
Sprawozdanie z działalności 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Gabryela 

w Gorlicach w 2018 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 7063 czytelników, co stanowi spadek w stosunku do 2017 r. o 25 czytelników 
(w związku z pracami budowalnymi dostosowującymi budynek główny biblioteki do 
wymogów przeciwpożarowych wszystkie oddziały były niedostępne dla czytelników do 29 
stycznia, co miało niewątpliwie wpływ na spadek zarejestrowanych czytelników);  

 wypożyczono na zewnątrz 93360 zbiorów, w tym: 92579 egz. książek, 64 egz. czasopism 
oprawnych, 717 egz. Zbiorów audiowizualnych, co  stanowi wzrost w stosunku do 2017 r. 
o 4293 egz.; 

 udostępniono na miejscu 7573 zbiorów, w tym: 4319 książek, 35027 egz. czasopism 
oprawnych, co stanowi spadek w stosunku do 2017 r. o 31773 egz. (duża różnica w udostępnianiu 
na miejscu jest spowodowana zmianami zasad obliczania danych na potrzeby GUS. Dane 
dotyczące udostępnień czasopism na miejscu obejmują tylko i wyłącznie czasopisma 
oprawne, a nie jak dotychczas nieoprawne i oprawne); 

 udzielono 830 informacji, co stanowi wzrost w stosunku do 2017 r. o 201 informacje.  

 
Zbiory – zakupy i selekcje 
 
W roku sprawozdawczym:  

 zakupiono 2914 książek, zbiorów audiowizualnych, zeszytów i gier, co stanowi wzrost 
w stosunku do 2017 r. o 582 egz., na łączną kwotę 71150,79 zł, co stanowi wzrost w stosunku 
do 2017 r. o kwotę 8149,29 zł, z czego 34000,00 zł (1225 woluminy + 89 CD + 2 zeszyty + 7 
inne zbiory) to zakup z dotacji Urzędu Miasta; 35560,00 zł (1551 książek + 1 audiobook) – 
z funduszy otrzymanych w ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości 
wydawniczych dla bibliotek" oraz 1590,79 zł (48 woluminów) z dochodów własnych MBP;  

 przeprowadzono konieczne selekcje i melioracje księgozbioru, wycofano książki zniszczone, 
niezwrócone przez czytelników oraz braki bezwzględne z agend i filii bibliotecznych (6677 
ubytków na kwotę 20426,71 zł); 

 na dzień 31.12.2018 r. stan księgozbioru w centrali i filiach wynosił:  

 

książki 97465 

czasopisma 2656 

zbiory specjalne:  
w tym materiały audiowizualne  
w tym dokumenty elektroniczne 

16386 
14182 
0 

łącznie 112860 

 
 zaprenumerowano 67 tytułów czasopism (w 2017 r. – 75); w darze MBP otrzymała 3 tytułów 

(w 2017 r. – 5). 



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., Gorlickim 
Centrum Kultury zorganizowano czwartą edycję Festiwalu im. 
Zygmunta Haupta: 
— 14 spotkań autorskich, 
— 3 panele naukowe, 
— 1 koncert, 
— 1 pokaz filmu, 
— 3 spotkania tematyczne  
— 1 recytacje prozy, 
— 1 spektakl,  
— 1 konferencję prasową. 

1700 

2.  Projekt pn. „Z książką mi po drodze” dofinansowany ze środków 
MKiDN, w ramach którego zorganizowano: 
— 5 spotkań autorskich, 
— 8 warsztatów dla dzieci i młodzieży, 
— 1 konkurs. 

636 

3.  Projekt pn. „O finansach w bibliotece” we współpracy z Fundacją 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, w ramach którego 
zorganizowano: 
— 9 spotkań dla dorosłych.  

82 

4.  Projekt pn. „Gorlickie dialogi” dofinansowany ze środków Muzeum 
Historii Polski, w ramach którego przeprowadzono, zorganizowano i 
wydano: 
— 2 warsztaty dla szkół ponadpodstawowych,  
— 20 wywiadów historycznych,  
— 1 wystawę fotografii archiwalnych,  
— 2 publikacje.  

