wartości …….. zł.
15.Zapisano w księgach inwentarza map do nr .. wolumin …. o wartości
…….. zł.
16.Zapisano w księgach ubytków książek do nr …… woluminów …….. o
wartości ……… zł.
17.Zapisano w księgach ubytków broszur do nr ….. woluminów ……. o
wartości ……. zł.
18.Zapisano w księgach ubytków czasopism do nr …. woluminów ……. o
wartości …….. zł.
19.Zapisano w księgach ubytków płyt do nr …… woluminów……. o
wartości ……. zł.
20.Zapisano w księgach ubytków taśm magnetofonowych do nr
……..woluminów …… o wartości ……. zł.
21.Zapisano w księgach ubytków przeźroczy do nr …. woluminów … o
wartości …….. zł.
22.Zapisano w księgach ubytków fotosów do nr … woluminów……. o
wartości …… zł.
23.Zapisano w księgach ubytków nut do nr… woluminów ….. o wartości
…….. zł.
24.Zapisano w księgach ubytków druków towarzyszących do nr ….
woluminów ……. o wartości …….. zł.

25.Zapisano w księgach ubytków kaset wideo do nr …. woluminów …… o
wartości ……… zł.
Stan księgozbioru na dzień
 Książki
……. wol. na sumę ……… zł
 Czasopisma
…….. wol. na sumę ……… zł
 Broszury
…….. wol. na sumę ………. zł.
Stan zbiorów specjalnych:
wol. …...
na sumę zł:............
1. kasety wideo
2. taśmy magnetofonowe
3. druki towarzyszące
4. płyty
5. przeźrocza
6. fotosy
7. maszynopisy
8. grafiki
9. Cd-Romy
10.nuty
11.mapy
12.DVD
Sprawdzono zgodność zapisów w księgach inwentarzowych z dowodami
wpływów i ubytków oraz ze stanem faktycznym.
W wyniku scontrum stwierdzono:
L.p. Nazwa
1
2
3

Ubytki

U
Na
1
czytelnika półkach2

Braki

Razem

Książki
Broszury
Czasopisma

1 – ustalono na podstawie kart czytelnika
2 - ustalono drogą bezpośredniego sprawdzania

Stwierdzamy brak woluminów:
Książki : … woluminów
W tym:
 Braków bezwzględnych – ….. woluminów na sumę ……… zł (po
denominacji) oraz …..woluminy na sumę …….. zł.
 Braków względnych
- ……..woluminów na sumę ……. zł (po
denominacji) oraz ……. woluminy na sumę …….. zł.
Broszury: ….. woluminów
W tym:

 Braków względnych – …..woluminy na sumę …….. zł (po denominacji)
oraz …… woluminów na sumę …….. zł.
Czasopisma: …… woluminów
W tym:
 Braków bezwzględnych – ….. woluminów na sumę ……. (po
denominacji),
 Braków względnych – … woluminów na sumę ….. zł (po denominacji)
oraz … woluminów na sumę …… zł.
Zbiory specjalne:
L.p. Nazwa
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Skreślono
z inw.
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Na półkach

Braki

Razem

Płyty gramofonowe
Taśmy
magnetofonowe
Przeźrocza
Fotosy
Nuty
Druki towarzyszące
Maszynopisy
Grafiki
Kasety wideo
Cd-Romy
Mapy
DVD

Płtyty gramofonowe: … woluminów
W tym:
 Braki względne – …… woluminów na sumę ……… zł (po denominacji)
 Braki bezwzględne – ……..woluminów na sumę ……. zł (po
denominacji)
Taśmy magnetofonowe: ….. woluminów
W tym:
 Braki względne – …. woluminów na sumę …….(po denominacji)
 Braki bezwzględne – …. wolumin na sumę … zł (po denominacji)
Przeźrocza: ….. woluminy
W tym:
 Braki względne – ……woluminy na sumę …… zł (po denominacji)
Druki towarzyszące: …. woluminy
W tym:
 Braki względne –… woluminy na sumę ……. zł (po denominacji)
 Braki bezwzględne – …wolumin na sumę …… zł (po denominacji)
Grafiki: … wolumin

W tym
 Brak względny – …….wolumin na …… zł
Kasety wideo: ..wolumin
 Brak względny – ….wolumin na sumę ….. zł
Wnioski pokontrolne dotyczące wydawnictw zwartych i ciągłych:
1. Książki, które w czasie poprzedniego skontrum znalazły się w ubytkach
względnych i nie odnalazły się należy wpisać do rejestru ubytków
książek.
Braki bezwzględne książek – … woluminów na sumę ……. zł (po denominacji)
oraz .. woluminy na sumę ……. zł.
2. Czasopisma, które w czasie poprzedniego skontrum znalazły się w
ubytkach względnych i nie odnalazły się należy wpisać do rejestru
ubytków czasopism.
Braki bezwzględne czasopism – … woluminów na sumę ……. zł (po
denominacji).
3. Książki, które już wpisano do rejestru ubytków, a które odnalazły się,
należy ponownie wpisać do księgi inwentarzowej – …. woluminy na
sumę …… zł (po denominacji) oraz … wolumin na sumę …… zł.
Wnioski pokontrolne dotyczące zbiorów specjalnych:
1. Płyty, które w czasie poprzedniego skontrum znalazły się w ubytkach
względnych i nie odnalazły się należy wpisać do rejestru ubytków płyt.
Braki bezwzgędne płyt – …. woluminów na sumę …… zł (po denominacji)
2. Taśmy, które w czasie poprzedniego skontrum znalazły się w ubytkach
względnych i nie odnalazły się należy wpisać do rejestru ubytków taśm.
Braki bezwzględne taśm – …. wolumin na sumę …… zł (po denominacji)
3. Druki towarzyszące które w czasie poprzedniego skontrum znalazły się w
ubytkach względnych i nie odnalazły się należy wpisać do rejestru ubytków
druków towarzyszących.
Braki bezwzględne druków towarzyszących – …. wolumin na sumę ….. zł (po
denominacji).

Na tym protokół zakończono.
Podpisy Komisji:
1.
2.
3.
4.
5.

……. – przewodnicząca ...........................
. ..................................................
. .............................................
. .........................................
............................................

Podpisy innych pracowników odpowiedzialnych materialnie obecnych w czasie
scontrum:
1. .....................................................
2. .............................................
3. ..................................................
4. ........................................................
5. ....................................................
6. .............................................
7. ..................................................
8. .........................................
9. .............................................
Załączniki:
1. Wykaz braków bezwzględnych książek x 2,
2. Wykaz braków względnych książek x 2,
3. Wykaz braków bezwzględnych czasopism x1
4. Wykaz braków względnych czasopism x 2
5. Wykaz braków względnych broszur x 2
6. Protokół książek do ponownego zainwentaryzowania x 2
7. Wykaz braków względnych kaset wideo x 1
8. Wykaz braków wzdględnych grafiki x 1
9. Wykaz braków bezwzględnych druków towarzyszących x 1
10.Wykaz braków względnych druków towarzyszących x 1
11.Wykaz braków względnych przeźroczy x 1
12.Wykaz braków bezwzględnych taśm magnetofonowych x 1
13.Wykaz braków względnych taśm magnetofonowych x 1
14.Wykaz braków bezwzględnych płyt gramofonowych x 1
15.Wykaz braków względnych płyt gramofonowych x 1
Arkusze kontrolne scontrum znajdują się w Wydziale …...... biblioteki.

