
Sprawozdanie z działalności 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Gabryela 

w Gorlicach w 2016 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 7652 czytelników, co stanowi spadek w stosunku do 2015 r. o 551 
czytelników;  

• wypożyczono na zewnątrz 93728 zbiorów, w tym: 91798 egz. książek, 1368 egz. czasopism 
nieoprawnych i oprawnych, 557 egz. zbiorów audiowizualnych, oraz 5 dokumentów na 
nośniku elektronicznym, co stanowi spadek w stosunku do 2015 r. o 220 egz.; 

• udostępniono na miejscu 45655 zbiorów, w tym: 5093 książek, 40477 egz. czasopism 
nieoprawnych i oprawnych, 85 zbiorów nieelektronicznych, co stanowi wzrost w stosunku 
do 2015 r. o 5310 egz.;  

• udzielono 1463 informacje, co stanowi wzrost w stosunku do 2015 r. o 139 informacje.  
 
Zbiory – zakupy i selekcje 

 

W roku sprawozdawczym:  
� zakupiono 1988 książek, zbiorów audiowizualnych, zeszytów i gier, co stanowi wzrost 

w stosunku do 2015 r. o 3 egz., na łączną kwotę 55714,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku 
do 2015 r. o kwotę 881,65 zł, z czego 19 570,96 zł (689 woluminy + 20 CD + 6 zeszytów + 1 
inne zbiory) to zakup z dotacji Urzędu Miasta; 36060,00 zł (1277 woluminów + 27 CD) – 
z funduszy otrzymanych w ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości 
wydawniczych dla bibliotek" oraz 83,04 zł (3 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 (2766 
ubytków na kwotę 6677,85 zł); 

� na dzień 31.12.2016 r. stan księgozbioru w centrali i filiach wynosił:  
 

książki 93447 

czasopisma 2259 

zbiory specjalne:  
w tym materiały audiowizualne  
w tym dokumenty elektroniczne 

16190 
14137 
0 

łącznie 111896 

                    
� zaprenumerowano 77 tytułów czasopism (w 2017 r. – 77); w darze MBP otrzymała 7 tytuły 

(w 2015 r. – 10).  
 



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. 
 

b) oświatowa 

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

Lp. Wydarzenie Liczba 

odbiorców 

1. we współpracy z Urzędem Miejskim w Gorlicach, Wydawnictwem Czarne, 

Akademickim Biurem Kultury i Sztuki Alma-Art drugą edycję Festiwalu im. 

Zygmunta Haupta, w tym zorganizowano lub współorganizowano przy 

wsparciu Gorlickiego Centrum Kultury: 

— 13 spotkań autorskich, 

— 3 panele naukowe, 

— 1 koncert, 

— 1 recytacje prozy, 

— 1 seans filmowy, 

— 1 wystawę, 

— 1 konferencję prasową. 

1500 

2. 7 spotkań autorskich 370 

3. 3 wystawy 160 

4. 1 uroczystą premierę książki  75 

5. 5 odczytów i prezentacji multimedialnych  155 

6. 4 warsztaty i prezentacje o niezależnym podróżowaniu  226 

7. 23 wydarzeń dla dzieci w ramach akcji Ferie w Bibliotece 2016 261 

8. 64 wydarzenia dla dzieci w ramach akcji Lato w Bibliotece 2016   585

9. 25 spotkań dla dzieci  i młodzieży w ramach edukacji czytelniczo-medialnej 584 

10. 3 spotkania dla dzieci i dorosłych w ramach akcji Tydzień z Internetem 30 

11. 10 wydarzeń dla dzieci i dorosłych w ramach akcji  Noc w Bibliotece 100 

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

50 

13. 1 spotkanie i czytanie tekstów Henryka Sienkiewicza w ramach akcji 
promującej czytelnictwo — Narodowe Czytanie 

70 

14. 1 debatę lokalną pn. „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej.” 21 

15. 1 konferencję w ramach wizyty gości z Holandii, Norwegii, Litwy i Łotwy 
uczestniczących w programie Erasmus+  

25 

16. 1 warsztat podczas międzynarodowej konferencji Generation Code — Born at 
the library w Parlamencie Europejskim w Brukseli 