280 

5.  We współpracy z Urzędem Miejskim w Gorlicach i Gorlickim Centrum 
Kultury zrealizowano projekt „Mała–wielka Ojczyzna — gorlickie 
echa historii”, w ramach którego: 
— przeprowadzono 3 warsztaty dziennikarsko-archiwistyczne dla 
uczniów szkół podstawowych, 
— przygotowano i opracowano materiał do mappingu 3D, 
— zdigitalizowano i opracowano prace plastyczne uczniów gorlickich 
szkół, materiał został wyświetlony na fasadzie Bazyliki, 
— opracowano i przygotowano wystawę plenerową wraz z premierą 

125 



audiobooka, zawierającego wspomnienia gorlickich świadków 
historii.    

6.  4 spotkania autorskie 180 

7.  4 spotkania tematyczne  120 

8.  4 wystawy 145 

9.  25 wydarzeń dla dzieci w ramach akcji Ferie w Bibliotece 2018 119 

10.  62 wydarzenia dla dzieci w ramach akcji Lato z Biblioteką 2018  410 

11.  10 spotkań dla dzieci i młodzieży w ramach edukacji czytelniczo-
medialnej 

246 

12.  2 spotkania dla dzieci i dorosłych w ramach akcji Tydzień  
z Internetem 

30 

13.  4 spotkania dla dzieci w ramach Tygodnia Bibliotek 105 

14.  1 wydarzenie plenerowa oraz czytanie tekstów z „Antologii 
Niepodległości” w ramach akcji promującej czytelnictwo — 
Narodowe Czytanie 

60 

15.  10 spotkań Klubu Kodowania MBP w Gorlicach  52 

16.  32 warsztaty komputerowe dla seniorów 171 

17.  1 Powiatowy konkurs Czytelniczy pn. „Czytaj, podróżuj, odkrywaj — 
spotkanie z bohaterami serii Kroniki Archeo” 

27 

18.  1 akcję promującą czytelnictwo w ramach XVII Małopolskich Dni 
Książki „Książka i Róża”  

130 

19.  1 akcję promującą czytelnictwo pn. „Ostry dyżur literacki”  52 

20.  4 spotkania dla dzieci w ramach autorskiego działania pn. 
„Zawodowcy w bibliotece” 

154 

21.  25 spotkań dla dzieci w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom 566 

22.  9 spotkań Klubu Małego Czytelnika 85 

23.  1 spotkanie w ramach Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci  25 

24.  9 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki Nad Lipą 95 

25.  9 spotkań Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki 45 

26.  1 szkolenie dla bibliotekarzy powiatu gorlickiego 25 

27.  1 spotkanie w ramach dnia Bibliotekarza i Bibliotek (miejskie  
i powiatowe obchody) 

30 

28.  1 konferencje dla bibliotekarzy z Małopolski pn. „BiblioLAB Gorlice”  77 

29.  16 pasowań na czytelników MBP w Gorlicach 347 

30.  1 warsztaty z animacji poklatkowej 8 

31.  1 warsztaty fotograficzne  15 

32.  1 Gorlickie Dyktando Biblioteczne   10 

33.  1 warsztaty w ramach konkursu Lustra Biblioteki „Książkowe 
Emporium”   

23 

6175 

34.  Stronę www.mbp.gorlice.pl wyświetlono 222 404 razy 222 404 

35.  Przygotowano, opracowano i rozesłano do 225 subskrybentów 22 
numerów informacyjnego Newslettera MBP w Gorlice, w łącznej 
liczbie 4950 egzemplarzy 

225/ 
 4950 

36.  Opublikowano 162 oryginalne posty na Twitterze, przy 271 osobach 
obserwujących profil (łączna liczba wyświetleń wiadomości: 42 341) 

271/ 
42 341 

37.  Przygotowano, nakręcono, udźwiękowiono i opublikowano na 
bibliotecznym kanale YouTube 60 oryginalnych materiałów 
promocyjnych i dokumentalnych.  
W stosunku do stanu z 31 grudnia 2017 r. łączna ilość wyświetleń 
kanału YouTube/MBPGorlice wzrosła o 57 402 i wyniosła w sumie 
389 085. Obecnie kanał posiada 500 stałych subskrybentów.   

