
Sprawozdanie z działalności 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Gabryela 

w Gorlicach w 2012 r. 
 
 
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 9461 czytelników, co stanowi spadek w stosunku do 2011 r. 
o 1524 czytelników;  

 wypożyczono na zewnątrz 114858 zbiorów, w tym: 113723 egz. książek, 881 egz. 
czasopism nieoprawnych i oprawnych, 254 egz. zbiorów audiowizualnych, 
co stanowi spadek w stosunku do 2011 r. o 23464 egz.; 

 udostępniono na miejscu 41801 zbiorów, w tym: 20657 książek, 20664 egz. 
czasopism nieoprawnych i oprawnych, 480 egz. zbiorów nieelektronicznych, w tym 
118 audiowizualnych, co stanowi spadek w stosunku do 2011 r. o 21355 egz.;  

 udzielono 1376 informacji (1200 w Czytelni Głównej i 176 w Czytelni dla Dzieci 
i Młodzieży), co stanowi spadek w stosunku do 2011 r. o 851 informacji.  

 
Zbiory – zakupy i selekcje 
 
W roku sprawozdawczym:  

 zakupiono 2000 książek, zbiorów audiowizualnych, zeszytów i gier, co stanowi 
wzrost w stosunku do 2011 r. o 121 egz., na łączną kwotę 52805,86 zł, co stanowi 
spadek w stosunku do 2011 r. o kwotę 2824,37 zł, z czego 16700 zł (473 
woluminów + 59 CD + 1 film + 4 gry i plansze + 3 zeszyt) to zakup z dotacji Urzędu 
Miasta; 35300,00 zł (1439 woluminów) – z funduszy otrzymanych w ramach 
Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" oraz 
805,86 (22 woluminy) z dochodów własnych MBP;  

 przeprowadzono konieczne selekcje i melioracje księgozbioru, wycofano książki 
zniszczone, niezwrócone przez czytelników oraz braki bezwzględne z agend i filii 

Biblioteki (3842 ubytków na kwotę 11826,00 zł) 
 przeprowadzono skontrum zdawczo-odbiorcze w Filii Zawodzie (06.02.2012-

07.02.2012 r.), skontrum okresowe w Czytelni Głównej (26.09.2012-29.09.2012 
r.), w Filii Magdalena (01.10.2012-03.10.1012 r.), w Wypożyczalni dla Dorosłych 
(05.11.2012-28.11.2012 r.), w Bibliotece Naukowo-Technicznej (13.12.2012-
27.12.2012 r.); skontra okresowe zostały przeprowadzone przed upływem 
regulaminowego okresu (co 5 lat), w związku z wdrożeniem od 1 stycznia 2013 r. 
systemu SOWA2. 

 na dzień 31.12.2012 r. stan księgozbioru w centrali i filiach wynosił:  
książki – 92286 
czasopisma – 4 030  
zbiory specjalne – 16511 

    w tym materiały audiowizualne – 14694 
   w tym dokumenty elektroniczne – 0  
łącznie: 112827; 

 zaprenumerowano 75 tytułów czasopism (w 2011 r. – 69); w darze MBP otrzymuje 
4 tytuły (w 2011 r. – 5).  

 



Działalność statutowa 

 
a) podstawowa 

W roku 2012 MBP zakończyła tworzenie komputerowych baz danych. Informacje 
o zbiorach Biblioteki dostępne są w całości w katalogach on-line na stronie domowej 
Biblioteki. Od stycznia 2012 r. uruchomiono moduł udostępniania w dwóch agendach 
Biblioteki – Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży oraz w Filii „Zawodzie”. Przez cały 2012 r. 
kontynuowano pracochłonne i czasochłonne kodowanie książek. Proces ten został 
zakończony w listopadzie 2012 r.  
Przeprowadzono skontrum zdawczo-odbiorcze w Filii „Zawodzie” w związku z odejściem 
pracownika oraz skontra okresowe w opisanych w czterech agendach Biblioteki. Był to 
niezbędny wymóg przed wdrożeniem modułu udostępniania systemu SOWA2. 
Pozostałe działania statutowe realizowane są na bieżąco. 
 

 b) oświatowa 
W roku sprawozdawczym zorganizowano: 

 4 spotkania autorskie; 
 5 prelekcji/prezentacji multimedialnych; 
 1 koncert; 
 10 wystaw; 
 13 imprez czytelniczych dla dzieci; 
 44 zajęcia edukacyjno-literacko-artystyczne dla dzieci; 
 40 spotkań w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”; 
 6 rozgrywek gier planszowych; 
 1 Turniej Gier Planszowych – miejski;  
 1 warsztat ceramiczny dla dzieci; 
 3 konkursy wiedzy dla dzieci; 
 9 lekcji bibliotecznych; 
 1 spotkanie komputerowe dla seniorów w ramach akcji „Małopolski Dzień Uczenia 