15 

17. 20 spotkań Klubu Kodowania MBP w Gorlicach  131 

18. 52,5 godzin kursów dla początkujących i dla zaawansowanych w ramach 180 



projektu „Latarnicy Polski cyfrowej” 

19. 1 Powiatowy konkurs Czytelniczy pn. „Kasdepkiada. Test wiedzy o książkach 
Grzegorza Kasdepke” 

31 

20. 10 wydarzeń dla dzieci i dorosłych w ramach XIV Małopolskich Dni Książki 
„Książka i Róża”  

100 

21. 1 spotkanie dla najmłodszych w ramach XV Ogólnopolskiego Tygodnia 
Czytania Dzieciom  

35 

22. 4 warsztaty z bajkodogoterapii w ramach projektu „Na psa urok” 80 

23. 51 spotkań dla dzieci w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom 1105 

24. 10 spotkań Klubu Małego Czytelnika 95 

25. 1 spotkanie dla dzieci w ramach akcji „Międzynarodowy Dzień Książek dla 
Dzieci”  

25 

26. 2 spotkania w ramach akcji „Tydzień Bibliotek” 42 

27. 1 spotkanie dla dzieci we współpracy z Miejskim Przedszkolem nr 1 100 

28. 7 pasowań na czytelnika MBP w Gorlicach  131 

29. 1 spotkanie jubileuszowe Dyskusyjnego Klubu Książki Nad Lipą 20 

30. 4 spotkania z retrogamingowe pn. „E-sport i retrogranie w bibliotece” 40 

31. 1 spotkanie w ramach akcji „Godzina Kodowania”  6 

32. 1 warsztaty z programowania robotów Finch  28 

33. 1 literacką grę komputerową „Opowieści Niesamowite”  35 

34. 6 spotkań Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki 30 

35. 10 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki Nad Lipą 107 

36. 3 szkolenia dla bibliotekarzy powiatu gorlickiego 135 

37. 1 szkolenia dla nauczycieli i uczniów z zasad gry „Oil City — galicyjska 
gorączka czarnego złota” 

25 

38. 2 warsztaty dla młodzieży w ramach współpracy z Zespołem Szkół nr 1 im. 
Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach  

 

60 

39. Zanotowano 785 sesji czytelników MBP w Gorlicach na platformie książek 
elektronicznych IBUK Libra 

785 

7553 

40. Stronę www.mbp.gorlice.pl wyświetlono 130 431 razy 130 431 

41. Przygotowano, opracowano i rozesłano do 221 subskrybentów 22 numery 
informacyjnego Newslettera MBP w Gorlice, w łącznej liczbie 3225 
egzemplarzy 

221/ 
3862 

42. Opublikowano 67 oryginalnych postów na Twitterze, przy 140 osobach 
obserwujących profil (łączna liczba odbiorców: 9380) 

140/ 
9380 

43. Przygotowano, nakręcono, udźwiękowiono i opublikowano na bibliotecznym 

kanale YouTube 8 oryginalnych materiałów promocyjnych i dokumentalnych. 

W stosunku do stanu z 31 grudnia 2015 r. łączna ilość wyświetleń kanału 

YouTube/MBPGorlice do 31 grudnia 2016 r. wzrosła o 141 074 i wyniosła w 

sumie 262 373. Obecnie kanał posiada 324 stałych subskrybentów.   

324/ 
141 074 

44. Do dnia 31 grudnia 2016 r. zanotowano 598 polubień strony fanowskiej MBP 

w Gorlicach na Facebooku. Na jej potrzeby przygotowano, opracowano 

i opublikowano łącznie 253 posty, materiały reklamowe i informacyjne, które 

zanotowały 218 836 unikatowe odsłony. 

