
Sprawozdanie z działalności 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Gabryela 

w Gorlicach w 2015 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 8203 czytelników, co stanowi wzrost w stosunku do 2014 r. o 194 
czytelników;  

• wypożyczono na zewnątrz 93948 zbiorów, w tym: 92327 egz. książek, 1128 egz. czasopism 
nieoprawnych i oprawnych, 431 egz. zbiorów audiowizualnych, oraz 6 dokumentów na 
nośniku elektronicznym, co stanowi spadek w stosunku do 2014 r. o 1458 egz.; 

• udostępniono na miejscu 40345 zbiorów, w tym: 7335 książek, 32679 egz. czasopism 
nieoprawnych i oprawnych, 331 zbiorów nieelektronicznych, co stanowi wzrost w stosunku 
do 2014 r. o 6804 egz.;  

• udzielono 1324 informacji (810 w Czytelni Głównej i 174 w Czytelni dla Dzieci i Młodzieży 
oraz 340 w Bibliotece Naukowo-Technicznej), co stanowi spadek w stosunku do 2014 r. 
o 263 informacje.  

 
Zbiory – zakupy i selekcje 

 

W roku sprawozdawczym:  
� zakupiono 1985 książek, zbiorów audiowizualnych, zeszytów i gier, co stanowi wzrost 

w stosunku do 2014 r. o 56 egz., na łączną kwotę 54832,35 zł, co stanowi wzrost 
w stosunku do 2014 r. o kwotę 3572,94 zł, z czego 16700,00 zł (558 woluminy + 18 CD + 6 
zeszytów + 5 inne zbiory) to zakup z dotacji Urzędu Miasta; 34660,00 zł (1279 woluminów) 
– z funduszy otrzymanych w ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości 
wydawniczych dla bibliotek" oraz 3469,61 zł (118 woluminy + 1 zeszyt) z dochodów 
własnych MBP;  

� przeprowadzono konieczne selekcje i melioracje księgozbioru, wycofano książki zniszczone, 
niezwrócone przez czytelników oraz braki bezwzględne z agend i filii Biblioteki (4847 
ubytków na kwotę 7098,92 zł) 

� na dzień 31.12.2015 r. stan księgozbioru w centrali i filiach wynosił:  
książki – 93034 

� czasopisma – 2259  
� zbiory specjalne – 16189 
�    w tym materiały audiowizualne – 14243 

   w tym dokumenty elektroniczne – 0  
łącznie: 111482; 

� zaprenumerowano 77 tytułów czasopism (w 2014 r. – 64); w darze MBP otrzymała 
10 tytułów (w 2014 r. – 3).  

 



Działalność statutowa 

 

a) podstawowa 

Od 1 stycznia 2013 r. wszystkie agendy Biblioteki pracują we wszystkich modułach SOWY2, 
tj. opracowanie, udostępnianie, statystyka, inwentaryzacja. Biblioteka mogła dzięki systemowi 
wprowadzić nowe usługi – rezerwację książek i ich prolongatę online oraz elektroniczne 
powiadomienie o nadchodzącym terminie zwrotu książek, a w przypadku ich przetrzymania – 
o wysokości naliczonej kary. Wprowadzono też nowe karty czytelnika. Informacje o  zbiorach 
Biblioteki dostępne są w całości w katalogach online na stronie domowej Biblioteki.  
Pozostałe działania statutowe realizowane są na bieżąco. 
W roku sprawozdawczym przeprowadzono skontrum w Filii Zawodzie  w dniach 02-03 marca 
2015 r. oraz w Wypożyczalni dla Dorosłych w dniach 16-24 marca 2015 r. 
 

b) oświatowa 

W roku sprawozdawczym Miejska biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela zorganizowała: 
 

Lp. Wydarzenie Liczba 

odbiorców 

1. we współpracy z Wydawnictwem Czarne, Akademickim Biurem Kultury i 
Sztuki Alma-Art oraz Urzędem Miejskim w Gorlicach pierwszą edycję 
Festiwalu im. Zygmunta Haupta, w tym zorganizowano lub 
współorganizowano przy wsparciu Gorlickiego Centrum Kultury oraz 
Instytutu Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego: 
— 23 spotkania autorskie, 
— 3 panele naukowe, 
— 3 koncerty, 
— 3 recytacje prozy, 
— 1 monodram, 
— 1 seans filmowy, 
— 1 wystawę, 
— 1 konferencję prasową, 
— 1 publikację festiwalową. 