500/ 
57 402 

http://www.mbp.gorlice.pl/


Pośród materiałów opublikowanych we wzmiankowanym okresie 
znalazło się 55 oryginalnych wywiadów historycznych  
z mieszkańcami ziemi gorlickiej, które zostały zrealizowane w ramach 
autorskiego projektu pn. „Świadkowie lokalnej historii”. 

38.  Do dnia 31 grudnia 2018 r. zanotowano 727 polubień strony 
fanowskiej MBP w Gorlicach na Facebooku. Na jej potrzeby 
przygotowano, opracowano i opublikowano łącznie 154 posty, 
materiały reklamowe i informacyjne, które zanotowały 325 895 
odsłon. 

727/ 
66 651 

39.  Zarejestrowano 1845 sesji  do platformy IBUK Libra 1845 

40.  Zarejestrowano 1046 wyświetleń publikacji z Gorlickiej Biblioteki 
Cyfrowej 

1046 

4614/393 744 

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   

10789/399 319 

 
Jubileusz 70-lecia  działalności MBP w Gorlicach 
Oficjalne obchody rozpoczęły się w Tygodniu Bibliotek (10 maja) pod honorowym patronatem 
Burmistrza Miasta Gorlice Rafała Kukli. Goście wysłuchali prezentacji Dyrektora MBP poświęconej 
historii biblioteki oraz jej aktualnym działaniom. Po okolicznościowych wystąpieniach i życzeniach 
część oficjalną zakończył wyjątkowy koncert Podkarpackiego Chóru Męskiego pod dyrygenturą 
Grzegorza Oliwy. Zwieńczeniem uroczystości było spotkanie autorskie z Anną Janko — pisarką, 
poetką, felietonistką, krytykiem literackim. Patronatu medialnego obchodom udzielili „Gazeta 
Krakowska”, Gorlice.tv oraz Radio Trendy. Z tej okazji Alina Zachariasz-Kuciakowska — znana gorlicka 
artystka–graficzka — zaprojektowała wyjątkowy, pamiątkowy ekslibris. Powstały karty pocztowe oraz 
jednodniówka poświęcona historii MBP oraz wspomnieniom o Stanisławie Gabryelu — w 110. 
rocznicę jego urodzin. Obchodom jubileuszowym towarzyszyła wystawa poświęcona historii i działalności 
biblioteki. Kolejne wydarzenia w ramach obchodów 70-lecia MBP odbyły się 17 i 24 maja. Były to: 
wernisaż wystawy gorlickiego kolekcjonera, bibliofila Andrzeja Ćmiecha pt. Znaki pocztowe ziem 
polskich 1860–1945 oraz spotkanie autorskie i promocja debiutanckiej książki Elżbiety Wiejaczki i Tomasza 
Budziocha pt. Pięć kilometrów do „bomby”. Rowerem przez Afrykę. 
 

Realizacja projektów własnych 
 „Z książką mi po drodze” (MKiDN — Partnerstwo dla książki, pozyskana dotacja: 19  100 zł). 

Cel: promocja czytelnictwa oraz popularyzacja literatury podróżniczej i reportażowej. Do 
współpracy zaprosiliśmy Fundację Edukacji Międzykulturowej, Instytut Dialogu 
Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Pozyskana dotacja: 19 100 zł; 

 „O finansach… w bibliotece 5. edycja” (FRSI, NBP, pozyskana dotacja: 750 zł). 
Cel: wzrost wiedzy ekonomicznej i zwiększenie umiejętności korzystania z nowoczesnych 
produktów i usług finansowych przy wykorzystaniu nowych technologii. Działanie kierowane do 
osób w wieku 50+. MBP znalazła się w gronie 95 bibliotek z Polski, które realizowały projekt; 

 „Gorlickie dialogi” (MHP Warszawa — Patriotyzm Jutra,  pozyskana dotacja: 9 000 zł. 
Opis: wyjątkowa kampania społeczna, która pozwoliła ukazać historię miasta i regionu  
z perspektywy pojedynczych osób biorących udział w wydarzeniach opisywanych na kartach 
książek. Zadanie adresowane do młodzieży licealnej i seniorów zamieszkujących ziemię gorlicką. 
Kulminacyjnym wydarzeniem było otwarcie wystawy (do której wydaliśmy katalog) połączone ze 
spotkaniem ze świadkami lokalnej historii. Powstał unikatowy gorlicki kalendarz historyczny na 
2019 rok; 



