Sprawozdanie z działalności
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Gabryela
w Gorlicach w 2007 r.
Uwagi wstępne
Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach jest samorządową instytucją kultury wpisaną
do rejestru 14 kwietnia 1994 r. pod pozycją 1.
Od dnia 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.
W związku z prowadzonymi wielomiesięcznymi pracami modernizacyjnymi
Biblioteka zmuszona była zamknąć – początkowo częściowo, a następnie
na 4 miesiące całkowicie – swoje agendy w gmachu głównym. Ma to
wyraźne odzwierciedlenie w statystyce czytelnictwa za miniony rok, gdzie
notowane są spadki we wszystkich formach udostępnienia zbiorów.
Czytelnictwo
W roku sprawozdawczym:

zarejestrowano 9 989 czytelników, co stanowi spadek w stosunku do 2006 r.
o 1 532 czytelników;

wypożyczono na zewnątrz 130 352 woluminy, 0 egz. czasopism oprawnych,
255 nieoprawnych, 148 egz. zbiorów audiowizualnych i 92 dokumenty
elektroniczne, co stanowi spadek w stosunku do 2006 r. łącznie o 35 558 egz;

udostępniono na miejscu 15 310 woluminy, 360 egz. czasopism oprawnych,
19 793 egz. czasopism nieoprawnych, 4 238 dokumentów elektronicznych,
co stanowi spadek w stosunku do 2006 r. o 16 081 egz.;

udzielono 3 558 informacji (2 502 w Czytelni Głównej i 1 056 w Czytelni dla
Dzieci i Młodzieży), co stanowi spadek w stosunku do 2006 r. o 896 informacji.
Zbiory
W roku sprawozdawczym:

zakupiono 2 350 książek, co stanowi wzrost w stosunku do 2006 r. o 96 egz,
na łączną kwotę 58 191 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2006 r. o kwotę
5 155 zł, z czego 19 199 zł (892 woluminów) to zakup z dotacji Urzędu Miasta,
37 790 (1 410 woluminów) – z funduszy otrzymanych z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Promocja
czytelnictwa”, z dotacji Fundacji im. Leopolda Kronenberga CitiBanku
Handlowego w ramach projektu "Raz - dwa - trzy... Liczysz Ty!" – 1 553 zł
(48 woluminów),

przeprowadzono skontrum w Czytelni dla Dzieci i Młodzieży;

przeprowadzono konieczne selekcje i melioracje księgozbioru we wszystkich
agendach Biblioteki – 14 020 ubytków na kwotę 8 903 zł;

na dzień 31.12.2006 r. stan księgozbioru w centrali i filiach wynosił:
książki – 110 276
czasopisma – 4 045
zbiory specjalne – 16 169



materiały audiowizualne – 15 318
dokumenty elektroniczne – 57
łącznie: 145 865;
zaprenumerowano 76 tytułów czasopism.

Działalność oświatowa
Zorganizowano:

7 spotkań autorskich;

1 promocję książki;

10 wystaw;

2 wyjazdy do teatru;

4 spektakle teatralne;

1 panel dyskusyjny z młodzieżą łemkowską;

1 pasowanie na czytelnika – dla uczniów klas pierwszych gorlickich szkół
podstawowych;

6 wycieczek;

1 konkurs czytelniczy – powiatowy;

2 konkursy czytelnicze – miejskie;

1 konkurs wiedzy – powiatowy;

1 kurs komputerowy;

1 konferencję naukową;

1 warsztaty;

1 wieczór literacko-muzyczny;

5 prezentacji multimedialnych;

1 imprezę okolicznościową – Wagary w Bibliotece;

39 spotkań z literaturą w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta
dzieciom”;

15 imprez podczas wakacji;

6 imprez podczas ferii;

2 seminaria dla bibliotekarzy;

4 projekty własne z pozyskanych środków zewnętrznych.
Udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych
Biblioteka aktywnie uczestniczyła w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Odbyło się
39 spotkań w gmachu głównym, przedszkolach i szkołach gorlickich.
Udział w projektach zewnętrznych
 Biblioteka uczestniczyła w projekcie Urzędu Marszałkowskiego „Sieć
Małopolskie Euro-Info”.
 Biblioteka uczestniczyła w projekcie Instytutu Książki „Dyskusyjne Kluby
Książki. Tu czytamy”.
 Biblioteka nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem Akademia Pełni Życia
w Krakowie – pracownik MBP brał udział w bezpłatnym szkoleniu pn. Jak
uczyć seniorów obsługi komputera oraz przeprowadził dwustopniowy kurs
komputerowy dla seniorów z Gorlic.

