
Sprawozdanie z działalności 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Gabryela 

w Gorlicach w 2010 r. 
 
Uwagi wstępne 
 
Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach jest samorządową instytucją kultury wpisaną do 
rejestru 14 kwietnia 1994 r. pod pozycją 1. 
Od 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. 
 
Czytelnictwo 
 
W roku sprawozdawczym: 

 zarejestrowano 11 634 czytelników, co stanowi wzrost w stosunku do 2009 r. 
o 461 czytelników;  

 wypożyczono na zewnątrz 143 753 zbiorów, w tym: 142 779 egz. książek, 744 egz. 
czasopism nieoprawnych, 4 egz. czasopism oprawnych, 221 egz. zbiorów 
audiowizualnych i 5 dokumentów elektronicznych, co stanowi spadek w stosunku do 
2009 r. o 19 663 egz.; 

 udostępniono na miejscu 63 989 zbiorów, w tym: 24 899 książek, 360 egz. czasopism 
oprawnych, 22 095 egz. czasopism nieoprawnych, 18 egz. zbiorów audiowizualnych, 
16 617 dokumentów elektronicznych, co stanowi spadek w stosunku do 2009 r. 
o 1 786 egz.;  

 udzielono 2 297 2 330 informacji (2 100 w Czytelni Głównej i 197 w Czytelni dla 
Dzieci i Młodzieży), co stanowi spadek w stosunku do 2009 r. o 33 informacje.  

 
Zbiory 
 
W roku sprawozdawczym:  

 zakupiono 959 książek, co stanowi spadek w stosunku do 2009 r. o 167 egz., 
na łączną kwotę 26 888,58 zł, co stanowi spadek w stosunku do 2009 r. o kwotę 
4 955,94 zł, z czego 11 868,58 zł (389 woluminów + 1 CD) to zakup z dotacji Urzędu 
Miasta, 15 020,00 zł (570 woluminów + 1 CD) – z funduszy otrzymanych z Biblioteki 
Narodowej w ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych 
dla bibliotek";  

 wycofano książki zniszczone przez czytelników z poszczególnych agend i filii Biblioteki 
– 3 664 ubytki na kwotę 11 503,94 zł;  

 przeprowadzono skontra okresowe w Czytelni Głównej (18.10.-06.11.2010 r.) 
i w Wypożyczalni dla Dorosłych (22.11.-18.12.2010 r.); 

 na dzień 31.12.2008 r. stan księgozbioru w centrali i filiach wynosił:  
książki – 103 937  
czasopisma – 4 030  
zbiory specjalne – 15 936 
materiały audiowizualne – 15 046  
dokumenty elektroniczne – 83  
łącznie: 123 903;  

 zaprenumerowano 60 tytułów czasopism; w darze MBP otrzymuje 9 tytułów.  
 
 



Działalność statutowa 

 
a) podstawowa 

W roku bieżącym, zgodnie z rocznym planem pracy, MBP skoncentrowała się na 
maksymalnym przyspieszeniu tworzenia baz danych, w związku z nowym programem 
komputerowym oraz planami stworzenia Gorlickiego Zasobu Bibliotecznego. Od początku 
2010 r. procent komputerowo opracowanych zbiorów wzrósł z 78% do 88%, przy czym 
Oddział dla Dzieci jest przygotowywany do uruchomienia modułu udostępniania w 2011 r. 
Wiele pracy dodatkowej przysporzyła niepełna konwersja danych – zbiory Czytelni Głównej, 
dla których w poprzednim programie była już zbudowana w 100% baza  wymagają w całości 
ponownego wprowadzenia do nowej bazy. We wszystkich agendach trwało kodowanie 
książek. 
Pozostałe działania statutowe realizowane są na bieżąco. 

 
 b) oświatowa 
 6 spotkań autorskich; 
 9 wystaw; 
 1 prezentacja multimedialna; 
 10 imprez czytelniczych dla dzieci; 
 9 pasowań na czytelnika; 
 2 konkursy literackie – miejski i powiatowy; 
 2 konkursy plastyczne – miejski i powiatowy; 
 13 lekcji bibliotecznych; 
 2 kursy komputerowe dla seniorów; 
 12 imprez w ramach akcji Zima 2010; 
 29 imprez w ramach akcji Lato 2010; 
 1 wycieczka; 
 2 seminaria szkoleniowe dla bibliotekarzy MBP i powiatu gorlickiego. 