 Autorski projekt pn. „Świadkowie lokalnej historii”, dzięki któremu powstało cyfrowe archiwum 
historii lokalnej (dostęp zdalny: http://mbpgorlice.info/new/p,197,swiadkowie-lokalnej-historii), 
w roku sprawozdawczym przeprowadzono, opracowano i opublikowano 30 unikatowych 
wywiadów; 

 w 2018 r. biblioteka aplikowała o środki do MKiDN na realizację czwartej edycji Festiwalu im. 
Zygmunta Haupta. Pomimo pozytywnej oceny formalnej i wysokiej oceny merytorycznej, projekt 
nie uzyskał dofinansowania. 

 
Działalność Klubów Czytelniczych oraz Klubów Zainteresowań 
 

 Klub Czytelniczy „Nad Lipą” — prowadzony w ramach długofalowego projektu Instytutu 
Książki Dyskusyjnych Klubów Książki „Tu czytamy”. Klub działa 12 lat i należy do najprężniej 
działających DKK w Polsce. Skupia grono miłośników literatury, dzielących wspólną pasję 
czytelniczą. Spotkania odbywają się raz w miesiącu; 

 Klub Małego Czytelnika — dedykowany najmłodszym bywalcom biblioteki w wieku 4-6 lat. 
Spotkania raz w miesiącu; 

 Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki — skupia grono młodzieży w wieku od 11 do 15 lat. 
Spotkania Klubu odbywają się w bibliotece raz w miesiącu. Klubowicze dyskutują na temat 
wybranych wcześniej lektur, rekomendowanych przez Instytut Książki; 

 Klub Kodowania — prowadzony z powodzeniem od 2016 r. skupia młodzież zainteresowaną 
tematyką nowych technologii i programowania. Członkowie Klubu stali się jednocześnie 
wolontariuszami MBP i stale współpracują z biblioteką. 

 
Udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych i społecznych 
 
 Biblioteka uczestniczyła w akcjach: 

 „Cała Polska czyta dzieciom”. Odbyło się 25 spotkań w gmachu głównym biblioteki, filiach 
Zawodzie i Magdalena oraz przedszkolach i szkołach gorlickich; uczestniczyło w nich 566 
dzieci; 

  „Tydzień Bibliotek”. Zorganizowano 4 spotkania dla dzieci, w których uczestniczyło 105 
odbiorców. Odbyły się oficjalne obchody jubileuszu 70-lecia MBP; 

 „Narodowe Czytanie”. We współpracy z GCK zorganizowano wydarzenie promujące ideę 
czytania. Była to wyjątkowa edycja, poprzez którą uczciliśmy 100 rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości (lektura: teksty z „Antologii Niepodległości” i „Przedwiośnie”). 
Uczestniczyło 60 odbiorców; 

 Małopolskie Dni Książki „Książka i Róża”. Zorganizowano akcję promującą czytelnictwo, 
w której uczestniczyło 200 odbiorców (m.in.: 2 spotkania autorskie, warsztaty artystyczne  
i literackie dla dzieci, kiermasz, loterię, sleeveface); 

 Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. W spotkaniu uczestniczyło 25 dzieci; 

 „Tydzień z Internetem”. Zorganizowano 2 spotkania dla dzieci i dorosłych, w których 
uczestniczyło 30 osób; 

 Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego”. Zorganizowano 1. Gorlickie Dyktando 
Biblioteczne. miało otwartą formułę i było skierowane do wszystkich chętnych — bez 
względu na wiek i miejsca zamieszkania. 

