
Sprawozdanie z działalności 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach w 2006 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; 
 skierowano statut do oceny prawnej i pod obrady Rady Miasta. 

 
Zmiany w strukturze instytucji  
Dokonano zmian w strukturze instytucji: 

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

 
Czytelnictwo 
W roku sprawozdawczym: 

 zarejestrowano 11 521 czytelników, co stanowi wzrost w stosunku do 2005 r. 
o 959 czytelników; 

 wypożyczono na zewnątrz 161 366 woluminów, 33 egz. czasopism oprawnych, 
539 nieoprawnych, 404 egz. zbiorów audiowizualnych i 96 dokumentów 
elektronicznych, co stanowi wzrost w stosunku do 2005 r. o 36 591 egz; 

 udostępniono na miejscu 31 182 woluminy, 367 egz. czasopism oprawnych, 
18 947 egz. czasopism nieoprawnych, 5 286 dokumentów elektronicznych, 
co stanowi wzrost w stosunku do 2005 r. o 7 586 egz.; 

 udzielono  4 454 informacji (2 958 w Czytelni Głównej i 1496 w Czytelni dla 
Dzieci i Młodzieży), co stanowi spadek w stosunku do 2005 r. o 1 136 
informacji. 

 
Zbiory 
W roku sprawozdawczym: 

 zakupiono 2 254 książki, co stanowi spadek w stosunku do  2005 r. o 31 egz,  
na łączną kwotę 53 036,47, co stanowi spadek w stosunku do 2005 r. o kwotę 
1 802,95 zł, z czego 14 997,06 zł (730 woluminów) to zakup z dotacji Urzędu 
Miasta, 37 050 zł  (1 460 wolunimów) – z funduszy otrzymanych z 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu 
Operacyjnego „Promocja czytelnictwa”, z dotacji Fundacji im. Leopolda 
Kronenberga CitiBanku Handlowego w ramach projektu "Raz - dwa - trzy... 
Liczysz Ty!" – 281,01 zł (13 woluminów), z dotacji Narodowego Banku 
Polskiego w ramach projektu "Raz - dwa - trzy... Liczysz Ty!" – 708,40 zł  
(51 woluminów); 

 przeprowadzono skontrum w Filii Biblioteka Naukowo-Techniczna; 



 przeprowadzono konieczne selekcje i melioracje księgozbioru we wszystkich 
agendach Biblioteki; 

 zakończono likwidację zniszczonego i zdezaktualizowanego księgozbioru 
dawnej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, nieistniejącej od reformy 
administracyjnej z 1976 r.; 

 na dzień 31.12.2006 r. stan księgozbioru w centrali i filiach wynosił: 
książki – 121 099 
czasopisma – 4 045  
zbiory specjalne – 16 134 
materiały audiowizualne – 15 283 
dokumenty elektroniczne - 57 
łącznie: 156 618; 

 zaprenumerowano 74 tytuły czasopism. 
 
Działalność oświatowa 
Zorganizowano: 

 7 spotkań autorskich; 
 9 wystaw; 
 2 promocje książki; 
 1 nocną imprezę czytelniczą dla dzieci; 
 7 pasowania na czytelnika – dla uczniów klas pierwszych gorlickich szkół 

podstawowych; 
 1 konkurs literacki – powiatowy; 
 8 lekcje edukacji czytelniczej i medialnej; 
 1 prezentację Biblioteki dla osób niepełnosprawnych. 

 
Udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych 
Biblioteka uczestniczyła w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Odbyło się 12 spotkań 
w gmachu głównym. 
 
Udział w projektach zewnętrznych 
Biblioteka włączyła się do projektu Urzędu Marszałkowskiego „Sieć Małopolskie Euro-
Info” 
 
Realizacja projektów własnych 
Biblioteka realizuje dwa projekty edukacji ekonomicznej dla najmłodszych 
czytelników współfinansowane przez Narodowy Bank Polski i Fundację Bankową 
im. Leopolda Kronenberga CitiBanku Handlowego. Łącznie na realizację projektów 
pozyskano 19 740 zł środków zewnętrznych. 
 