598/ 
218 836 

1283/503 583 

8836/512 419 



Realizacja projektów własnych 

 

Biblioteka aplikowała: 

• o środki do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację drugiej edycji 
Festiwalu im. Zygmunta Haupta w 2016 r. Pomimo pozytywnej oceny formalnej, projekt nie 
uzyskał dofinansowania; 

• do programu „Patriotyzm jutra”, którego organizatorem jest Muzeum Historii Polski. 
Pomimo pozytywnej oceny formalnej, projekt nie uzyskał dofinansowania; 

• do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016-
2020 o dofinansowanie Przebudowy i doposażenia budynku głównego MBP w Gorlicach 
podnoszącego standard i zakres usług na rzecz lokalnej społeczności, pomimo pozytywnej 
oceny formalnej projekt nie uzyskał dofinansowania z powodu wyczerpania w budżecie 
programu środków finansowych na 2017 r.; 

• z powodzeniem o mikrogrant FRSI i pozyskała kwotę w wysokości 250 zł, którą przeznaczyła 
na zakup robota edukacyjnego wykorzystywanego podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą. 

 

Działalność Klubów Czytelniczych oraz Klubów Zainteresowań 

 

• 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 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. W 2016 r. odbyło się 10 
spotkań, w których uczestniczyło w sumie 107 osób. W listopadzie 2016 r. odbył się 
jubileusz 10-lecia DKK Nad Lipą; 

• Młodzieżowy Klub Czytelniczy, do 30 czerwca odbyło się 6 spotkań, po czym działalność 
Klubu została zawieszona do momentu zebrania się nowej grupy młodych czytelników. 
Dotychczasowa grupa (ze względu na wiek i nowe obowiązki) zrezygnowała z udziału 
w spotkaniach, w których uczestniczyło w sumie 30 osób; 

• Dział Animacji Czytelnictwa Dziecięcego i Młodzieżowego prowadzi dla najmłodszych 
bywalców biblioteki 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 2016 r. obyło się 10 spotkań (w tym 
jeden warsztat z bajkodogoterapii prowadzony przez Annę Cetnarowicz z Fundacji 
Beskidzka Zima); 

• od lutego 2016 r. działa Klub Kodowania. Skupia młodzież zainteresowaną tematyką 
nowych technologii i programowania. Cieszy się olbrzymią popularnością. W 2016 r. odbyło 
się 20 spotkań, w których uczestniczyło w sumie 131 osób. 

 

Udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych i społecznych 

 
Biblioteka uczestniczyła w akcjach: 

• „Cała Polska czyta dzieciom”. Odbyło się łącznie 51 spotkań w gmachu głównym Biblioteki, 
filiach Zawodzie i Magdalena oraz przedszkolach i szkołach gorlickich; uczestniczyło w nich 
1105 dzieci; 

• „Czytam w podróży…Herberta”. Działanie realizowane w ramach kampanii społecznej Pan 
Cogito (wspólny projekt Fundacji im. Zbigniewa Herberta oraz Klubu Herbertowskich Szkół), 
jego celem jest m.in. popularyzacja czytelnictwa. Łącznie wzięło udział 70 odbiorców; 



• „Tydzień Bibliotek”. Zorganizowano 2 spotkania, w których uczestniczyło 42 odbiorców; 

• „Narodowe Czytanie”. Zorganizowano wydarzenie plenerowe promujące czytelnictwo 
dzieł Henryka Sienkiewicza. Uczestniczyło 70 odbiorców; 

• „Książka i Róża”. Zorganizowano 10 imprez czytelniczych, w których uczestniczyło 100 
odbiorców; 

• „Cała Polska czyta w bibliotekach!”. Zorganizowana w ramach XIV Ogólnopolskiego 

Tygodnia Czytania Dzieciom. Uczestniczyło w niej 100 dzieci; 

• „Czytam sobie w bibliotece”. Zorganizowano 2 spotkania, w których uczestniczyło 54 
dzieci; 

• „Noc w Bibliotece”. Zorganizowano 10 wydarzeń dla dzieci i dorosłych;  w których 
uczestniczyło 100 osób; 

• „XV Ogólnopolski Tydzień Czytania”. Zorganizowano 1 spotkanie dla najmłodszych, 
w którym uczestniczyło 35 osób; 

• „Tydzień z Internetem”. Zorganizowano 3 spotkania dla dzieci i dorosłych, w których 
uczestniczyło 30 osób. 
 