 
Udział w projektach zewnętrznych 
 

 Kontynuowano realizację założeń projektu „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur” 
(działanie „Regionalia”); 

 kontynuowano działania bazujące na idei ogólnopolskiego projektu „Polska Cyfrowa 
Równych Szans”, czyli tzw. „Latarników Cyfrowych”. przeprowadzono 32 spotkania dla osób 

http://mbpgorlice.info/new/p,197,swiadkowie-lokalnej-historii


50+, przeszklono 171 osób. Szkolenia prowadziło dwóch pracowników biblioteki — 
certyfikowanych Latarników Polski Cyfrowej; 

 kontynuowano współpracę w programie rozwoju edukacji kulturowej w Małopolsce — 
SYNAPSY (jako partner Małopolskiego Instytutu Kultury); 

 Projekt pn. „Barska: Zawiąż Konfederację!” skierowany do uczniów szkół 
ponadpodstawowych na terenie Gorlic (biblioteka jako jeden z 3 partnerów  
w województwie małopolskim partner Stowarzyszenia Pospolite Ruszenie Szlachty 
Ziemi Krakowskiej); 

 biblioteka brała udział w programie liderskim „Sieć LABiB — dziel się wiedzą, mnóż pomysły”. 
Projekt skupia kreatywnych bibliotekarzy z całej Polski; 

 Kolejny rok 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, a także powieści. 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 23 szkoleniach i konferencjach organizowanych m.in. 
przez: TAXUS, FK-BAD, MIK, MOCAK, MODUS, Centrum Administracji i Biznesu, FRSI, NBP, 
WBP w Krakowie, WSzB Nowy Sącz; 

 dyrektor MBP wzięła udział w 2 spotkaniach w ramach Forum dyrektorów publicznych 
bibliotek samorządowych województwa małopolskiego;  

 dyrektor MBP wzięła udział w XVIII Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Biblioteka 
przyszłości – wyzwania – trendy – zagrożenia” organizowaną przez Bibliotekę Wyższej Szkoły 
Biznesu – National-Louis Univeristy” w Nowym Sączu; 

 dyrektor MBP wzięła udział w Międzynarodowej Konferencji “Biblioteka w czasie przełomu” 
zorganizowanej przez Bibliotekę Kraków i Miasto Kraków; 

 dyrektor MBP wzięła udział w panelu dyskusyjny jako ekspert w ramach Konferencji 
„Dźwigacze Kultury” w Krakowie; 

 koordynatorka działań w ramach projektu SYNAPSY uczestniczyła w spotkaniu partnerów 
projektu SYNAPSY w Myślenicach;  

 pracownicy MBP uczestniczyli w 4 szkoleniach specjalistycznych w WBP w Krakowie (w tym  
2 spotkania członków Zespołu ds. Bibliografii Małopolski);  

 pracownicy MBP brali udział w trzech zawodowych szkoleniach rejonowe dla bibliotekarzy 
bibliotek publicznych powiatu gorlickiego 

 pracownik MBP uczestniczył w dwóch zjazdach sieci LABIB; 

 pracownicy brali udział w 22. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie; 

 pracownik MBP przeprowadził szkolenie dla bibliotekarzy z województwa Małopolskiego  
w zakresie promocji działań i komunikacji z wykorzystaniem nowych mediów w działalności 
bibliotek przeprowadzone w ramach Małopolskiego Forum Bibliotek w Bibliotece 
Wojewódzkie w Krakowie. 

 
W październiku MBP była współorganizatorem i gospodarzem Pierwszego zjazdu lokalnego 
bibliotekarzy z Małopolski pn. BiblioLAB. Biblioteka — wejdź do gry! we współpracy z Ogólnopolska 
siecią Bibliotekarzy LABiB i FRSI. Jest to innowacyjna forma spotkania branżowego dla 
bibliotekarzy z terenu województwa małopolskiego, w którym wzięli udział wszyscy bibliotekarze 
MBP. BiblioLAB-y odbyły się w pięciu województwach w Polsce.  

 
 



 
 
Publikacje pracowników MBP w Gorlicach w 2018 roku 

 
 Joanna Kalisz-Dziki — prezentacja i referat poświęcone historii MBP w Gorlicach (z okazji 70lecia); 

 Joanna Kalisz-Dziki, Tomasz Hryc — prezentacja i referat pt. „Gorlicka biblioteka cyfrowa” 

przygotowane na spotkanie w WBP w Krakowie dotyczące małopolskich projektów 

digitalizacyjnych, było to spotkanie bibliotek współpracujących z Małopolską Biblioteką Cyfrową 

połączone z prezentacją regionalnych projektów digitalizacyjnych; 