4000 

2. we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury projekt „Bitwa gorlicka 
2.0”, w tym:  
— 1 konkurs powiatowy, 
— 1 plener fotograficzny, 
— 1 wystawę, 
— 1 biblioteczny quest historyczny,  
— 7 spacerów historycznych po miejskiej starówce, 
— 1 publikację online. 

309 

3. 6 spotkań autorskich 270 

4. 8 wystaw 426 

5. 6 imprez czytelniczych dla dzieci w ramach Tygodnia Bibliotek 164 

6. 28 wydarzeń dla dzieci w ramach akcji Ferie w Bibliotece 2015 280 

7. 64 wydarzenia dla dzieci w ramach akcji Lato w Bibliotece 2015 576 

8. 22 spotkania dla dzieci w ramach edukacji czytelniczo-medialnej 410 

9. 1 koncert 30 

10. 4 spotkania dla dzieci i dorosłych w ramach akcji Tydzień z Internetem 40 

11. 1 Dziennikarską Noc w Bibliotece 21 



12. 1 rajd rowerowy bibliotekarzy i czytelników w ramach akcji Odjazdowy 
Bibliotekarz 

51 

13. 1 spotkanie i czytanie tekstów Bolesława Prusa w ramach akcji promującej 
czytelnictwo — Narodowe Czytanie 

52 

14. 1 debatę lokalną pn. „Kompetencje przyszłości — jak rozwinąć nasze 
skrzydła?” 

22 

15. 1 seans dla szkół antydyskryminacyjnego filmu Niebieskoocy 27 

16. 1 spotkanie dla młodzieży w ramach akcji Ambasadorzy Bezpiecznego 
Internetu 

22 

17. 1 prelekcję i pokaz multimedialny dla młodzieży w ramach V 
Małopolskiego Dnia Uczenia się 

21 

18. 61,5 godzin kursów dla początkujących i dla zaawansowanych w ramach 
projektu „Latarnicy Polski cyfrowej” 

214 

19. 1 konkurs dla dzieci pn. „Czytaj, szukaj, wygrywaj” 7 

20. 1 konkurs dla dzieci pn. „Adwentowe zagadki” 15 

21. 13 wydarzeń dla dzieci i dorosłych w ramach XIV Małopolskich Dni Książki 
„Książka i Róża”  

104 

22. 15 pasowań na Czytelników MBP w Gorlicach 344 

23. 2 spotkania dla najmłodszych w ramach XIV Ogólnopolskiego Tygodnia 
Czytania Dzieciom — „Cała Polska czyta w bibliotekach!”  

100 

24. 9 warsztatów z bajkodogoterapii w ramach projektu „Na psa urok” 180 

25. 2 warsztaty dla młodzieży w ramach projektu „Link do przyszłości. 
Zaprogramuj swoją karierę” 

35 

26. 2 warsztaty dla dzieci w ramach projektu „Czytam sobie w bibliotece” 54 

27. 6 spotkań dla dzieci w ramach ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 164 

28. 38 spotkań dla dzieci w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom 722 

29. 10 spotkań Klubu Małego Czytelnika 130 

30. 7 spotkań Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki 35 

31. 9 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki Nad Lipą 90 

32. 1 wycieczkę dla członków Dyskusyjnego Klubu Książki Nad Lipą  10 

33. 2 szkolenia dla bibliotekarzy powiatu gorlickiego 70 

34. 1 wyjazd bibliotekarzy w ramach edukacji regionalnej 22 

35. 3 szkolenia dla bibliotekarzy, nauczycieli i osób pracujących w instytucjach 
kultury z zasad gry „Oil City — galicyjska gorączka czarnego złota” 

36 

36. 2 warsztaty dla młodzieży w ramach współpracy z Zespołem Szkół nr 1 im. 
Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach  
 