 
Udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych 
 
Biblioteka uczestniczy w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Odbyło się 57 spotkań w gmachu 
głównym Biblioteki,  przedszkolach i szkołach gorlickich; uczestniczyło w nich 1523 dzieci. 
 
Udział w projektach zewnętrznych 
 

 kontynuacja uczestnictwa w projekcie Urzędu Marszałkowskiego „Sieć Małopolskie 
Euro-Info”; 

 Działalność Klubu Czytelniczego „Nad Lipą” – kolejny rok Biblioteka realizuje 
długofalowy projekt Instytutu Książki Dyskusyjnych Klubów Książki „Tu czytamy”. 
Działalność prowadzona jest w ramach Klubu Czytelniczego „Nad Lipą”. Spotkania 
odbywają się cyklicznie 1 x w miesiącu; gorlicki klub należy do najprężniej 
działających DKK w Polsce, a jeden z jego członków został nagrodzony w marcowej 
edycji ogólnopolskiego konkursu IK „Klubowicze do klawiatur” na recenzję książki. 

 Biblioteka wzięła udział w projekcie Agencji Artystycznej Promot  Sp. z o.o., 
dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
działania 9.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Promowanie 
i upowszechnianie kształcenia ustawicznego za pośrednictwem nowoczesnych 
mediów”. W ramach projektu MBP upowszechniała informacje o rynku pracy, w tym 
dystrybuowała bezpłatnie 200 egz. miesięcznika „Do celu” poświęconego sytuacji na 
rynku pracy.  

 



Realizacja projektów własnych 
 
MBP aplikowała o środki na 5 projektów; wnioski, zgodnie z dyrektywami Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zostały wysłane wyłącznie drogą elektroniczną. Trzy 
projekty nie uzyskały dofinansowania, natomiast dwa zostały przez MKiDN zagubione. Jeden 
nie odnalazł się w ciągu całego roku i mimo wielokrotnych monitów, ministerstwo nie zajęło 
w tej sprawie stanowiska. Drugi pt. „Literacki przystanek – spotkania z pisarzami i sztuką” 
odnalazł się dopiero we wrześniu 2010 r., został pozytywnie oceniony i MBP otrzymała na 
jego realizację (z konieczności skróconą do 3 miesięcy) 5 000 zł. 
 
Udział w szkoleniach, kursach, konferencjach itp.  
 

 dyrektor uczestniczył w 11 szkoleniach organizowanych przez WBP w Krakowie oraz 
Małopolskie Forum Kultury; 

 pracownicy uczestniczyli w 14 szkoleniach organizowanych przez WBP w Krakowie 
oraz inne instytucje (7 – pracownicy merytoryczni, 7 – administracja); 

 dyrektor uczestniczył w 5 konferencjach problemowych, trzej pracownicy 
merytoryczni – w 1 konferencji problemowej; 

 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 i jst, m.in.: 

 Urzędem Miejskim w Gorlicach, Starostwem Powiatowym, Gorlickim Centrum Kultury, 
Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów”, Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi 
Gorlickiej, Muzeum PTTK, Księgarniami „Biblos” i „Mieszko”, placówkami oświatowymi 
(przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami i szkołami ponad-
gimnazjalnymi), 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 51 495 wejść na swoją stronę 
internetową, co daje średnią dzienną 141 i stanowi wzrost w stosunku do 2009 r. 
o 14 619 wejść.  

