Sprawozdanie z działalności
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Gabryela
w Gorlicach w 2017 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 7088 czytelników, co stanowi spadek w stosunku do 2016 r. o 564
czytelników;
 wypożyczono na zewnątrz 89067 zbiorów, w tym: 87124 egz. książek, 972 egz.
czasopism nieoprawnych i oprawnych, 971 egz. zbiorów audiowizualnych, co stanowi
spadek w stosunku do 2016 r. o 4661 egz.;
 udostępniono na miejscu 39346 zbiorów, w tym: 4319 książek, 35027 egz. czasopism
nieoprawnych i oprawnych, co stanowi spadek w stosunku do 2016 r. o 6309 egz.;
 udzielono 629 informacji, co stanowi spadek w stosunku do 2016 r. o 308 informacji.
Zbiory – zakupy i selekcje
W roku sprawozdawczym:
 zakupiono 2332 książek, zbiorów audiowizualnych, zeszytów i gier, co stanowi wzrost
w stosunku do 2016 r. o 344 egz., na łączną kwotę 63001,50 zł, co stanowi wzrost
w stosunku do 2016 r. o kwotę 7287,50 zł, z czego 25000,00 zł (922 woluminy + 38 CD
+ 2 zeszytów + 5 inne zbiory) to zakup z dotacji Urzędu Miasta; 37000,00 zł (1401
woluminów) – z funduszy otrzymanych w ramach Programu Biblioteki Narodowej
"Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" oraz 1001,50 zł (9 woluminów) z dochodów
własnych MBP;
 przeprowadzono konieczne selekcje i melioracje księgozbioru, wycofano książki
zniszczone, niezwrócone przez czytelników oraz braki bezwzględne z agend i filii
Biblioteki (2939 ubytków na kwotę 9854,67 zł);
 na dzień 31.12.2016 r. stan księgozbioru w centrali i filiach wynosił:
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zaprenumerowano 75 tytułów czasopism (w 2016 r. – 77); w darze MBP otrzymała
5 tytułów (w 2016 r. – 7).

