
Sprawozdanie z działalności 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach w 2005 r. 

 
Uwagi wstępne 

 Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach jest samorządową instytucją kultury wpisaną do 
rejestru 14 kwietnia 1994 r. pod pozycją 1. 

 Od dnia 17 maja 1999 r. Miejska Biblioteka Publiczna pełni zadania biblioteki powiatowej 
dla powiatu gorlickiego, na mocy porozumienia zawartego między Gminą Miejską Gorlice 
i Zarządem Powiatu Gorlickiego. 

Organizacja pracy 
W roku sprawozdawczym opracowano: 

 poprawki, uzupełnienia i uaktualnienia do statutu biblioteki; 
 nowy regulamin pracy; 
 dane do miejskiego programu rewitalizacji; 
 analizę SWOT biblioteki, czym rozpoczęto prace nad strategią rozwoju instytucji. 

Zmiany w strukturze instytucji 
Dokonano zmian w strukturze instytucji: 

 przesunięto pracowników na inne stanowiska, zgodnie z ich umiejętnościami 
i predyspozycjami; 

 zwiększono liczbę pracowników Oddziału dla Dzieci w związku z utworzeniem Czytelni dla 
Dzieci (bez zwiększania liczby etatów). 

Czytelnictwo 
W roku sprawozdawczym: 

 zarejestrowano 11 394 czytelników; 
 wypożyczono na zewnątrz 149 735 woluminów; 
 udostępniono na miejscu 59 095 woluminów; 
 udzielono 5 590 informacji (3 616 w Czytelni Głównej i 1974 w Czytelni dla Dzieci). 

Zbiory 
W roku sprawozdawczym: 

 zakupiono 2 159 książek na łączną kwotę 47 683 zł, z czego 7 683 zł to zakup z dotacji 
Urzędu Miasta, a 40 000 zł – z funduszy otrzymanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa”; 

 usunięto ze zbiorów w ramach koniecznych selekcji 8 858 egz. książek i 195 innych 
zbiorów bibliotecznych (materiały audiowizualne); należy podkreślić, że wieloletni brak 
selekcji zbiorów doprowadził do degradacji merytorycznej księgozbioru i że selekcje 
muszą być kontynuowane; 

 przeprowadzono skontrum w Wypożyczalni dla Dorosłych, gdzie stwierdzono brak 3 598 
woluminów.; 

 przeprowadzono skontrum w Czytelni Głównej, gdzie stwierdzono brak 165 woluminów. 
 na dzień 31.12.2005 r. stan księgozbioru w centrali i filiach wynosił: 

książki – 140 017 
czasopisma – 4 045  
zbiory specjalne – 16 296 
łącznie: 160 358 

 zaprenumerowano i otrzymano w darze 99 tytułów czasopism 
Obsługa czytelników  
Zmieniono godziny pracy biblioteki: 

 Udostępnianie zbiorów: 9.00 – 18.00, soboty 9.00 – 14.00 (w Oddziale dla Dzieci: 10.00 – 
18.00, soboty 9.00 – 14.00); 

 W filiach zwiększono godziny udostępniania zbiorów i zmieniono (zmniejszono) dni pracy 
bibliotekarzy w związku z koniecznością ich dyżurów w gmachu głównym i nauką obsługi 
programu MAK; 

 Utrzymano czwartki jako dzień pracy wewnętrznej biblioteki w związku z dużą liczbą prac 
porządkowych, inwentaryzacjami zbiorów, procesem informatyzacji. 