 
Pozyskani darczyńcy 
 
Działalność Biblioteki wspomagały osoby prywatne i instytucje: Biblioteka otrzymała dary 
książkowe – 844 woluminy na kwotę 11 552,50 zł.  
Warto podkreślić, że – odwrotnie proporcjonalnie do możliwości budżetu instytucji oraz 
dotacji z MKiDN –  corocznie wzrasta hojność użytkowników Biblioteki. W stosunku do roku 
2009 r. podarowali oni o 111 egz. książek więcej, na kwotę o 2 137,99 zł wyższą. 
Największym darczyńcą Biblioteki jest Wydawnictwo „Czarne”, które przekazuje gratisy całej 
swojej produkcji wydawniczej. 
 
 
 
 



Inne osiągnięcia Biblioteki w 2010 r. 
 

 dyrektor MBP prezentowała osiągnięcia Biblioteki podczas konferencji przygotowanej 
przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji oraz 
Uniwersytet Jagielloński pt. „2.0 nowe technologie informacyjne w promocji 
samorządowych instytucji kultury i jednostek samorządu terytorialnego”, która odbyła 
się w Krakowie 17 czerwca 2010 r. Prezentacja nosiła tytuł „Gorlicka Biblioteka 
Cyfrowa – pierwsze kroki w digitalizacji”. 

 dyrektor MBP prezentowała osiągnięcia Biblioteki podczas konferencji przygotowanej 
przez Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej i Małopolski Instytut Kultury 
pt. „Doświadczyć historii – nowe narzędzia i metody w upowszechnianiu historii”, 
która odbyła się w Krakowie 21-22 października 2010 r. Prezentacja nosiła tytuł 
„Wirtualne podróże po Galicji. Zbiory cyfrowe Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gorlicach”. 

 dyrektor MBP prezentowała osiągnięcia Biblioteki podczas corocznej ogólnopolskiej 
konferencji (IX edycja) przygotowanej przez Bibliotekę Narodową i Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich pt. „Automatyzacja bibliotek publicznych”, która odbyła się 
w Warszawie 25-26 listopada 2010 r. Prezentacja nosiła tytuł „Siła mądrego 
samorządu. Zintegrowany system biblioteczny dla pięciu powiatów Małopolski”. 

 
Prace i zakupy techniczne: 
 

 remont kolejnej, niewielkiej części piwnic MBP w gmachu głównym – magazyn 
czasopism; 

 kontynuacja prac porządkowych w piwnicy gmachu głównego – archiwizacja gazet 
i czasopism; 

  

 zakup rolet do sali odczytowo-wystawowej; 
 wykonanie dużego napisu informacyjnego na szybach filii „Zawodzie”, banera 

informacyjnego na budynek filii „Zawodzie” oraz obowiązujących tablic 
informacyjnych (urzędowych) dla wszystkich trzech filii; 

 oznakowanie dróg ewakuacyjnych całego gmachu MBP zgodnie z normą PN-92/N-
01256/02 oraz wymiana hydrantów. 

 zakup mebli do Czytelni Głównej – Zbiorów Regionalnych; 
 zakup obowiązujących apteczek do wszystkich trzech filii; 
 zakup 4 gaśnic oraz znaków i instrukcji ppoż. wraz z montażem; 
 zakup usługi oczyszczenia dachu Biblioteki z zalegającego śniegu (dwukrotnie). 

 
Zadania biblioteki powiatowej 
 
W roku sprawozdawczym zadania biblioteki powiatowej były realizowane w określonym 
ustawą zakresie. Efektywnie pracował zespół instrukcyjno-metodyczny pod kierunkiem 
instruktora powiatowego, sprawdzila się wzmożona 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.  
Realizując swoje zadania biblioteki powiatowej MBP była inicjatorem podjętego 
i rozwiniętego przez Starostwo Powiatowe projektu automatyzacji wszystkich bibliotek 
powiatu gorlickiego. Ostatecznie projekt ten, pod nazwą „Budowa zintegrowanego systemu 
informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w woj. małopolskim z użyciem 
technologii teleinformatycznych” objął 5 powiatów Małopolski. Wniosek został skierowany do 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach Małopolskiego 



Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 Warunki dla 
rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa 
informacyjnego. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną, merytoryczną i strategiczną 
i został skierowany do dofinansowania. Całkowity koszt projektu 1 401 330,13 zł. 
 