 Joanna Kalisz-Dziki — referat i prezentacja poświęcone życiu i twórczości Zbigniewa Herberta dla 

słuchaczy Uniwersytetu Złotego Wieku w Gorlicach; 

 Urszula Karasińska, Judyta Rosin, Bartłomiej Kiełtyka — „Świadkowie lokalnej historii. Wywiady 

historyczne z mieszkańcami ziemi gorlickiej” (publikacja w formie audiobooka), Gorlice 2018; 

 Urszula Karasińska, Judyta Rosin, Bartłomiej Kiełtyka  —  „Świadek” – katalog towarzyszący 

wystawie zorganizowanej w ramach projektu „Gorlickie dialogi”, Gorlice 2018; 

 Urszula Karasińska, Judyta Rosin, Bartłomiej Kiełtyka — kalendarz historyczny na 2019 rok, który 

powstał w ramach projektu „Gorlickie dialogi”, Gorlice 2018; 

 Bartłomiej Kiełtyka — projekt całościowej identyfikacji wizualnej z okazji Jubileuszu 70lecia MBP 4, 
Gorlice 2018; 

 Bartłomiej Kiełtyka — projekt całościowej identyfikacji wizualnej 4. Festiwalu im. Zygmunta 
Haupta, Gorlice 2018; 

 Bartłomiej Kiełtyka — identyfikacja serii wydarzeń Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej  
w ramach działania pn. „Pan Cogito – przygody z muzyką”, Warszawa 2018 (projekt graficzny, 
skład, łamanie); 

 Bartłomiej Kiełtyka — identyfikacja wydarzeń w ramach działania Fundacji Przystanek Twórczość 
pn. „Pracownia Rodziny”, Warszawa 2018 (projekt graficzny, skład, łamanie); 

 Bartłomiej Kiełtyka Identyfikacja wydarzeń w ramach działania Fundacji Przystanek Twórczość pn. 
„Eko Bielany”, Warszawa 2018 (projekt graficzny, skład, łamanie); 

 Bartłomiej Kiełtyka — identyfikacja wydarzeń w ramach działania Fundacji Przystanek Twórczość 
pn. „Lato w mieście”, Warszawa 2018 (projekt graficzny, skład, łamanie); 

 Bartłomiej Kiełtyka — identyfikacja projektu wraz z kalendarzem fotograficznym pn. „670 lat wsi 
Moszczenica” dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Moszczenica, Moszczenica 2018 (projekt graficzny, 
skład, łamanie). 

 Judyta Rosin — Książka do zrobienia, czyli stwórz książkę po swojemu, „Biblioteka Publiczna” 

2018, nr 1, s. 34–36 (autorka artykułu); 

 Judyta Rosin — Abyś nosił imię nasze. Zjednoczenie Łemków w sprawie Epifaniusza Drowniaka — 

Nikifora, wystawa plenerowa prezentowana podczas XXXVI Łemkowskiej Watry w Zdyni w dniach 

20–22 lipca 2018, Zdynia 2018 (korekta); 

 Judyta Rosin — PiekłoNiebo — XVIII Łemkowskie Jeruzalem, katalog wystawy, Zjednoczenie 

Łemków w Gorlicach, Gorlice 2018 (korekta); 

 Judyta Rosin — Wszystkie Strony Świata. 9. Puławski Festiwal Muzyczny, katalog Festiwalu, 

Puławy 2018 (korekta); 
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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, Domem Polsko-Słowackim, Gorlicką Radą Seniorów, Muzeum PTTK, 
Księgarniami „Biblos” i „Mieszko”, Małopolskim Instytutem Kultury, LABIB, Fundacją Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego, NBP, 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, Uniwersytetem Złotego Wieku w Gorlicach, 
Zjednoczeniem Łemków, Stowarzyszeniem Ruska Bursa, placówkami oświatowymi na terenie miasta  
i powiatu (przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi), 
mediami lokalnymi („Gazetą Gorlicką”, Telewizją Gorlice.TV, Radiem Trendy, serwisami 
internetowymi). 