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:
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Wydarzenie
We współpracy z Urzędem Miejskim w Gorlicach, Wydawnictwem
Czarne, Akademickim Biurem Kultury i Sztuki Alma-Art
zorganizowano trzecią edycję Festiwalu im. Zygmunta Haupta, w tym
zorganizowano lub współorganizowano przy wsparciu Gorlickiego
Centrum Kultury:
— 13 spotkań autorskich,
— 3 panele naukowe,
— 3 koncerty,
— 1 recytacje prozy,
— 1 konferencję prasową.
Projekt pn. „Książka ma Moc” dofinansowany ze środków MKiDN,
w ramach którego zorganizowano do 25 września 2017 r.:
— 4 spotkania autorskie,
— 15 warsztaty dla dzieci i młodzieży.
5 spotkań autorskich
1 spotkanie tematyczne
6 wystaw
29 wydarzeń dla dzieci w ramach akcji Ferie w Bibliotece 2017
55 wydarzeń dla dzieci w ramach akcji Lato z Biblioteką 2017
7 spotkań dla dzieci i młodzieży w ramach edukacji czytelniczomedialnej
2 spotkania dla dzieci i dorosłych w ramach akcji Tydzień
z Internetem
4 spotkania dla dzieci w ramach Tygodnia Bibliotek
1 rajd rowerowy bibliotekarzy i czytelników w ramach akcji
Odjazdowy Bibliotekarz
1 spotkanie i czytanie tekstów Stanisława Wyspiańskiego w ramach
akcji promującej czytelnictwo — Narodowe Czytanie
1 debatę lokalną pn. „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej.”
29 spotkań Klubu Kodowania MBP w Gorlicach
88 godzin kursów dla początkujących i dla zaawansowanych
w ramach projektu „Latarnicy Polski cyfrowej”
1 Powiatowy konkurs Czytelniczy pn. „Niezwykłe przygody
bohaterów serii Magiczne Drzewo Andrzeja Maleszki”
1 akcję promującą czytelnictwo w ramach XVI Małopolskich Dni
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Książki „Książka i Róża”
18. 1 spotkanie dla najmłodszych w ramach XVII Ogólnopolskiego
Tygodnia Czytania Dzieciom
19. 1 projekt dla dzieci „Eksperymentuj, odkrywaj działaj, bądź jak
Maria”
20. 45 spotkań dla dzieci w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom
21. 10 spotkań Klubu Małego Czytelnika
22. 1 spotkanie w ramach Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci
23. 9 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki Nad Lipą
24. 1 spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki
25. 3 szkolenia dla bibliotekarzy powiatu gorlickiego
26. 1 spotkanie w ramach dnia Bibliotekarza i Bibliotek (miejskie
i powiatowe obchody)
27. 1 spotkanie w ramach projektu „O Żydach i Żydówkach”
28. 1 akcję promującą czytelnictwo poprzez wykorzystanie nowych
technologii pn. „Strategicznie literacki wieczór”
29. 1 wydarzenie rocznicowe o charakterze targów pn. „Cyfrowy dobry
wieczór, czyli 1. Rocznica Klubu Kodowania”
30. 6 pasowań na czytelników MBP w Gorlicach
31. 2 warsztaty z programowania robotów Finch
32. 2 spotkania dla animatorów i nauczycieli w ramach projektu Synapsy
33. 1 grę literacką online pn. „Opowieści niesamowite”
34. 1 spotkanie informujące o trybie potwierdzenia efektów uczenia się
we współpracy z WSIZ w Rzeszowie
35. 1 finał projektu zewnętrznego „Czarne Złoto”
36. 1 warsztaty dla młodzieży z techniki druku 3D prowadzone przez
wykładowcę WSIZ w Rzeszowie
37. 1 wizytę studyjną pracowników instytucji kultury z całej Polski we
współpracy z Narodowym Centrum Kultury
38. Udostępniono czytelnikom 46 kody dostępowe do platformy IBUK
Libra
39. Stronę www.mbp.gorlice.pl wyświetlono 227 000 razy
40. Przygotowano, opracowano i rozesłano do 220 subskrybentów 20
numerów informacyjnego Newslettera MBP w Gorlice, w łącznej
liczbie 3080 egzemplarzy
41. Opublikowano 82 oryginalne posty na Twitterze, przy 208 osobach
obserwujących profil (łączna liczba wyświetleń wiadomości: 87 799)
42. Przygotowano, nakręcono, udźwiękowiono i opublikowano na
bibliotecznym kanale YouTube 23 oryginalne materiały promocyjne
i dokumentalne.
W stosunku do stanu z 31 grudnia 2016 r. łączna ilość wyświetleń
kanału YouTube/MBPGorlice wzrosła o 69 453 i wyniosła w sumie
331 683. Obecnie kanał posiada 428 stałych subskrybentów.
Pośród materiałów opublikowanych we wzmiankowanym okresie
znalazło się 12 oryginalnych wywiadów historycznych z mieszkańcami
ziemi gorlickiej, które zostały zrealizowane w ramach autorskiego
projektu pn. „Świadkowie lokalnej historii”, będącego próbą
stworzenia cyfrowego archiwum historii lokalnej.
43. Do dnia 31 grudnia 2017 r. zanotowano 678 polubień strony
fanowskiej MBP w Gorlicach na Facebooku. Na jej potrzeby
przygotowano, opracowano i opublikowano łącznie 228 postów,

40
32
987
93
25
101
6
61
32
25
11
55
141
16
40
35
7
48
59
24
46
6266
227 000
220/
4400
208/
87 799
428/
69 453

678/
325 895

materiałów reklamowych i informacyjnych, które zanotowały
325 895 odsłon.
Łączna liczba pojedynczych odbiorców
działań kulturalno-oświatowych MBP w
Gorlicach / Łączna liczba osób korzystających
z oferty kulturalno-oświatowej MBP w
Gorlicach w sposób fizyczny lub wirtualny