Udział w projektach zewnętrznych 

 

• Biblioteka nadal realizowała projekt „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur” (działanie 
„Regionalia”); 

• Biblioteka brała udział w projekcie FRSI „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę”. 
Zorganizowano dwa warsztaty; 

• Biblioteka po raz drugi wzięła udział w ogólnopolskim projekcie „Rozwijamy skrzydła Polski 

lokalnej”, poprzez dwa odrębne działania:  
− przeprowadzenie Debaty Obywatelskiej, 
− Gry Symulacyjnej „Produkty finansowe w różnych etapach życia zawodowego: Sukces 
finansowy a sukces na rynku pracy”; 

• Biblioteka brała udział w ogólnopolskim projekcie „Polska Cyfrowa Równych Szans”, czyli 
tzw. „Latarników Cyfrowych”. W ramach projektu w 2016 r. przeprowadzono 52,2 godzin 
kursów dla osób 50+, przeszklono 180 osób. Szkolenia prowadziło dwóch pracowników 
biblioteki — certyfikowanych Latarników Polski Cyfrowej; 

• Dwóch pracowników Biblioteki bierze udział w programie liderskim „Sieć LABiB – dziel się 

wiedzą, mnóż pomysły”. Projekt skupia najbardziej aktywnych bibliotekarzy z całej Polski, 
jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego; 

• W ramach projektu Fundacji To My z Olsztyna, MBP w Gorlicach zaprojektowała  
i przeprowadziła internetową grę literacką na platformie www.mambopgram.pl, w której 
ufundowaną przez operatora platformy nagrodą główną był czytnik e-booków;   

• przeprowadzono warsztat dla dzieci dotyczący bezpieczeństwa informacji w ramach 
projektu „Cyfrowa wyprawka”, którego organizatorem była Fundacja Panoptykon; 

• 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; 



• program „Daily innovators and daily educators in the libraries”, realizowany jako część 
wizyt w europejskim projekcie edukacyjnym dla dorosłych Erasmus+ (MBP gościła 
przedstawicieli z Litewskiej Biblioteki Narodowej, Biblioteki Regionalnej w Oppland 
w Norwegii, Centrum Informacyjnych Systemów Kulturalnych na Łotwie, Fundacji Reading 
& Writing z Holandii. Podczas wizyty, pracownicy MBP prezentowali dobre praktyki  
i dokonania wypracowane podczas realizacji projektu „Biblioteka Miejscem Spotkań Wielu 
Kultur”); 

• realizacja cyklu zajęć upowszechniających czytelnictwo z zastosowaniem bajkodogoterapii 
– pn. „Na psa urok” / współpraca z Fundacją Beskidzka Zima (w ramach projektu 
realizowanego na terenie Miasta Gorlice w formie wspierania realizacji zadania publicznego 
przez Miasto Gorlice). 
 

Udział w szkoleniach, kursach, konferencjach itp.  
 

• 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; 

• pracownicy MBP uczestniczyli w 9 szkoleniach specjalistycznych w WBP w Krakowie.;  

• pracownicy MBP brali udział w trzech dziedzinowych szkoleniach powiatowych;  

• pracownik MBP w Gorlicach brał udział w wizycie w Parlamencie Europejskim, podczas 
której przeprowadził warsztat dla dzieci z wykorzystaniem robotów Finch  
i oprogramowania Scratch. Wizyta była częścią projektu Fundacji Reading & Writing 
z Holandii „Generation code. Born at the library”, lobbującego na poziomie europejskim 
dokonania bibliotek w dziedzinie edukacji cyfrowej i medialnej; 

• p.o. dyrektora MBP uczestniczyła w XI Kongresie Obywatelskim w Warszawie; 

• p.o. dyrektora MBP zakwalifikowała się oraz uczestniczyła w dwu dniowym szkoleniu pn. 
Skuteczne diagnozowanie potrzeb szkoleniowych kadr bibliotecznych – jako czynnik 
wzrostu oferty kulturalnej biblioteki (w ramach programu Instytutu Książki: Edukacja 
kulturalna bibliotekarzy 2016); 