Się Przez Całe Życie”;  
 8 imprez w ramach akcji Zima 2012; 
 17 imprez w ramach akcji Lato 2012; 
 1 wycieczkę; 
 1 konkurs plastyczny (współpraca z PCK); 
 2 seminaria szkoleniowe dla bibliotekarzy MBP i powiatu gorlickiego; 
 1 Sportową Noc w Bibliotece; 
 1 Dzień Głośnego Czytania; 
 3 warsztaty dla młodych rodziców (spotkania z projektantem wnętrz, stylistką, 

kosmetyczką i wizażystką); 
 3 zajęcia artystyczno-literackie dla przedszkolaków; 
 cykl szkoleń komputerowych dla osób 50+ w ramach projektu Polska Cyfrowa 

Równych Szans (do 31 grudnia 2012 r. przeszkolono 5 grup, tj. 40 osób; każde 
szkolenie – 20 h); 

 12 pasowań na czytelników (wszystkie szkoły gorlickie i SP w Stróżówce). 
 
Realizacja projektów własnych 
 
MBP aplikowała w 2012 r. o środki do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 
4 projekty; żaden nie uzyskał dofinansowania – dwa z powodów formalnych, dwa – zbyt 
niskiej punktacji. 
 
Działalność Klubów Czytelniczych 
 
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; członkowie 



Klubu recenzują i polecają książki za pośrednictwem strony domowej Biblioteki 
www.mbp.gorlice.pl. Gorlicki klub należy do najprężniej działających DKK w Polsce. 
 
W 2012 r. powstał drugi Klub Czytelniczy – młodzieżowy, skupiający młodzież ostatniej 
klasy szkoły podstawowej i gimnazjum. Młodzi klubowicze podejmują pierwsze próby 
recenzenckie. Spotkania odbywają się 1 x w miesiącu, Biblioteka stworzyła dla Klubu 
odrębną zakładkę na swojej stronie internetowej. 
 
Udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych 
 
Biblioteka uczestniczy w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Odbyło się 40 spotkań 
w gmachu głównym Biblioteki, przedszkolach i szkołach gorlickich; uczestniczyło w nich 
787 dzieci. 
 
Udział w projektach zewnętrznych 
 

 Biblioteka wzięła udział w akcji „Małopolski Dzień Uczenia Się Przez Całe Życie”; 
 Biblioteka wzięła udział w europejskiej akcji „Get Online Week 2012 – Tydzień 

z Internetem”. 
 Biblioteka wzięła udział w projekcie „Globalnie – odpowiedzialnie” 

współorganizując warsztaty dla młodzieży ponadgimnazjalnej. 

 Biblioteka bierze udział w długofalowym (zakończenie w czerwcu 2014 r.) projekcie 
„Polska Cyfrowa Równych Szans”, czyli tzw. „Latarników Cyfrowych”. W ramach 
projektu przeszkolono (ze środków zewnętrznych) 3 pracowników, którzy cyklicznie 
prowadzą kursy komputerowe dla osób 50+. 

 Dyrektor zakwalifikował się do udziału w projekcie Fundacji Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego „Sieć LABiB – dziel się wiedzą, mnóż pomysły”. Jest 
to grupa 35 twórczych bibliotekarzy z całej Polski, promujących dobre praktyki, 
wytyczających kierunki nowatorskich działań, szkoląca siebie i innych. Tym 
samym Biblioteka została jednym z ogólnopolskich liderów tworzącej się 
inicjatywy. 

 Biblioteka kontynuowała przez kolejny rok 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. 

 
Udział w szkoleniach, kursach, konferencjach itp.  
 

 dyrektor uczestniczył w 10 szkoleniach organizowanych przez Małopolskie Forum 
Kultury, Małopolski Instytut Kultury, firmę Resimus, Fundację Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” oraz WBP 
w Krakowie; 

 pracownicy uczestniczyli w 25 szkoleniach organizowanych przez WBP 
w Krakowie, Bibliotekę Jagiellońską, Małopolski Instytut Kultury, Stowarzyszenie 
„Miasta w Interencie”, Centrum Szkoleń Kadr i Administracji,  firmy Resimus, FK-
BAD, TAXUS (22 – pracownicy merytoryczni, 3 – administracja); 

 Członek Zarządu Oddziału Małopolskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
uczestniczył w 4 spotkaniach SBP; 

 Dyrektor i pracownicy uczestniczyli w 7 konferencjach (PiMBP – Miechów, WBP – 
Kraków, FRSI – Warszawa, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” – Tarnów.  
 