1534/714 547
7800/722 347

Realizacja projektów własnych
 w ramach grantu FRSI (zwycięstwo w konkursie organizowanego w ramach projektu
pn. „Tablety w Twojej Bibliotece”) Biblioteka pozyskała kwotę 5000 zł, którą
przeznaczyła na zakup nowoczesnego sprzętu (m.in. drukarki 3D, 2 urządzenia 2w1
tablet-laptop) wykorzystywanego podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą oraz spotkań
autorskich i tematycznych;
 Biblioteka uzyskała dofinansowanie z MKiDN na realizację w 2017 r. projektu pn.
„Książka ma moc” (w ramach nowego programu pn. Partnerstwo dla książki) —
projekt skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych, a jego nadrzędnym celem jest
popularyzacja czytelnictwa — pozyskano dotację 16 400 zł (łączny koszt projektu to
21 400 zł);
 Autorski projekt pn. „Świadkowie lokalnej historii”, dzięki któremu powstaje cyfrowe
archiwum historii lokalnej, w roku sprawozdawczym przeprowadzono,
opracowano i opublikowano 25 unikatowych wywiadów;
 w 2016 r. Biblioteka aplikowała o środki do MKiDN na realizację trzeciej edycji
Festiwalu im. Zygmunta Haupta. Pomimo pozytywnej oceny formalnej i wysokiej
oceny merytorycznej, projekt nie uzyskał dofinansowania;
 W 2017 r. Biblioteka aplikowała do programu „Ojczysty — dodaj do ulubionych 2017”,
którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Pomimo pozytywnej oceny
formalnej i wysokiej oceny merytorycznej, projekt nie uzyskał dofinansowania.
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 11 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 2017 r. odbyło się 9 spotkań, w których uczestniczyło w sumie 101
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 2017 r. obyło się 10 spotkań, w których uczestniczyło 93 osoby;
z powodzeniem działa Klub Kodowania. Skupia młodzież zainteresowaną tematyką
nowych technologii i programowania. W 2017 r. odbyło się 29 spotkań, w których
uczestniczyło w sumie 213 osób.

Udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych i społecznych
Biblioteka uczestniczyła w akcjach:
 „Cała Polska czyta dzieciom”. Odbyło się łącznie 45 spotkań w gmachu głównym
Biblioteki, filiach Zawodzie i Magdalena oraz przedszkolach i szkołach gorlickich;
uczestniczyło w nich 987 dzieci;
 „Tydzień Bibliotek”. Zorganizowano 4 spotkania dla dzieci, w których uczestniczyło
86 odbiorców oraz spotkanie autorskie, spotkanie tematyczne i Dzień Bibliotekarza
i Bibliotek, w których uczestniczyło 152 osoby;
 „Narodowe Czytanie”. Zorganizowano wydarzenie promujące ideę czytania (lektura:
Wesele Stanisława Wyspiańskiego). Uczestniczyło 90 odbiorców;
 Małopolskie Dni Książki „Książka i Róża”. Zorganizowano i akcję promującą
czytelnictwo, w których uczestniczyło 78 odbiorców;
 XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. W spotkaniu uczestniczyło 40 dzieci;
 Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. W spotkaniu uczestniczyło 25 dzieci;
 „Noc w Bibliotece”. Zorganizowano akcję promującą czytelnictwo poprzez
wykorzystanie nowych technologii; w której uczestniczyło 11 osób;
 „Tydzień z Internetem”. Zorganizowano 2 spotkania dla dzieci i dorosłych, w których
uczestniczyło 30 osób;
 Odjazdowy Bibliotekarz. Zorganizowano rajd rowerowy bibliotekarzy, czytelników
i miłośników książki, w którym uczestniczyło 37 osób.
Udział w projektach zewnętrznych