• p.o. dyrektora MBP brała udział w Forum dyrektorów publicznych bibliotek 
samorządowych województwa małopolskiego; 

• p.o. dyrektora MBP brała udział w Małopolskim Forum Bibliotek 2016 pn. Kierunek – 

Integracja; 

• pracownik biblioteki zakwalifikował się oraz uczestniczył w dwu dniowym szkoleniu pn. 
Kształcenie warsztatu bibliotekarza w zakresie wspierania kompetencji czytelniczych dzieci  
i młodzieży (w ramach programu Instytutu Książki: Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2016); 

• pracownicy brali udział w 20. Targach Książki w Krakowie; 

• pracownik MBP przeprowadził warsztat z technik kreatywnej fotografii dla bibliotekarzy  
z całego kraju, który odbywał się w KBP w Krośnie; 

• pracownik MBP przeprowadził szkolenie dla bibliotekarzy z województwa Małopolskiego  
E-przestrzeń: język komunikacji w sieci przeprowadzone w WBP w Krakowie; 

• pracownik MBP reprezentował bibliotekę i wystąpił podczas szkolnych dni kariery  
w Zespole Szkół nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach; 

• pracownik MBP przeprowadził warsztaty dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Ignacego 
Łukasiewicza w Gorlicach z marketingu i public relations oraz z identyfikacji wizualnej  
i grafiki komputerowej; 

• zorganizowano szkolenie dla nauczycieli i uczniów z zasad gry „Oil City – galicyjska gorączka 
czarnego złota”; 



• zorganizowano konferencję w ramach wizyty gości z Holandii, Norwegii, Litwy, Łotwy 
uczestniczących w programie Erasmus+; 

• pracownicy uczestniczyli w 30 szkoleniach i konferencjach organizowanych m.in. przez: 
WBP w Krakowie, KC Centrum Rozwoju, PAFW, TAXUS, MIK, LaBib – Warszawa, Fundację 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Resimus, Edutag  (25 – pracownicy merytoryczni, 
5 – administracja). 

 

Publikacje pracowników MBP w Gorlicach w 2016 roku 

 

• Bartłomiej Kiełtyka jest współautorem oraz projektantem lub autorem czterech publikacji: 
„Varia o webinariach”, „Varia o bibliomiejscach w sieci”, „Varia o inspiracjach – publikacja 
grupy LABIB: Biblioteka Cyfrowy Świat”, „Biblioteka i Бібліотека — model współpracy 
między wielokulturowymi organizacjami”, artykuły na portalu BIBLIOTEKI.ORG: 
http://www.biblioteki.org/poradniki/Varia_o_bibliomiejscach_w_sieci_nowa_publikacja_g
rupy_LABiB_Biblioteka_Cyfrowy_Swiat.html 
http://www.biblioteki.org/poradniki/Varia_o_webinariach_czyli_o_czym_myslimy_kiedy_
mowimy_o_webinarium.html 
http://www.biblioteki.org/aktualnosci0/Varia_o_inspiracjach_publikacja_grupy_LABiB_Bibl
ioteka_Cyfrowy_Swiat0.html 
 
oraz na portalu www.labib.pl: https://labib.pl/artykuly/pokaz/268 
 

• Judyta Rosin, Katarzyna Marchwica, Bartłomiej Kiełtyka: Jubileuszowy Album DKK Nad Lipą 
wydany z okazji 10-lecia DKK w Gorlicach w formie okolicznościowego ebooka: 
http://mbpgorlice.info/dopobrania/album_dkk.pdf 
 
publikacja pt. Twórcze dzieciaki zaprojektowana dla Fundacji Przystanek Twórczość  
z Warszawy 
 

• Joanna Kalisz Dziki: XI Kongres Obywatelski w Warszawie — prezentacja multimedialna nt.  
dobrych praktyk przy organizowaniu debat lokalnych w bibliotece; 
  