Realizacja projektów własnych
 Dwa projekty edukacji ekonomicznej dla najmłodszych czytelników
współfinansowane przez Narodowy Bank Polski i Fundację Bankową
im. Leopolda Kronenberga CitiBanku Handlowego.
 Projekt „Śladami Stanisława Wyspiańskiego po Ziemi Gorlickiej”
współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 Projekt „Działalność Klubu Czytelniczego Nad Lipą” współfinansowany przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Na realizację ww. projektów Biblioteka pozyskała środki zewnętrzne w wysokości
20 000 zł.
Działalność Klubu Czytelniczego „Nad Lipą”
W MBP w Gorlicach – jako jednej z pięciu bibliotek w Polsce – był realizowany
międzynarodowy projekt Klubów Czytelniczych dla Dorosłych READCOM. Skupia on
osoby dojrzałe, rozmiłowane w literaturze, wszechstronnie oczytane, podejmujące
własne próby literackie. Spotkania odbywają się 1 raz w miesiącu, uczestniczy w nich
średnio 20 osób. Dzięki dofinansowaniu z MKiDN oraz umiejętnościom mentora
działalność Klubu znacznie się ożywiła, poza comiesięcznymi spotkaniami w Bibliotece
zorganizowano liczne wyjazdy (np. do literackich muzeów biograficznych, na
spektakle teatralne).
Udział w szkoleniach, kursach, konferencjach itp.

w miarę potrzeb dyrektor uczestniczył w szkoleniach organizowanych przez
WBP w Krakowie oraz w Forum Dyrektorów Samorządowych Bibliotek
Publicznych Województwa Małopolskiego;

w miarę potrzeb pracownicy uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez
WBP w Krakowie oraz inne instytucje;

pracownicy MBP uczestniczyli w składzie jury w konkursach organizowanych
przez GCK, Starostwo Powiatowe i gminne ośrodki kultury na terenie powiatu.
Współpraca z innymi instytucjami
Realizując zadania statutowe MBP współpracowała z wieloma instytucjami, m.in.:

Urzędem Miejskim w Gorlicach, GCK, Galerią Dwór Karwacjanów, SMZG;
Muzeum PTTK, Księgarniami Biblos i Mieszko, placówkami oświatowymi
(przedszkolami,
szkołami
podstawowymi,
gimnazjami
i
szkołami
ponadgimnazjalnymi), mediami lokalnymi (Gazetą Gorlicką, Kwartalnikiem
Gorlickim, Regionalną Telewizją Gorlice, serwisami internetowymi).
Obecność w mediach

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

W roku sprawozdawczym Biblioteka odnotowała 29 588 wejść na swoją stronę
internetową.
Pozyskani sponsorzy

Działalność Biblioteki wspomagały osoby prywatne i instytucje: łącznie
Biblioteka otrzymała 716 woluminów na kwotę – 7 979 zł

Inne prace i zakupy mające związek z funkcjonowaniem instytucji i jej
wizerunkiem

osuszenie piwnic;

modernizacja budynku Biblioteki (izolacja pionowa, wymiana stolarki okiennej
i drzwi zewn., ocieplenie stropu, ocieplenie elewacji i jej wykończenie,
wymiana instalacji CO);

nowe meble do gabinetu instruktora powiatowego;

wymiana posadzki w gabinecie instruktora powiatowego;

wymiana posadzki w Czytelni Głównej;

wymiana posadzki w gabinecie dyrektora;

częściowa wymiana umeblowania w Czytelni Głównej i jej magazynie,
gabinecie dyrektora, Czytelni Komputerowej;

nowe oświetlenie w części holu I piętra, gabinecie dyrektora, Wypożyczalni dla
Dzieci, Sali odczytowo-wystawowej;

wymiana posadzki w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym, regionaliach
i magazynie Czytelni Głównej;

malowanie wszystkich pomieszczeń po modernizacji;

malowanie regałów bibliotecznych;

modernizacja Sali odczytowo-wystawowej;

wymiana 9 par drzwi wewnętrznych;

rozpoczęcie prac porządkowych w osuszonych piwnicach Biblioteki;

zakup 2 komputerów;

zakup 2 drukarek;

zakup laminatora;

zakup ekranu i statywu;

zakup radia.
Zadania biblioteki powiatowej
W roku sprawozdawczym zadania biblioteki powiatowej były realizowane w zakresie,
na który pozwala podpisane porozumienie i wysokość dotacji. Sprawnie
i kompetentnie pracowały instruktor powiatowy i pracownica Biblioteki NaukowoTechnicznej. Mimo braku środków ze starostwa na ten cel, decyzją dyrektora
Biblioteki informatyk zatrudniony w MBP wyjeżdżał kilkakrotnie do bibliotek w terenie
w celach naprawczych i instruktażowych.