50 

37. 1 wyjazd dla bibliotekarzy na 18. Międzynarodowe Targi Książki w 
Krakowie 

21 

9124 

38. Stronę www.mbp.gorlice.pl wyświetlono 188 460 razy 188 460 

39. Przygotowano, opracowano i rozesłano do 213 subskrybentów 22 
numery informacyjnego Newslettera MBP w Gorlice, w łącznej liczbie 
4686 egzemplarzy 

213/ 
4686 

40. Opublikowano 80 oryginalnych postów na Twitterze, przy 68 osobach 
obserwujących profil (łączna liczba odbiorców: 5440) 

68/ 
5440 

41. Przygotowano, nakręcono, udźwiękowiono i opublikowano na 
bibliotecznym kanale YouTube 12 oryginalnych materiałów 

300/ 
121 299 



promocyjnych i dokumentalnych. Łączna ilość wyświetleń kanału 
YouTube/MBPGorlice w 2015 r. wyniosła 121 299. Obecnie kanał 
posiada 300 stałych subskrybentów.   

42. do końca minionego roku zanotowano 505 polubień strony 
fanowskiej MBP w Gorlicach na Facebooku. Na jej potrzeby 
przygotowano, opracowano i opublikowano łącznie 261 postów, 
materiałów reklamowych i informacyjnych, które w 2015 r. dotarły do 
67 108 unikatowych użytkowników; 

505/ 
67 108 

1086/386 993 

10 210/396 117 

 

Realizacja projektów własnych 

 

MBP aplikowała w 2015 r. o środki do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 
1 projekt, który przeszedł pomyślnie ocenę formalną oraz uzyskał dofinansowanie w kwocie 
179 000 zł przeznaczone na zorganizowanie i przeprowadzenie pierwszej edycji Festiwalu 
im. Zygmunta Haupta. Ponadto w 2015 r. biblioteka uzyskała grant w kwocie 5000 zł, przyznany 
przez Małopolski Instytut Kultury na zrealizowanie projektu historycznego Bitwa gorlicka 2.0, 
związanego z obchodami 100-lecia I wojny światowej.  
 

Działalność Klubów Czytelniczych 

 

• Kolejny rok Biblioteka realizowała długofalowy projekt Instytutu Książki Dyskusyjnych 
Klubów Książki „Tu czytamy”. Działalność prowadzona jest w ramach Klubu Czytelniczego 
„Nad Lipą”. Klub Czytelniczy Nad Lipą działa już prawie 10 lat i należy do najprężniej 
działających DKK w Polsce. Skupia grono prawdziwych miłośników literatury, dzielących 
wspólną pasję czytelniczą. Spotkania odbywają się cyklicznie 1 x w miesiącu. Nastąpiła 
zmiana moderatorki Klubu. Od listopada jest nią Katarzyna Marchwica. W 2015 roku 
odbyło się 10 spotkań, w których uczestniczy średnio 8-12 osób.  

• Dział Animacji Czytelnictwa Dziecięcego i Młodzieżowego prowadzi Młodzieżowy 
Dyskusyjny Klub Książki. Klub skupia kilkuosobowe grono młodzieży w wieku od 15 do 18 
lat. Spotkania Klubu odbywają się w Bibliotece raz w miesiącu (z przerwą w czasie wakacji). 
Młodzi klubowicze dyskutują na temat wybranych wcześniej lektur, rekomendowanych 
przez Instytut Książki. W 2015 roku odbyło się 10 spotkań Młodzieżowego DKK. W ramach 
działalności Klubu zorganizowano dla młodzieży spotkanie autorskie z pisarką Barbarą 
Kosmowską. W spotkaniu autorskim uczestniczyło 68 osób. 

• Dla najmłodszych bywalców biblioteki utworzono Klub Małego Czytelnika. Biblioteka 
stworzyła dla Klubu odrębną zakładkę na swojej stronie internetowej. Spotkania obywają 
się cyklicznie raz w miesiącu (z przerwą w czasie wakacji).  Zapraszane są na nie dzieci 
w wieku od 4 do 7 lat. W spotkaniach uczestniczy średnio od 8 do 17 osób. W 2015 roku 
obyło się 10 spotkań (w tym dwa warsztaty z bajkodogoterapii prowadzone przez Annę 
Cetnarowicz z Fundacji Beskidzka Zima).  