Łączna liczba publikacji — 7 
 
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, Uniwersytetem Złotego 
Wieku w Gorlicach, Zjednoczeniem Łemków, Stowarzyszeniem Ruska Bursa, Instytutem Badań nad 
Gospodarką Rynkową, z „Tygodnikiem Powszechnym”, 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 2. Edycji Festiwalu im. Zygmunta Haupta zaistniała w mediach 
ogólnopolskich, takich jak: Gazeta Wyborcza, Tygodnik Powszechny, 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 130 431 wejść na swoją stron 

internetową, co daje średnią dzienną 357 i stanowi spadek w stosunku do 2015 r. o 58 029 
wejść. Spadek jest spowodowany zmianą sposobu szacowania wejść na stronę 
internetową; 

• przygotowano, opracowano i rozesłano do 221 subskrybentów 22 numery informacyjnego 
Newslettera MBP w Gorlice, w łącznej liczbie 3225 egzemplarzy; 

• opublikowano 67 oryginalnych postów na Twitterze, przy 140 osobach obserwujących 
profil (łączna ilość odbiorców: 9380); 

• przygotowano, nakręcono, udźwiękowiono i opublikowano na bibliotecznym kanale 
YouTube 8 oryginalnych materiałów promocyjnych i dokumentalnych. Łączna ilość 
wyświetleń kanału YouTube/MBPGorlice w 2016 r. wyniosła 262 373, co stanowi znaczący 
wzrost w stosunku do 2015 r. o 141 074;  

• do końca 2016 r. zanotowano 598 polubień strony fanowskiej MBP w Gorlicach na 
Facebooku. Na jej potrzeby przygotowano, opracowano i opublikowano łącznie 253 posty, 
materiałów reklamowe i informacyjne, które w 2016 r. dotarły do 218 836 unikatowych 
użytkowników co stanowi znaczący wzrost w stosunku do 2015 r. o 151728. 

 

Pozyskani darczyńcy 

 

Działalność Biblioteki znacząco wspomagały osoby prywatne i instytucje: Biblioteka 
otrzymała w darze 1108 egz. (1097 książki, 5 gier, 5 CD, 1 film) na kwotę 25189,62 zł, co stanowi 
wzrost w stosunku do 2015 r. o 98 egz. i kwotę 2430,94 zł.  
 
Największym darczyńcą Biblioteki pozostaje, tak jak w latach poprzednich, Wydawnictwo Czarne, 
które przekazuje gratisy swojej produkcji wydawniczej, w 2016 r. było to 88 egz. za kwotę 3921,29 zł. 
 
Inne osiągnięcia 

 

• MBP była gospodarzem drugiej edycji Festiwalu im. Zygmunta Haupta, podczas którego 
zorganizowano 13 spotkania autorskich, 3 panele naukowe, koncert, recytacja prozy, seans 
filmowy, wystawę i konferencję prasową (organizatorami Festiwalu byli: MBP w Gorlicach,  
Miasto Gorlice, Akademickie Biuro Kultury i Sztuki ALMA ART oraz Wydawnictwo Czarne. 
Wydarzenie odbyło się przy wsparciu partnerów: Instytutu Goethego w Krakowie, Instytutu 
Słowackiego w Warszawie, Wydawnictwa Książkowe Klimaty oraz Gorlickiego Centrum 
Kultury;  

• zorganizowano i przeprowadzono w asyście zewnętrznego moderatora drugą 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?”; 



• drugi pracownik Biblioteki dołączył do programu liderskiego „Sieć LABiB – dziel się wiedzą, 
mnóż pomysły”. W wyniku złożonego procesu rekrutacyjnego pracownik Biblioteki znalazł 
się w grupie 13 osób z całej Polski, którzy zostali nowymi członkami sieci LABiB; 

• kolejny rok Biblioteka włączyła się we współpracę przy tworzeniu bazy „Bibliografia 
Małopolski”. Wśród członków Zespołu ds. Bibliografii Małopolski aktywnie działa Tomasz 
Hryc – bibliotekarz Działu Informacyjno-Bibliograficznego, który systematycznie tworzy 
nowe rekordy bibliograficzne. 
 

Prace techniczne 

 

• W 2016 r. nie przeprowadzono prac technicznych. 
 