Działalność Klubu Czytelniczego „Nad Lipą” 
W MBP w Gorlicach – jako jednej z pięciu bibliotek w Polsce – jest realizowany 
międzynarodowy projekt Klubów Czytelniczych dla Dorosłych READCOM. Skupia on 
osoby dojrzałe, rozmiłowane w literaturze, wszechstronnie oczytane, podejmujące 
własne próby literackie. Spotkania odbywają się 1 raz w miesiącu, uczestniczy w nich 
średnio 20 osób.  
 
 



Działalność Klubu „Camelot” 
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. 
 
Udział w szkoleniach, kursach, konferencjach itp.  

 dwukrotnie dyrektor uczestniczył w ogólnopolskich konferencjach bibliotekarzy 
(Kielce, Krosno); 

 dwukrotnie dyrektor uczestniczył w Forum Dyrektorów Bibliotek Powiatowych 
organizowane przez WBP w Krakowie; 

 pracownicy uczestniczyli w 2 szkoleniach organizowanych przez WBP 
w Krakowie; 

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

 pracownik uczestniczył w 2 szkoleniach w ramach projektu READCOM 
(Wiedeń, Warszawa). 
 

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

 Urzędem Miejskim w Gorlicach – Wydziałem Oświaty, Kultury i Sportu 
w zakresie współorganizacji imprez; 

 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; 

 Księgarnia Biblos – współudział w organizacji nocnej imprezy dla dzieci oraz 
dary książkowe na różne imprezy czytelnicze; 

 placówki oświatowe – kierowanie zaproszeń na imprezy MBP, pasowanie 
pierwszoklasistów na czytelników, pierwsze kroki w bibliotece – spotkania 
z przedszkolakami, akcja „Cała Polska czyta dzieciom”;  

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

Obecność w mediach 
Działalność MBP była komentowana w lokalnych mediach – prasie (58 razy) , 
telewizji, gorlickich serwisach internetowych. 
 
Pozyskani sponsorzy 

  Działalność Biblioteki wspomagają osoby prywatne i instytucje : łącznie  
Biblioteka otrzymała 658 woluminów na kwotę - 7 104,34 zł. oraz pozyskała 



sponsorów na realizację imprez czytelniczych – łącznie na kwotę ok. 1 500 zł 
(500 zł oraz część sponsoringu w postaci rzeczowej). 
 

Inne prace mające związek z funkcjonowaniem instytucji i jej wizerunkiem 
 malowanie holu II piętra; 
 malowanie Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów; 
 nowe meble do Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów; 
 wymiana wykładzin w Dziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów; 
 malowanie gabinetu Instruktora Powiatowego; 
 zakup sprzętu nagłaśniającego do sali odczytowej; 
 zakup projektora multimedialnego; 
 zakup trzech komputerów; 
 zakup szafy ogniotrwałej na podstawowe dokumenty biblioteczne; 
 malowanie filii „Magdalena”; 
 zakup posadzki do filii „Magdalena”; 
 wymiana 3 okien w filii „Magdalena”;  
 wymiana drzwi wejściowych w filii „Magdalena”; 
 zakup kserokopiarki; 
 pozyskanie przenośnego komputera do prezentacji multimedialnych; 
 pozyskanie cyfrowego aparatu fotograficznego. 

 
Zadania biblioteki powiatowej 
W roku sprawozdawczym zadania biblioteki powiatowej były realizowane w zakresie, 
na który pozwala podpisane porozumienie i wysokość dotacji. Sprawnie 
i kompetentnie pracowały instruktor powiatowy i pracownica Biblioteki Naukowo-
Technicznej. Mimo braku środków ze starostwa na ten cel, decyzją dyrektora 
biblioteki informatyk zatrudniony w MBP wyjeżdżał kilkakrotnie do bibliotek w terenie 
w celach naprawczych i instruktażowych.  
 