Działalność oświatowa 
Zorganizowano: 

 10 spotkań autorskich (łącznie uczestniczyło ok. 520 osób); 
 7 wystaw (łącznie obejrzało ok. 2450 osób); 
 1 koncert (uczestniczyło ok. 120 osób); 
 1 spotkanie łemkowskie dla młodzieży (uczestniczyło ok. 60 osób); 
 4 pasowania na czytelnika – dla uczniów klas pierwszych gorlickich szkół podstawowych 

(łącznie uczestniczyło ok. 180 osób). 
Udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych 
Biblioteka uczestniczyła w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Odbyły się 4 spotkania w gmachu 
głównym. 
Udział w projektach zewnętrznych 
Biblioteka uczestniczyła w projekcie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie „Okrągły Stół. 
Młodzież poznaje kulturę i sztukę Łemków”. Projekt był realizowany w szkołach w Sękowej i 
Słomnikach. Ostatnie spotkanie, podsumowujące, odbyło się w MBP – wzięli w nim udział Julia 
Doszna i ks. Grzegorz Nazar. 
Udział w szkoleniach, kursach, konferencjach itp.  

 dyrektor uczestniczył w 2 międzynarodowych konferencjach bibliotekarzy (Lublin, 
Warszawa) i w 5 spotkaniach Forum Dyrektorów Publicznych Bibliotek Samorządowych 
Województwa Małopolskiego organizowanych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w 
Krakowie; 

 pracownicy uczestniczyli w 8 szkoleniach organizowanych przez WBP w Krakowie; 
 pracownicy uczestniczyli w 5 szkoleniach zorganizowanych przez MISTiA, IDRiE i EFS; 
 dyrektor i pracownicy (łącznie 6 osób) uczestniczyli w bezpłatnym internetowym kursie 

dla bibliotekarzy pn. bibweb. Wszyscy ukończyli I Moduł i zakwalifikowali się do Modułu 
II; 

 jedna osoba uczestniczyła w kursie Akademia słowa, organizowanym przez Gorlickie 
Centrum Kultury; 

 czterokrotnie pracownicy MBP uczestniczyli w składzie jury w konkursach organizowanych 
przez GCK, Starostwo Powiatowe i gminne ośrodki kultury na terenie powiatu. 

Współpraca z innymi instytucjami 
Realizując zadania statutowe MBP współpracowała z wieloma instytucjami, m.in.: 

 Urzędem Miejskim w Gorlicach – Wydziałem Oświaty (...) w zakresie współorganizacji 
imprez. Wydział Promocji (...) przekazał ze swoich zasobów nieodpłatnie album wręczony 
podczas obchodów jubileuszu WBP w Krakowie; 

 GCK – kilkakrotny udział pracowników MBP w jury, kierowanie zaproszeń na imprezy 
MBP, plakaty na słupach ogłoszeniowych; 

 BWA – kierowanie zaproszeń na imprezy MBP i otrzymywanie zaproszeń BWA, pożyczki 
antyram, otrzymanie katalogów wystaw do zbiorów MBP, otrzymanie obrazów artystów 
uczestniczących w międzynarodowym plenerze malarskim; 

 SMZG – kierowanie zaproszeń na imprezy MBP i otrzymywanie zaproszeń SMZG; 
 Muzeum PTTK – kierowanie zaproszeń na imprezy MBP i otrzymywanie zaproszeń 

Muzeum, pożyczenie eksponatu na wystawę w MBP; 
 ESKO – obsługa fotograficzna imprez (przed zakupem własnego aparatu cyfrowego); 
 Księgarnia Biblos – wielokrotne dary książkowe na różne imprezy czytelnicze; 
 Wydawnictwo Czarne – wspólna z wydawnictwem organizacja i wspólne ponoszenie 

kosztów spotkań autorskich, wspólny mailing; 
 placówki oświatowe – kierowanie zaproszeń na imprezy MBP, pasowanie 

pierwszoklasistów na czytelników, pierwsze kroki w bibliotece – spotkania z 
przedszkolakami, prelekcja dla zorganizowanych grup zwiedzających wystawę „Legenda 
Solidarności” (22 klasy), konkurs „Kraków – stolica Małopolski”, akcja „Cała Polska czyta 
dzieciom”;  

 Media – współpraca z Gazetą Gorlicką, Kwartalnikiem Gorlickim, Regionalną Telewizją 
Gorlice. 