 
Obecność w mediach 

 MBP jako gospodarz 4. Edycji Festiwalu im. Zygmunta Haupta zaistniała w mediach 
ogólnopolskich, takich jak: Radio Kraków, Gazeta Wyborcza; 

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

 MBP była prezentowana w ogólnopolskich serwisach internetowych (np. bilbioteki.org, 
Lustro Biblioteki); 

 w roku sprawozdawczym biblioteka odnotowała 222 404 wejścia na swoją stron internetową, 
co stanowi spadek w stosunku do 2017 r. o 4596 wejść; 

 przygotowano, opracowano i rozesłano do 225 subskrybentów 22 numery informacyjnego 
Newslettera MBP w Gorlice, w łącznej liczbie 4950 co stanowi wzrost w stosunku do 2017 
r. o 1870 egzemplarzy; 

 opublikowano 162 oryginalnych postów na Twitterze (82 w 2017 r.), przy 271 osobach 
obserwujących profil (łączna ilość wyświetleń: 42 341); 

 przygotowano, nakręcono, udźwiękowiono i opublikowano na bibliotecznym kanale YouTube 
60 oryginalnych materiałów promocyjnych i dokumentalnych. Łączna ilość wyświetleń kanału 
YouTube/MBPGorlice w 2018 r. to 389 085, co stanowi znaczący wzrost w stosunku do 2017 
r. o 57 402;  

 do końca 2018 r. zanotowano 727 polubień strony fanowskiej MBP w Gorlicach na 
Facebooku (678 w 2017 r.). Na jej potrzeby przygotowano, opracowano i opublikowano 
łącznie 154 posty, materiały reklamowe i informacyjne, które w 2018 r. dotarły do 325 895 
unikatowych użytkowników co stanowi znaczący wzrost w stosunku do 2017 r. o 107059. 

 
Pozyskani darczyńcy 
 
Działalność MBP znacząco wspomagały osoby prywatne i instytucje: otrzymała w darze 858 egz. (839 
książek, 5 gier, 1 film oraz 13 audiobooków) na kwotę 22314,04 zł, co stanowi spadek w ilości  
w stosunku do 2017 r. o 175 egz. i spadek w wartości o kwotę 3592,23 zł. 
 
Największym darczyńcą biblioteki pozostaje, tak jak w latach poprzednich, Wydawnictwo Czarne, 
które przekazuje gratisy swojej produkcji wydawniczej, w 2018 r. było to 67 egz. za kwotę 2843,30 zł. 

 
Inne osiągnięcia 
 

 MBP była gospodarzem czwartej edycji Festiwalu im. Zygmunta Haupta, podczas którego 
zorganizowano 14 spotkania autorskich, 3 panele, koncert, pokaz filmu, recytację prozy, 
spektakl, konferencję prasową. Realizacja wydarzenia była możliwa dzięki finansowemu 
wsparciu: Województwa Małopolskiego, Urzędu Miejskiego w Gorlicach, FAKRO, GCK, Banku 
Spółdzielczego w Gorlicach, osób prywatnych. Dla czytelników przygotowano czterodniowy 
program, w którym znalazły się panele tematyczne poświęcone dorobkowi literackiemu 
Zygmunta Haupta, szereg spotkań autorskich, koncert, czytanie prozy Zygmunta Haupta 
w interpretacji Jadwigi Jankowskiej-Cieślak, a także spektakl teatru Improwizowanego 
Klancyk, gościem specjalnym tej edycji była Artur Haupt, syn Zygmunta Haupta; 



 Zorganizowano 1. Gorlickie Dyktando Biblioteczne w ramach Międzynarodowego Dnia Języka 
Ojczystego; 

 MBP zorganizowała konkurs „Dziennik z podróży małych i dużych” w ramach projektu  
"Z książką mi po drodze" dla uczniów klas 4–7 szkół podstawowych z powiatu gorlickiego. 
Wzięło w nim udział 16 uczniów; 

 MBP zakwalifikowała się do II etapu konkursu „Książkowe Emporium” — organizowanego 
przez Lustro Biblioteki oraz Wydawnictwo Zielona Sowa — i tym samym znalazła się w gronie 
50 bibliotek. Otrzymany pakiet nagród z I etapu, m.in. książki, zakładki, pocztówki oraz 
scenariusz, wykorzystano przy zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów dla dzieci; 

 MBP zwyciężyła w konkursie zorganizowanym przez Lustro Biblioteki i Wydawnictwo Egmont 
Polska, dzięki temu do biblioteki trafiły nagrody książkowe ufundowane przez Wydawnictwo 
Egmont; 