Biblioteka nadal realizowała projekt „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”
(działanie „Regionalia”);
Biblioteka po raz trzeci wzięła udział w ogólnopolskim projekcie „Rozwijamy skrzydła
Polski lokalnej”, poprzez przeprowadzenie Debaty Obywatelskiej;
Biblioteka brała udział w ogólnopolskim projekcie „Polska Cyfrowa Równych Szans”,
czyli tzw. „Latarników Cyfrowych”. W ramach projektu w 2017 r. przeprowadzono 88
godzin kursów dla osób 50+, przeszklono 180 osób. Szkolenia prowadziło dwóch
pracowników biblioteki — certyfikowanych Latarników Polski Cyfrowej;
Biblioteka brała udział w programie rozwoju edukacji kulturowej w Małopolsce —
SYNAPSY (jako partner Małopolskiego Instytutu Kultury);
Biblioteka brała udział w projekcie pn. „Czarne Złoto” (jako partner
Stowarzyszenia Pospolite Ruszenie Szlachty Ziemi Krakowskiej z siedziba
w Raciechowicach);
Biblioteka brała udział w projekcie pn. „Pogórzańskie godanie” (jako partner
Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów);
Biblioteka brała udział w programie liderskim „Sieć LABiB — dziel się wiedzą, mnóż
pomysły”. Projekt skupia kreatywnych bibliotekarzy z całej Polski;
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.
Udział w szkoleniach, kursach, konferencjach itp.
 pracownicy uczestniczyli w sumie w 67 szkoleniach i konferencjach organizowanych
m.in. przez: TAXUS, FK-BAD, MIK, MOCAK, Centrum Administracji i Biznesu, FRSI,
Larix, Instytut Książki, WBP w Krakowie;
 dyrektor MBP brała udział w 2 spotkaniach w ramach Forum dyrektorów publicznych
bibliotek samorządowych województwa małopolskiego;
 dyrektor MBP wraz z koordynatorką działań w ramach projektu SYNAPSY
uczestniczyły w spotkaniu partnerów projektu SYNAPSY w Chrzanowie;
 pracownicy MBP uczestniczyli w 17 szkoleniach specjalistycznych w WBP w Krakowie;
 pracownicy MBP brali udział w 2 dziedzinowych szkoleniach powiatowych;
 pracownik MBP uczestniczył w dwóch spotkaniach członków Zespołu ds. Bibliografii
Małopolski, m.in. w Zjeździe Bibliografów Małopolski w Chrzanowie;
 pracownik MBP uczestniczył w dwóch zjazdach sieci LABIB;
 pracownicy brali udział w 21. Targach Książki w Krakowie;
 pracownik MBP przeprowadził szkolenie dla bibliotekarzy z województwa
Małopolskiego promocji działań, komunikacji i nowych aspektów działalności
bibliotek przeprowadzone w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wadowicach;
 pracownik MBP przeprowadził warsztat z technik kreatywnej fotografii dla
bibliotekarzy z całego kraju, który odbywał się w KBP w Krośnie;
 pracownik MBP reprezentował bibliotekę i wystąpił podczas szkolnych dni kariery
w Zespole Szkół nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach;
 zorganizowano wizytę studyjną „Zaproś nas do siebie!” dla pracowników instytucji
kultury z całej Polski we współpracy z Narodowym Centrum Kultury.

Publikacje pracowników MBP w Gorlicach w 2017 roku
 Joanna Kalisz-Dziki referat nt. projektu „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”,
realizowanego od 2015 r. w MBP (wygłoszony w ramach Dnia Bibliotekarza i Bibliotek
w czasie XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek);
 Urszula Karasińska referat nt. autorskiego projektu realizowanego przez MBP w Gorlicach
— „Świadkowie lokalnej historii”;
 Joanna Kalisz-Dziki referat i prezentacja poświęcone życiu i twórczości Wisławy
Szymborskiej dla słuchaczy Uniwersytetu Złotego Wieku w Gorlicach;
 Judyta Rosin, Bartłomiej Kiełtyka prezentacja multimedialna na temat działań kulturalnooświatowych MBP w Gorlicach, przygotowana i wygłoszona dla uczestników wizyty
studyjnej „Zaproś nas do siebie!”, organizowanej przez Narodowe Centrum Kultury
Gorlice 2017;
 Judyta Rosin Grzegorz Sztwiertnia, Ustawienia domyślne, Okręg Warszawski Związku
Polskich Artystów Plastyków, Warszawa 2017 (korekta);
 Judyta Rosin (Nie)Wesołe miasteczko / Momenty nieuwagi, pod red. Joanny Zemanek,
Grzegorza Sztwiertni, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
w Krakowie, Kraków 2017 (korekta);