Obecność w mediach 



Działalność MBP wielokrotnie była komentowana w lokalnych mediach – prasie i telewizji. 
Pozyskani sponsorzy 
1. Osoby i instytucje wpomagające działalność Biblioteki: 
Wytwórnia Szablonów Kreślarskich "Leniar", Rzeszów 
Zakład Masarski "Angus", Gorlice 
Joanna i Zbigniew Probulscy, Gorlice 
Urząd Gminy Ropa 
Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków 
Firma "Składownia", Warszawa 
Robert Hübner, Libusza 
Anna Bąk, Szymbark 
Piekarnia Janusz Pietrucha, Gorlice 
Ahold Polska Sp. z o.o., Supermarket "Albert", Gorlice  
Kancelaria Notarialna Grzegorz Mataniak, Gorlice 
Księgarnia Biblos Wojciech Patrzyk, Gorlice 
2. Osoby i instytucje, które nieodpłatnie przekazały Bibliotece książki własnego autorstwa: 
Małopolska Galeria Sztuki "Dwór Karwacjanów", Gorlice 
Roman Dziubina, Gorlice 
Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 
Barbara Brach, Lipinki 
Anna i Tadeusz Pabisowie, Libusza 
3. Osoby i instytucje, które ofiarowały Bibliotece książki z własnych księgozbiorów: 
Krystyna Gomułka, Gorlice 
Magdalena Miller, Kwiatonowice 
Anna Bąk, Szymbark 
Stanisław Olejniczak, Gorlice 
Inne prace mające związek z funkcjonowaniem instytucji 

 przeniesienie zbiorów audiowizualnych i uporządkowanie, opisanie etc.; 
 wyodrębnienie zbiorów książki mówionej, uporządkowanie (w trakcie); 
 stworzenie Czytelni dla Dzieci – pracownicy, remont pomieszczenia, nowe meble itp.; 
 zmiana w Wypożyczalni dla Dzieci – uporządkowanie zbiorów – ustawienie zgodne z 

poziomami i UKD, opisy w katalogach, duża selekcja; 
 zmiana  w Wypożyczalni dla Dorosłych – opisy w katalogach, półeczka nowości; 
 likwidacja prowizorycznej zabudowy holu na II piętrze na potrzeby firmy ESKO – 

odzyskanie holu wystawowego, jego malowanie i przygotowanie do ekspozycji mini-
wystaw; 

 piwnice – porządek, selekcja starych księgozbiorów dawnej biblioteki powiatowej i 
zlikwidowanej filii Glinik, drobne prace naprawcze, zakup gresu na podłogę w części 
piwnic (ok. 80 m2) 

 malowanie gabinetu dyrektora, sekretariatu, holu II p.,  Czytelni dla Dzieci; 
 zlecenie wykonania audytu energetycznego; 
 nowe meble do sekretariatu (2300 – sponsor); 
 wymiana wykładzin w sekretariacie i gabinecie dyrektora; 
 wygospodarowanie Czytelni Prasy Bieżącej. 

Działalność „Camelota” 
W bibliotece kontynuowane są cykliczne spotkania młodzieży skupionej w Klubie Fantastyki 
„Camelot”. Odbywają się regularnie 2 razy w tygodniu oraz w czasie letnich wakacji i ferii 
zimowych. Do dyspozycji młodzieży oddawana jest sala odczytowa. 
Zadania biblioteki powiatowej 
W roku sprawozdawczym zadania biblioteki powiatowej były realizowane w zakresie, na który 
pozwala wysokość dotacji. Sprawnie i kompetentnie pracowały instruktor powiatowy i pracownica 
Biblioteki Naukowo-Technicznej. Mimo braku środków, decyzją dyrektora biblioteki, informatyk 
zatrudniony w MBP wyjeżdżał kilkakrotnie do bibliotek w terenie w celach naprawczych i 
instruktażowych.  