 

Udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych 

 
Biblioteka uczestniczyła w akcji pn. „Cała Polska czyta dzieciom”. W 2015 r. odbyło się łącznie 38 
w gmachu głównym Biblioteki, filiach Zawodzie i Magdalena oraz przedszkolach i szkołach 
gorlickich; uczestniczyło w nich łącznie 722 dzieci. 
Biblioteka uczestniczyła w akcji pn. „Tydzień Bibliotek”, w ramach którego zorganizowano 6 imprez 



czytelniczych, w których wzięło udział 164 odbiorców.  
Biblioteka uczestniczyła w akcji pn. „Narodowe Czytanie”, w ramach której zorganizowano 
wydarzenie promujące czytelnictwo dział Bolesława Prusa. Łącznie wzięło w nim udział 
52 odbiorców.  
Biblioteka uczestniczyła w akcji pn. „Książka i Róża”, w ramach której zorganizowano 13 imprez 
czytelniczych, w których uczestniczyło łącznie 104 odbiorców.   
Biblioteka wzięła udział w akcji pn. „Cała Polska czyta w bibliotekach!”, zorganizowanej w ramach 
XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Uczestniczyło w niej łącznie 100 dzieci.  
Biblioteka wzięła udział w akcji pn. „Czytam sobie w bibliotece”, w ramach której zorganizowano 
2 spotkania, w których łącznie uczestniczyło 54 dzieci.  
 

Udział w projektach zewnętrznych 

 

• Biblioteka pozyskała w ramach projektu „Tablety w Twojej Bibliotece”, którego 
organizatorem była Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, 6 nowoczesnych 
tabletów multimedialnych wraz z oprogramowaniem i osprzętem, o łącznej wartości 
11 792 zł;   

• Biblioteka kontynuowała działania związane z podjętym w roku 2014 r. projektem 
„Biblioteka Miejscem Spotkań Wielu Kultur”. W ramach projektu do końca 2015 r. 
opracowano oraz wprowadzono do katalogu online MBP w Gorlicach 933 (854 tylko 
w 2015 r.) pozycje Biblioteki im. Kuryłłów pozostającej w strukturach Centrum Kultury 
im. B. I. Antonycza w Gorlicach, a także 514 (122 tylko w 2015 r.) pozycji biblioteki 
Stowarzyszenia Ruska Bursa;  

• Biblioteka wzięła po raz kolejny udział w akcji „Małopolski Dzień Uczenia Się Przez Całe 
Życie”; 

• Biblioteka bardzo aktywnie brała udział w ogólnopolskim projekcie „Polska Cyfrowa 
Równych Szans”, czyli tzw. „Latarników Cyfrowych”. W ramach projektu w 2015 r. 
przeprowadzono 61,5 godzin kursów dla osób 50+. Przeszkolono ponad 214 osób. 
Szkolenia prowadziło dwóch pracowników biblioteki — certyfikowanych Latarników Polski 
Cyfrowej; 

• Dzięki udziałowi we wspólnym projekcie bibliotek małopolskich MBP zaoferowała darmowy 
dostęp do ok. 1500 publikacji znajdujących się w serwisie libra.ibuk.pl Dostęp do książek 
możliwy jest na stanowiskach komputerowych na terenie Biblioteki (oraz w filiach), a po 
otrzymaniu hasła dostępu, również z domu. Serwis IBUK LIBRA to czytelnia online 
podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim. Są tam elektroniczne 
wersje książek z różnych dziedzin nauki, opublikowanych przez czołowych polskich 
wydawców. Serwis umożliwia dostęp do elektronicznych publikacji z oferty Wydawnictwa 
Naukowego PWN oraz innych wydawnictw. Można czytać książki na dowolnym urządzeniu 
bez instalacji dodatkowego oprogramowania, także na tablecie i smartfonie; 

• Dzięki wykupieniu puli haseł dostępowych, udostępniono czytelnikom możliwość 
darmowego skorzystania w serwisie Fun English z kursów języka angielskiego dla 
najmłodszych, a także z kursów szybkiego czytania, pisania na klawiaturze oraz 
zapamiętywania. Kursy dostępne były na komputerach w MBP, a także po pobraniu 
darmowego kodu z poziomu komputerów osobistych czytelników;  