 Judyta Rosin Pusty dom — XVII Łemkowskie Jeruzalem, Zjednoczenie Łemków
w Gorlicach, Gorlice 2017 (korekta);
 Judyta Rosin, Bartłomiej Kiełtyka Władysław Juszyński, Wspomnienia Naczelnika Gminy
Moszczenica, Wydawnictwo Dwa Skorpiony, Gorlice–Moszczenica 2017 (adiustacja,
projekt, skład i łamanie);
 Bartłomiej Kiełtyka — projekt całościowej identyfikacji wizualnej 3. Festiwalu im.
Zygmunta Haupta, Gorlice 2017;
 Bartłomiej Kiełtyka — projekt całościowej identyfikacji wizualnej konferencji „Swoboda
tworzenia — freedom to create”, Warszawa 2017;
 Bartłomiej Kiełtyka — projekt identyfikacji wydarzeń organizowanych przez Stołeczne
Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie: „Odlotowy nosorożec. Widowisko na
podstawie książki Leszka Kołakowskiego Kto chciałby rozweselić pechowego nosorożca”,
„Hyper — pokaz taneczny w ramach Festiwalu Sztuka Działa 2017”, „Dialogi —
międzypokoleniowy happening teatralny w ramach Festiwalu Sztuka Działa 2017”,
Warszawa 2017;
 Bartłomiej Kiełtyka — prezentacja multimedialna na potrzeby szkolenia z technik
fotograficznych przeprowadzonego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krośnie, Krosno
2017;
 Bartłomiej Kiełtyka — prezentacja multimedialna na potrzeby szkolenia z promocji
działań, komunikacji i nowych aspektów działalności bibliotek, przeprowadzonego
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wadowicach, Wadowice 2017.

Łączna liczba publikacji — 14
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, Gorlicką Radą Seniorów, Muzeum PTTK, Księgarniami
„Biblos” i „Mieszko”, Małopolskim Instytutem Kultury, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego, Węgierskim Instytutem Kultury, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów,
Galicyjską Fundacją Edukacja i Rozwój, Stowarzyszeniem Pospolite Ruszenie Szlachty Ziemi
Krakowskiej, 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”, Telewizją Gorlice.TV, Radiem Trendy, serwisami internetowymi).
Obecność w mediach

MBP jako gospodarz 3. Edycji Festiwalu im. Zygmunta Haupta zaistniała w mediach
ogólnopolskich, takich jak: 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 227 000 wejść na swoją stron
internetową, co stanowi wzrost w stosunku do 2016 r. o 96569 wejść;
przygotowano, opracowano i rozesłano do 220 subskrybentów 20 numery
informacyjnego Newslettera MBP w Gorlice, w łącznej liczbie 3080 egzemplarzy;
opublikowano 82 oryginalnych postów na Twitterze, przy 208 osobach
obserwujących profil (łączna ilość wyświetleń: 87799);
przygotowano, nakręcono, udźwiękowiono i opublikowano na bibliotecznym kanale
YouTube 23 oryginalne materiały promocyjnyjne i dokumentalne. Łączna ilość
wyświetleń kanału YouTube/MBPGorlice w 2017 r. 331 683, co stanowi znaczący
wzrost w stosunku do 2016 r. o 69310;
do końca 2017 r. zanotowano 678 polubień strony fanowskiej MBP w Gorlicach na
Facebooku. Na jej potrzeby przygotowano, opracowano i opublikowano łącznie 228
postów, materiałów reklamowych i informacyjnych, które w 2017 r. dotarły do
325 895 218 836 unikatowych użytkowników co stanowi znaczący wzrost w stosunku
do 2016 r. o 107059.

Pozyskani darczyńcy
Działalność Biblioteki znacząco wspomagały osoby prywatne i instytucje: Biblioteka
otrzymała w darze 1033 egz. (1012 książki, 14 gier, 7 CD) na kwotę 25906,27 zł, co stanowi
spadek w ilości w stosunku do 2016 r. o 75 egz. i wzrost w wartości o kwotę 716,65 zł.