Zadania biblioteki powiatowej 

 

• w roku sprawozdawczym zadania biblioteki powiatowej były realizowane w określonym 
ustawą zakresie. Działalność instrukcyjno–metodyczna jest nadal realizowana poprzez 
powołany w 2015 r. zespół składający się z 5 osób, którym przydzielono specjalistyczne 
zadania, zgodnie z ich zakresami obowiązków realizowanych w MBP; 

• kontynuowano wzmożoną opiekę merytoryczną informatyka nad bibliotekami gminnymi 
i filiami na terenie powiatu w związku z działaniem systemu SOWA2 na terenie całego 
powiatu; 

• zorganizowano trzy szkolenia dla bibliotekarzy bibliotek powiatu gorlickiego, w których 
wzięło udział łącznie 125 osób; 

• sprawozdanie z działalności biblioteki powiatowej zostało przekazane za pośrednictwem 
UM do Starostwa Powiatowego w określonym przepisami terminie.  

 
Problemy 

 

Kwestie remontowe  

• okna – do remontu są okna na parterze oraz I piętrze Biblioteki, pięć (II piętro Biblioteki) do 
przymusowej wymiany. Koszt jednostkowy okna do wymiany – 8 500 zł brutto (x 5 = 42 500 
zł). W 2015 r. przeprowadzono remont najbardziej zniszczonych okien, które po zimie 
nadawałyby się już tylko do wymiany. Koszt remontu: 8 291,64 zł. Konieczne prace przy 
usunięciu przyczyny niszczenia okien na 2 piętrze, tj. zmianie wyprofilowania gzymsu; 

• konieczne jest usunięcie przyczyny oraz skutków zawilgoceń, które są zlokalizowane  
w Czytelni dla Dzieci i Młodzieży (ściany pod oknami z widocznymi uszkodzeniami tynku  
i powłok malarskich, a także górny narożnik ściany zewnętrznej pomieszczenia od strony 
holu) oraz na holu II piętra (pierwszy filarek okienny od strony Sali odczytowej); 

• postępują uszkodzenia elewacji budynku, ten problem był zgłaszany w latach poprzednich  
organizatorowi, ale nie poszły za tym środki pozwalające na zlecenie prac; 

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

Kwestie finansowe 

• niskie płace pracowników - w ślad za nowymi obowiązkami nie idzie gratyfikacja finansowa,  
a wysokość dotacji nieuwzględniająca wzrostu płac uniemożliwia podwyżki wynagrodzeń; 

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

• brak środków na dodatkowy etat merytoryczny – konieczny aby utrzymać tempo stałego 
rozszerzania oferty biblioteki oraz działań animacyjnych. 



Kwestie sprzętowe 

• przestarzały sprzęt komputerowy (wymagający nieustannych napraw), zarówno ten, na 
którym pracują bibliotekarze, jak i udostępniany czytelnikom — w większości zestawy 
komputerowe mają ok. 10 lat. Obawiamy się, że jeżeli w przeciągu najbliższego roku nie 
rozpoczniemy systematycznej lub najlepiej całościowej wymiany sprzętu komputerowego na 
nowy, lub przynajmniej nowszy, czeka nas nieuchronne ograniczanie usług oferowanych 
przez MBP. Zakładając najgorszy scenariusz, bez systematycznej wymiany przynajmniej 
8 komputerów rocznie, nie będziemy mogli utrzymać ciągłości pracy biblioteki, ani usług 
przez nią oferowanych. 

Kwestie lokalowe 

• bardzo mały lokal filii „Zawodzie”, niespełniający współczesnych standardów, przy z roku na 
rok rosnącym zainteresowaniu czytelników oraz przedszkoli korzystaniem z filii bibliotecznej 
w tej dzielnicy Gorlic (odwiedziny czytelników: 2014 r. – 3951, 2015 r. – 6000, 2016 r. – 
6133; ilość wypożyczeń: 2014 r. - 8954 vol., 2015 r. - 10918 vol., 2016 r. - 10496 vol.); 

• obecnie równie mały lokal filii BN-T po błyskawicznej, awaryjnej przeprowadzce do nowego 
obiektu w 2015 r.; 

• brak decyzji dotyczącej włączenia biblioteki przy GCK do struktur MBP mimo wielokrotnych 
sugestii dyrektorów obu instytucji. 

 

 