 
 



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”, 
Domem Handlowym „PEPS”, Małopolskim Instytutem Kultury, Stowarzyszeniem 
Bibliotekarzy Polskich, 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 81 759 wejść na swoją stronę 
internetową, co daje średnią dzienną 223 i stanowi wzrost w stosunku do 2011 r. 
o 16 597 wejść. Jest to kolejny rok wzrostu aktywności strony internetowej 
Biblioteki. 

 
Pozyskani darczyńcy 
 
Działalność Biblioteki znacząco wspomagały osoby prywatne i instytucje: Biblioteka 
otrzymała w darze 759 egz. (734 książki i 25 gier) na kwotę 13961,00 zł, co stanowi 
spadek w stosunku do 2011 r. o 142 egz. i kwotę 3326,20 zł. Największym darczyńcą 
Biblioteki pozostaje, tak jak w latach poprzednich, Wydawnictwo „Czarne”, które 
przekazuje gratisy całej swojej produkcji wydawniczej. 
 
Inne osiągnięcia 
 

 Biblioteka w pełni wdrożyła projekt pn. „Budowa zintegrowanego systemu 
informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w woj. małopolskim 
z użyciem technologii teleinformatycznych” 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. 

 Biblioteka otrzymała certyfikat Miejsca Przyjaznego Maluchom – jako jedno 
z dwóch miejsc w Gorlicach, spełniając wszystkie kryteria konkursu i proponując 

nowe usługi młodym matkom i najmłodszym czytelnikom (m.in. przewijak, miejsce 
do karmienia piersią, miejsce do podgrzania posiłku, wydzielona literatura 
poradnikowa). 

 Biblioteka nawiązała współpracę z lokalnym biznesem (dom handlowy PEPS), 
współorganizując trzy spotkania sobotnie dla młodych rodziców i opiekunów oraz 
ich dzieci w wieku przedszkolnym. Dla dzieci zorganizowano zajęcia literacko-
artystyczne, dla dorosłych – spotkania poradnikowe z dekoratorem wnętrz, 
stylistką, wizażystką. 

 Biblioteka otrzymała nieodpłatnie sprzęt komputerowy oraz sprzęt AGD, 
przekazany przez Urząd Miejski. Pozwoliło to na stworzenie dodatkowych 
stanowisk komputerowych dla czytelników, koniecznych po uruchomieniu 
wszystkich modułów systemu SOWA2 (dostęp do katalogów on-line) oraz 
wyposażenie kącika socjalnego dla pracowników MBP. 

 Po raz drugi z rzędu w Rankingu Gmin Małopolski opracowywanym przez 
Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji we współpracy 
z Urzędem Statystycznym w Krakowie gmina miejska Gorlice uzyskała II miejsce 
w Małopolsce we wskaźniku „czytelnicy bibliotek publicznych na 1 tys. 
mieszkańców”! W rankingu tym analizowanych jest 11 wskaźników 



mierzących potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze 

gospodarczej i społecznej; w badaniu uczestniczy 179 gmin małopolskich. 
W ocenie ogólnej gmina miejska Gorlice znalazła się na 25 miejscu (w 2011 r. – na 
15 miejscu). 

 Po raz drugi Biblioteka wzięła udział w akcji „Szlachetna Paczka”, pozyskując 
dzięki działaniom fundraisingowym środki na pełne wyposażenie paczki dla 
wybranej przez siebie rodziny (ponad 4 500 zł) oraz doposażając trzy inne paczki. 

 
Prace techniczne: 
 

 osuszanie piwnic po trzykrotnym zalaniu podczas nawalnego deszczu; 

 wymiana posadzek z PCV w dwóch wypożyczalniach na parterze w gmachu 
głównym (w 2012 zostało wszczęte postępowanie i została wydana decyzja 
Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego nakazująca terminowe wykonanie prac). 

 
Zadania biblioteki powiatowej 
 
W roku sprawozdawczym zadania biblioteki powiatowej były realizowane w określonym 
ustawą zakresie. Efektywnie pracował zespół instrukcyjno-metodyczny, kontynuowano 
wzmożoną opiekę merytoryczną informatyka nad bibliotekami gminnymi i filiami na 
terenie powiatu w związku z wdrażaniem systemu SOWA2 na terenie całego powiatu.  
Sprawozdanie z działalności biblioteki powiatowej zostało przekazane za pośrednictwem 
UM do Starostwa Powiatowego w określonym przepisami terminie.  
 


