Sprawozdanie z działalności
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Gabryela
w Gorlicach w 2008 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.
Rok 2008 był okiem jubileuszu 60-lecia Biblioteki. Z tej okazji odbyło się uroczyste
seminarium z udziałem licznych gości z województwa małopolskiego i podkarpackiego.
Czytelnictwo
W roku sprawozdawczym:

zarejestrowano 11126 czytelników, co stanowi wzrost w stosunku do 2007 r.
o 1 137 czytelników;

wypożyczono na zewnątrz 158 013 woluminów, 35 egz. czasopism oprawnych,
594 nieoprawnych, 150 egz. zbiorów audiowizualnych i 83 dokumenty elektroniczne,
co stanowi wzrost w stosunku do 2007 r. łącznie o 27 661 egz;

udostępniono na miejscu 20 190 woluminów, 494 egz. czasopism oprawnych,
20 054 egz. czasopism nieoprawnych, 5 246 dokumentów elektronicznych, co stanowi
wzrost w stosunku do 2007 r. o 4 880 egz.;

udzielono 2 771 informacji (2 208 w Czytelni Głównej i 563 w Czytelni dla Dzieci
i Młodzieży), co stanowi spadek w stosunku do 2007 r. o 787 informacji.
Zbiory
W roku sprawozdawczym:
 zakupiono 2 338 książek, co stanowi spadek w stosunku do 2007 r. o 12 egz., na
łączną kwotę 60 957,82 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2007 r. o kwotę
2 766,82 zł, z czego 16 079,71 zł (598 woluminów+9 CD + 13 fot.) to zakup z dotacji
Urzędu Miasta, 45 540,00 zł (1 730 woluminów+2 CD) – z funduszy otrzymanych
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego
„Promocja czytelnictwa”, z dotacji NBP – 300 zł (10 woluminów);
 wycofano książki zniszczone przez czytelników z poszczególnych agend i filii Biblioteki
– 4 416 ubytków na kwotę 9 387,63 zł;
 na dzień 31.12.2008 r. stan księgozbioru w centrali i filiach wynosił:
o książki – 109 064
o czasopisma – 4 045
o zbiory specjalne – 16 198
o materiały audiowizualne – 15 334
o dokumenty elektroniczne – 57
o łącznie: 144 698
 zaprenumerowano 74 tytuły czasopism.
Działalność oświatowa
W roku sprawozdawczym zorganizowano:

7 spotkań autorskich;

10 wystaw;















1 wyjazd do teatru;
1 pasowanie na czytelnika – dla uczniów klas pierwszych gorlickich szkół
podstawowych;
1 wycieczka;
1 konkurs czytelniczy – powiatowy;
1 konkursy czytelniczy – miejski;
2 kursy komputerowe;
3 warsztaty;
4 prelekcje-wykłady;
1 prezentacja multimedialna;
1 nocna impreza czytelnicza dla dzieci;
31 imprez podczas wakacji;
6 imprez podczas ferii;
2 seminaria dla bibliotekarzy.

Udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych
Biblioteka aktywnie uczestniczyła w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Odbyło się 20 spotkań
w gmachu głównym, przedszkolach i szkołach gorlickich. Uczestniczyło w nich łącznie
1711 dzieci.
Udział w projektach zewnętrznych
 Biblioteka uczestniczyła w projekcie Urzędu Marszałkowskiego „Sieć Małopolskie EuroInfo”;
 Biblioteka uczestniczyła w projekcie Instytutu Książki „Dyskusyjne Kluby Książki.
Tu czytamy”;
 Udział czytelników z Gorlic (członków Klubu Czytelniczego) w wieczorach poetyckich
„Słowo Poety” organizowanych przez MCK „Sokół” w Nowym Sączu.
Realizacja projektów własnych

realizacja 2 projektów własnych: Projekt edukacji ekonomicznej dla najmłodszych
czytelników „Raz, dwa trzy! Liczysz TY!”, współfinansowany przez Narodowy Bank
Polski (II edycja). Projekt „Idź książeczko miedzy dzieci” współfinansowany przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Na realizację ww. projektów Biblioteka pozyskała środki zewnętrzne w wysokości
11 604,86 zł.
Działalność Klubu Czytelniczego „Nad Lipą”
W MBP w Gorlicach działa Klub Czytelniczy „Nad Lipą”. 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.
Udział w szkoleniach, kursach, konferencjach itp.

dyrektor uczestniczył w 10 szkoleniach organizowanych przez WBP w Krakowie oraz
Małopolskie Forum Kultury;

pracownicy uczestniczyli w 13 szkoleniach organizowanych przez WBP w Krakowie
oraz inne instytucje (6 – pracownicy merytoryczni, 7 – administracja);

dyrektor uczestniczył w 8 konferencjach problemowych, pracownicy merytoryczni –
w 3 konferencjach problemowych. MBP w Gorlicach reprezentowała Małopolskę na
ogólnopolskiej konferencji w Kielcach pn. „Biblioteka XXI wieku – nowoczesna
architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie”;

pracownicy MBP uczestniczyli w składzie jury w konkursach organizowanych przez
GCK oraz gminne ośrodki kultury i biblioteki na terenie powiatu.

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

Urzędem Miejskim w Gorlicach, GCK, Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów”,
SMZG, Muzeum PTTK, Księgarniami „Biblos” i „Mieszko”, placówkami oświatowymi
(przedszkolami,
szkołami
podstawowymi,
gimnazjami
i
szkołami
ponadgimnazjalnymi), mediami lokalnymi („Gazetą Gorlicką”, Regionalną Telewizją
Gorlice, serwisami internetowymi).
Obecność w mediach

Działalność MBP była wielokrotnie komentowana w lokalnych mediach – prasie,
telewizji, gorlickich serwisach internetowych;

W roku sprawozdawczym Biblioteka odnotowała 31 403 wejścia na swoją stronę
internetową.
Pozyskani sponsorzy
 Działalność Biblioteki wspomagały osoby prywatne i instytucje: Biblioteka otrzymała
dary książkowe – 606 woluminów na kwotę 8 633,42 zł.
Inne prace i zakupy mające związek z funkcjonowaniem instytucji i jej
wizerunkiem

dokończenie malowania pomieszczeń w budynku głównym MBP;

przeprowadzenie niezbędnych przeglądów;

założenie kratki ściekowe wzdłuż ślepej ściany budynku;

wymiana posadzki w filii „Magdalena”;

generalny remont WC w filii „Magdalena”;

malowanie starych regałów bibliotecznych w filii „Zawodzie”;

wymiana części mebli bibliotecznych w filii „Zawodzie” (lada biblioteczna, kartoteki,
stoły komputerowe i czytelniane);

wykonanie trzech ekslibrisów i tablicy informacyjnej do holu na parterze MBP.
Zadania biblioteki powiatowej
W roku sprawozdawczym zadania biblioteki powiatowej były realizowane w szerokim
zakresie, co umożliwiła nowa forma porozumienia między samorządem gminnym
i powiatowym. Wzmogła się opieka merytoryczna informatyka nad bibliotekami gminnymi
i filiami na terenie powiatu. Szczegółowe sprawozdanie z działalności instruktora
powiatowego zostało przekazane za pośrednictwem UM do Starostwa Powiatowego
w określonym przepisami terminie.