• Zorganizowano cykl zajęć z bajkodogoterapii w ramach projektu „Na psa urok”, 
realizowanego przez Fundację Beskidzka Zima;  

• Biblioteka wzięła po raz kolejny udział w akcji „Tydzień z Internetem”;  

• Zorganizowano po raz kolejny rajd rowerowy bibliotekarzy i czytelników w ramach akcji 
„Odjazdowy bibliotekarz”; 



• Zorganizowano we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dwa 
warsztaty w ramach projektu „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę”; 

• Zorganizowano warsztat z ekspertami zewnętrznymi w ramach akcji „Ambasadorzy 
bezpiecznego Internetu”;  

• Dyrektor brał udział w programie liderskim „Liderzy PAFW”. Program realizowany jest 
przesz Szkołę Liderów na zlecenie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Brało w nim 
udział 35 liderów z całej Polski, zakwalifikowanych po trzyetapowym procesie rekrutacji; 

• Pracownik MBP brał udział w liderskim programie dla bibliotekarzy LaBib, skierowanym do 
najbardziej aktywnych bibliotekarzy w Polsce, realizowanym przez Fundację Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego.  
 

Udział w szkoleniach, kursach, konferencjach itp.  
 

• Dyrektor uczestniczył w 7 szkoleniach organizowanych przez: Polsko-Amerykańską 
Fundację Wolności w Warszawie, WBP w Krakowie, w wizycie studyjnej w Toruniu,  
otwarciu biblioteki w Gołkowicach;  

• Pracownicy uczestniczyli w 36 szkoleniach i konferencjach organizowanych m.in. przez: 
WBP w Krakowie, Małopolskie Forum Kultury, TAXUS, LaBib – Warszawa, Fundację 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polską Akademię Rozwoju Przedsiębiorczości, 
Polską Akademię Dostępności  (34 – pracownicy merytoryczni, 2 – administracja); 

• Dwóch bibliotekarzy z MBP w Gorlicach uczestniczyło w VI Ogólnopolskim Kongresie 
Bibliotek w Warszawie, w tym jeden w roli prelegenta; 

• Pracownik MBP uczestniczył w X Kongresie Obywatelskim w Warszawie; 

• Pracownik MBP uczestniczył w konferencji naukowej w Szymbarku; 

• Pracownik MBP dwukrotnie prowadził warsztaty graficzne dla młodzież z klasy reklamy z 
Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach; 

• Dyrektor i pracownicy brali udział w 19. Targach Książki w Krakowie; 

• Biblioteka zorganizowała we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury szkolenie dla 
pracowników instytucji kultury i oświaty z zasad gry „Oil City — galicyjska gorączka 
czarnego złota”. 

 
Publikacje pracowników MBP w Gorlicach w 2015 roku 

 

• Magdalena Miller: Między ciepłem a światłem. Czy społeczność wiejska potrzebuje 
przestrzeni wspólnej?, EBIB, No 157 (2015)   

 http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/338  

• Joanna Kalisz Dziki: V Małopolski Dzień Uczenia się — prezentacja multimedialna dla 
młodzieży o wynikach debaty lokalnej  

• Beata Mituś i Urszula Karasińska: Śladami bitwy z księdzem Świeykowskim — 
wyszczególnione jako autorki merytoryczne w projekcie questu historycznego. Wydanie 
papierowe i elektroniczne 
http://bestquest.pl/public/file/quests/200/quest_gorlice_final.pdf   

• Katarzyna Marchwica: Prezentacje wykorzystane podczas zajęć z edukacji czytelniczo-
medialnej dostępne z otwartego Internetu:   

 Jak szukać informacji w bibliotece? — https://prezi.com/tmzkra31ehpv/untitled-prezi/     
 Legendarne początki Gniezna — https://prezi.com/8xxg9irzbbm7/legendarne-poczatki-
gniezna/   
 Apetyt na świat polskich podróżników — https://prezi.com/og158otdcyeu/apetyt-na-
swiat-polskich-podroznikow/   



• Bartłomiej Kiełtyka: Biblioteka i бібліотека — siła regionaliów w obszarze mniej 
zabudowanym — prezentacja i warsztat podczas VI Ogólnopolskiego Kongresu Bibliotek; 