 MBP zaprosiła do Gorlic „Ostry dyżur literacki”, akcja promowała czytelnictwo w zaskakującej, 
happeningowej formie. Skierowana głównie do dzieci poniżej 12 roku życia i rodziców.  
W scenografii i konwencji gabinetu lekarskiego specjaliści od literatury dla dzieci 
rekomendowali w kitlach lekarskich wartościowe książki indywidualnie dobrane do wieku 
i preferencji młodych czytelników. Tytuły książek i ich dawkowanie przepisywane są na 
receptach; 

 kolejny rok MBP współpracowała 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, dla jednej osoby miejscem odbycia praktyki w zawodzie bibliotekarza, a także 
korzystała ze świadczeń wolontarystycznych trzech osób. 

 
Prace techniczne 
 

 W styczniu 2018 r. dobiegły końca 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 ramach remontów bieżących przeprowadzono prace malarskie klatki schodowej wraz  
z montażem opraw na sufitach (stare oprawy świetlówkowe charakteryzowała awaryjność, 
ryzyko odpadania, wysokie koszty eksploatacji i słaba estetyka); 

 Wykonano niezbędną i gruntowną renowację powłok tynkarskich wraz z malowaniem 
zawilgoconych i zniszczonych w wyniku wadliwie zamontowanych okien w Czytelni dla Dzieci 
i Młodzieży (renowacja okien miała miejsce w 2017); 

 naprawiono i uszczelniono obróbki blacharskie na gzymsach na elewacji budynku przy ul. 
Jagiełły 1, aby wyeliminować przenikanie wody opadowej, co prowadziło do powstawania 
zawilgoceń i niszczenia powłok tynkarskich na II piętrze biblioteki m.in. w Czytelni dla Dzieci  
i Młodzieży. 

 
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 XIX Powiatowy Konkurs Czytelniczy, pod nazwą „Czytaj, 
podróżuj, odkrywaj — spotkanie z bohaterami serii Kroniki Archeo”. Wzięło w nim udział 102 
uczniów klas 4–6 ze szkół podstawowych powiatu gorlickiego; 

 Zorganizowano miejskie i powiatowe obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek; 
 instruktorzy wraz z dyrektorem MBP objechali teren odwiedzając biblioteki w Ropie, Łosiu, 

Uściu Gorlickim, Sękowej, Kobylance; 
 sprawozdanie z działalności biblioteki powiatowej zostało przekazane za pośrednictwem UM 

do Starostwa Powiatowego. 

 
Problemy 
 
Kwestie remontowe  

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

 problem z zalewaniem piwnic w czasie bardziej obfitych opadów deszczu; 

 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; 

 poziom płac zespołu pracowników, przy corocznie odgórnie zwiększanej kwocie wynagrodzenia 
minimalnego. 

Kwestie sprzętowe 

 przestarzały sprzęt komputerowy – obecnie w stanie fatalnym, zarówno ten, na którym pracują 
bibliotekarze, jak i udostępniany czytelnikom — w większości zestawy komputerowe mają ok. 13 lat. 
Jeżeli w przeciągu najbliższych 1-2 lat nie rozpoczniemy systematycznej lub najlepiej całościowej 
wymiany sprzętu komputerowego na nowy, lub przynajmniej nowszy, czeka nas ograniczanie usług 
oferowanych przez MBP. Zakładając najgorszy scenariusz, bez systematycznej wymiany 
przynajmniej 6 komputerów rocznie, nie będziemy mogli utrzymać ciągłości pracy biblioteki, ani 
usług przez nią oferowanych (ten problem dotyczy także monitorów, drukarek i projektorów); 

 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 stale rosnącym 
zainteresowaniu czytelników oraz przedszkoli korzystaniem z filii bibliotecznej w tej dzielnicy Gorlic; 

 mały lokal filii BN-T po awaryjnej przeprowadzce do nowego obiektu w 2015 r. Przeprowadzka do 
GCK umożliwiłaby rozwój oferty filii dla mieszkańców dzielnicy (wzbogacenie księgozbioru m.in.  
o część beletrystyczną). 

 
 
 
 

 