Największym darczyńcą Biblioteki pozostaje, tak jak w latach poprzednich, Wydawnictwo
Czarne, które przekazuje gratisy swojej produkcji wydawniczej, w 2017 r. było to 74 egz. za
kwotę 3258,80 zł.
Inne osiągnięcia







MBP była gospodarzem trzeciej edycji Festiwalu im. Zygmunta Haupta, podczas
którego zorganizowano 13 spotkania autorskich, 3 panele, 3 koncerty, recytację prozy
i konferencję prasową. Realizacja wydarzenia była możliwa dzięki finansowemu
wsparciu: Województwa Małopolskiego, Urzędu Miejskiego w Gorlicach,
Węgierskiego Instytutu Kultury, Wydawnictwa Iskry, GCK, Banku Spółdzielczego
w Gorlicach, Elektrociepłowni Gorlice oraz osób prywatnych. Dla czytelników
przygotowano czterodniowy program, w którym znalazły się panele tematyczne
poświęcone dorobkowi literackiemu Zygmunta Haupta, szereg spotkań autorskich,
koncerty i jedno czytanie prozy Zygmunta Haupta w interpretacji Roberta
Więckiewicza;
zorganizowano i przeprowadzono w asyście zewnętrznego moderatora trzecią 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?”;
pracownik Biblioteki we współpracy z Fundacją To My z Olsztyna zaprojektował
i przeprowadził grę literacką z nagrodami;
Biblioteka wzięła udział w konkursach: „Eksperymentuj, odkrywaj, działaj. Bądź jak Maria”,
„O Żydach i Żydówkach” (zorganizowany przez Foundation Humanity in Action Poland
i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego), „Sięgnij po paczkę Literacką”.





"Komiks w bibliotece" i "Czytam sobie” (zorganizowane przez Lustro Biblioteki i Wyd.
Egmont). Wygrane nagrody — zestawy książek zostały udostępnione czytelnikom.
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;
Biblioteka była miejscem odbywania stażu dla trzech osób w zawodzie pomocnik
biblioteczny, a także korzystała ze świadczeń wolontarystycznych trzech osób.

Prace techniczne



W grudniu 2017 r. ruszyły prace budowlane związane z dostosowaniem budynku do
wymogów przeciwpożarowych, w którym mieści się MBP (przy ul. Jagiełły 1) —
inwestorem był Urząd Miejski w Gorlicach;
W 2017 r. wykonano prace renowacyjne celem wymiany zbutwiałych elementów
5 okien zlokalizowanych na II piętrze MBP przy ul. Jagiełły 1, połączone
z koniecznymi pracami blacharskimi. Dzięki tym pracom zahamowano lawinowo
postępującą destrukcję okien oraz niszczenie ścian w pomieszczeniach.

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 61 osób;
zorganizowano i przeprowadzono XVIII Powiatowy Konkurs Czytelniczy, pod nazwą
„Niezwykłe przygody bohaterów serii Magiczne Drzewo Andrzeja Maleszki”.
W konkursie wzięło udział 94 uczniów ze szkół podstawowych powiatu gorlickiego
w wieku od 10 do 13 lat.
sprawozdanie z działalności biblioteki powiatowej zostało przekazane za
pośrednictwem UM do Starostwa Powiatowego.

Problemy
Kwestie remontowe
 konieczne jest usunięcie przyczyny oraz skutków zawilgoceń, które są zlokalizowane
w Czytelni dla Dzieci i Młodzieży (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;
 niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów).
Kwestie finansowe
 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;
 niskie zarobki zespołu, przy corocznie odgórnie zwiększanej kwocie wynagrodzenia
minimalnego.
Kwestie sprzętowe
 przestarzały sprzęt komputerowy (wymagający nieustannych napraw), zarówno ten, na
którym pracują bibliotekarze, jak i udostępniany czytelnikom — w większości zestawy
komputerowe mają ok. 11 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;
 brak sprzętu umożliwiającego profesjonalne i sprawne opracowywanie i gromadzenie
materiałów unikatowych gromadzonych w ramach projektu Świadkowie Lokalnej Historii;
 brak wrzutni książek, która umożliwiłaby czytelnikom zwroty wypożyczonych pozycji
w momencie gdy Biblioteka jest nieczynna.
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;
 równie mały lokal filii BN-T po błyskawicznej, awaryjnej przeprowadzce do nowego obiektu
w 2015 r.;
 kurczące się miejsce w magazynach poszczególnych agend Biblioteki przy ul. Jagiełły 1
(pomimo regularnych selekcji).