 Artykuły na portalu www.labib.pl   
 Low poly — tła modne i wygodne z aplikacją Trianglify i innymi — 
https://labib.pl/inspiracja/pokaz/1471/  

 Snapseed, czyli kieszonkowe studio fotograficzne — https://labib.pl/artykuly/pokaz/167/     
Łączna liczba publikacji — 9 
Współpraca z innymi instytucjami 

 

Realizując zadania statutowe, MBP współpracowała z wieloma instytucjami, organizacjami i JST, 
m.in.: Urzędem Miejskim w Gorlicach, Starostwem Powiatowym, Urzędem Gminy Gorlice, 
Gorlickim Centrum Kultury, Muzeum PTTK, Księgarniami „Biblos” i „Mieszko”, Małopolskim 
Instytutem Kultury, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Wydawnictwem Czarne, 
Akademickim Biurem Kultury i Sztuki Alma-Art., Fundacją Beskidzka Zima, Stowarzyszeniem 
Historycznym Bitwa pod Gorlicami 1915, Uniwersytetem Złotego Wieku w Gorlicach, 
Zjednoczeniem Łemków, Stowarzyszeniem Ruska Bursa, Instytutem Badań nad Gospodarką 
Rynkową, Stacją Naukową Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 
w Szymbarku, Miesięcznikiem „Twórczość”, placówkami oświatowymi (przedszkolami, szkołami 
podstawowymi, gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi), mediami lokalnymi („Gazetą 
Gorlicką”, Regionalną Telewizją Gorlice, Telewizją Gorlice.TV, Radiem Trendy, serwisami 
internetowymi). 

 
Obecność w mediach 

 

• MBP jako gospodarz Festiwalu im. Zygmunta Haupta zaistniała w mediach ogólnopolskich, 
takich jak: Gazeta Wyborcza, Dziennik Polski, Radio Kraków, Program Drugi oraz Trzeci 
Polskiego Radia; 

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

• MBP była prezentowana w ogólnopolskich serwisach internetowych (np. bilbioteki.org); 
• W roku sprawozdawczym Biblioteka odnotowała 188 460 wejść na swoją stron 

internetową, co daje średnią dzienną 516 i stanowi wzrost w stosunku do 2014 r. o 55 860 
wejść. Jest to kolejny rok wzrostu aktywności strony internetowej Biblioteki.  

• Przygotowano, opracowano i rozesłano do 213 subskrybentów 22 numery informacyjnego 
Newslettera MBP w Gorlice, w łącznej liczbie 4686 egzemplarzy; 

• Opublikowano 80 oryginalnych postów na Twitterze, przy 68 osobach obserwujących profil; 
• Przygotowano, nakręcono, udźwiękowiono i opublikowano na bibliotecznym kanale 

YouTube 12 oryginalnych materiałów promocyjnych i dokumentalnych. Łączna ilość 
wyświetleń kanału YouTube/MBPGorlice w 2015 r. wyniosła 121 299;  

• Do końca 2015 roku zanotowano 505 polubień strony fanowskiej MBP w Gorlicach na 
Facebooku. Na jej potrzeby przygotowano, opracowano i opublikowano łącznie 261 
postów, materiałów reklamowych i informacyjnych, które w 2015 r. dotarły do 67 108 
unikatowych użytkowników. 

 

Pozyskani darczyńcy 

 

Działalność Biblioteki znacząco wspomagały osoby prywatne i instytucje: Biblioteka otrzymała 
w darze 1010 egz. (994 książki, 2 gry, 8 CD, 6 filmów) na kwotę 22758,68 zł, co stanowi wzrost 
w stosunku do 2014 r. o 203 egz. i kwotę 3092,29 zł.  



Największym darczyńcą Biblioteki pozostaje, tak jak w latach poprzednich, Wydawnictwo Czarne, 
które przekazuje gratisy całej swojej produkcji wydawniczej. 
 
Inne osiągnięcia 

• MBP była gospodarzem pierwszej edycji Festiwalu im. Zygmunta Haupta, podczas którego 
zorganizowano dwadzieścia trzy spotkania autorskie, trzy panele naukowe, trzy koncerty, 
trzy recytacje prozy, monodram, seans filmowy, wystawę i konferencję prasową. Biblioteka 
gościła podczas Festiwalu dziesiątki gości z Polski i zagranicy, w tym najpoczytniejszych 
pisarzy na polskim i europejskim rynku wydawniczym oraz syna patrona Festiwalu — 
Arthura Haupta. 

• Zorganizowano i przeprowadzono w asyście zewnętrznego moderatora debatę lokalną 
z udziałem przedstawicieli samorządu, instytucji oświatowych i kulturalnych oraz członków 
organizacji pozarządowych. Wydarzenie było efektem uczestnictwa biblioteki 
w ogólnopolskim cyklu debat pod wspólną nazwą „Kompetencje przyszłości — jak rozwinąć 
nasze skrzydła?”. 

• Po raz piąty Biblioteka wzięła udział w akcji „Szlachetna Paczka”, pozyskując dzięki 
działaniom fundraisingowym środki w wysokości 8345 zł na pełne wyposażenie paczki dla 
wybranej przez siebie rodziny. 

 

Prace techniczne 

 

• przystosowanie pomieszczeń do przyjmowania czytelników w nowej lokalizacji filii MBP — 
Biblioteki Naukowo-Technicznej. W zakres prac wchodziło gruntowanie i malowanie 
pomieszczeń, przeniesienie księgozbioru wraz z meblami, dostosowanie infrastruktury 
telekomunikacyjnej oraz opracowanie systemu identyfikacji filii; 

• renowacja zewnętrzna okien w gmachu głównym MBP. 
 
Zadania biblioteki powiatowej 

 

W roku sprawozdawczym zadania biblioteki powiatowej były realizowane w określonym ustawą 
zakresie. Została przeorganizowana działalność instrukcyjno–metodyczna poprzez powołanie 
zespołu składającego się z 5 osób, którym przydzielono specjalistyczne zadania, zgodnie z ich 
zakresami obowiązków realizowanych w MBP. Skorzystano w tym zakresie z doświadczeń WBP 
w Krakowie i innych bibliotek wojewódzkich, które odeszły od formuły instruktorów-omnibusów. 
Kontynuowano wzmożoną opiekę merytoryczną informatyka nad bibliotekami gminnymi i filiami 
na terenie powiatu w związku z działaniem systemu SOWA2 na terenie całego powiatu.  
Zorganizowano dwa szkolenia dla bibliotekarzy bibliotek powiatu gorlickiego, w których wzięło 
udział łącznie 70 osób. 
Sprawozdanie z działalności biblioteki powiatowej zostało przekazane za pośrednictwem UM do 
Starostwa Powiatowego w określonym przepisami terminie.  
 
Problemy – od lat pozostające bez echa 

 

• niskie zarobki pracowników, brak możliwości podwyżek przy wysokości dotacji 
nieuwzględniającej wzrostu płac – to już kolejny rok nierównego traktowania pracowników 
JST; 

• nadal brak 1 etatu merytorycznego; mimo ogromnego rozszerzenia oferty biblioteki i jej 
godzin pracy oraz szerokich działań animacyjnych organizator nie odpowiada na ten apel;  



• nadal brak w dotacji podmiotowej zabezpieczenia środków na opłacenie stażystów 
z gwarancją zatrudnienia po odbyciu stażu, co uniemożliwia instytucji korzystanie z ofert 
PUP;  

• dotacja na poziomie uniemożliwiającym przeznaczenie na zakup zbiorów kwoty 
pozwalającej uzyskać ok. 3600 jednostek ewidencyjnych (wymóg dla certyfikatu 
Biblioteki+); 

• bardzo mały lokal filii „Zawodzie”, niespełniający współczesnych standardów (MBP nie ma 
możliwości otrzymania certyfikatu Biblioteki+); 

• w wyniku kontroli przeciwpożarowej zalecenie wydzielenia klatki schodowej MBP jako 
odrębnej strefy; 

• wymagający nieustannych napraw i przestarzały sprzęt komputerowy, zarówno ten, na 
którym pracują bibliotekarze, jak i udostępniany czytelnikom — w większości zestawy 
komputerowe mają ok. 10 lat.    


