Sprawozdanie z działalności
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Gabryela
w Gorlicach w 2009 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.
Czytelnictwo
W roku sprawozdawczym:
 zarejestrowano 11 173 czytelników, co stanowi wzrost w stosunku do 2008 r.
o 47 czytelników;
 wypożyczono na zewnątrz łącznie 163 416 woluminów, w tym 162 801 książek, 393
egz. czasopism nieoprawnych, 180 egz. zbiorów audiowizualnych i 42 dokumenty
elektroniczne, co stanowi wzrost w stosunku do 2008 r. łącznie o 5 156 egz;
 udostępniono na miejscu łącznie 65 775 egz., w tym: 28 862 woluminów, 321 egz.
czasopism oprawnych, 24 804 egz. czasopism nieoprawnych, 37 egz. zbiorów
audiowizualnych, 11 751 dokumentów elektronicznych, co stanowi wzrost w
stosunku do 2008 r. o 15 791 egz.;
 udzielono 2 330 informacji (2 087 w Czytelni Głównej i 243 w Czytelni dla Dzieci
i Młodzieży), co stanowi spadek w stosunku do 2008 r. o 441 informacji.
Zbiory
W roku sprawozdawczym:
 zakupiono 1 126 książek, co stanowi spadek w stosunku do 2008 r. o 1 212 egz.,
na łączną kwotę 31 844,52 zł, co stanowi spadek w stosunku do 2008 r. o kwotę
29 113,30 zł, z czego 15 144,33 zł (488 woluminów + 26 CD) to zakup z dotacji
Urzędu Miasta, 16 730,00 zł (632 woluminów) – z funduszy otrzymanych
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Literatura i Czytelnictwo – zakup nowości
wydawniczych dla bibliotek", z dotacji NBP – 300 zł (6 woluminów);
 wycofano książki zniszczone przez czytelników z poszczególnych agend i filii Biblioteki
– 5 415 ubytków na kwotę 11 750,11 zł;
 na dzień 31.12.2008 r. stan księgozbioru w centrali i filiach wynosił:
książki – 105 508
czasopisma – 4 030
zbiory specjalne – 16 224
materiały audiowizualne – 15 334
dokumenty elektroniczne – 83
łącznie: 141 179;
 zaprenumerowano 74 tytuły czasopism.
Działalność oświatowa:

7 spotkań autorskich;

12 wystaw;

2 promocje książki;

2 imprezy czytelnicze dla dzieci;

1 konkurs literacki – powiatowy;









1 konkurs plastyczny – powiatowy;
cykl kursów komputerowych i wykładów dla seniorów w ramach realizowanego
projektu „Sięgamy po kulturę w multimediach!, czyli seniorzy w Bibliotece”;
5 warsztatów twórczych;
1 wycieczka;
cykl imprez w ramach akcji Zima 2009;
cykl imprez w ramach akcji Lato 2009;
2 seminaria szkoleniowe dla bibliotekarzy MBP i powiatu gorlickiego.

Udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych

Biblioteka aktywnie uczestniczyła w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Odbyło się
46 spotkań w gmachu głównym Biblioteki, przedszkolach i szkołach gorlickich
w ramach projektu; uczestniczyło w nich 1459 dzieci.
Udział w projektach zewnętrznych
 kontynuacja uczestnictwa w projekcie Urzędu Marszałkowskiego „Sieć Małopolskie
Euro-Info”;
 kontynuacja realizacji długofalowego projektu Instytutu Książki Dyskusyjnych Klubów
Książki „Tu czytamy”. Działalność prowadzona jest w ramach Klubu Czytelniczego
„Nad Lipą”. Spotkania odbywają się cyklicznie 1 x w miesiącu; gorlicki klub należy do
najprężniej działających DKK w Polsce;
 udział w projekcie Agencji Artystycznej Promot Sp. z o.o., dofinansowanym ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.3 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Promowanie i upowszechnianie
kształcenia
ustawicznego za pośrednictwem nowoczesnych mediów”.
Realizacja projektów własnych

realizacja 4 projektów własnych - trzeciej edycji projektu edukacji ekonomicznej dla
najmłodszych czytelników współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski;
projektów współfinansowanych przez MKiDN: „Digitalizacja zbiorów regionalnych,
tzw. Galicjanów, wydanych do 1939 r.”; „Nie taka czarownica straszna, jak ją
malują”; „Sięgamy po kulturę w multimediach!, czyli seniorzy w Bibliotece.
Na realizację ww. projektów Biblioteka pozyskała środki zewnętrzne w wysokości
76 870 zł.
Udział w szkoleniach, kursach, konferencjach itp.

dyrektor uczestniczył w 14 szkoleniach organizowanych przez WBP w Krakowie oraz
Małopolskie Forum Kultury;

pracownicy uczestniczyli w 16 szkoleniach organizowanych przez WBP w Krakowie
oraz inne instytucje (5 – pracownicy merytoryczni, 11 – administracja);

dyrektor uczestniczył w 4 konferencjach problemowych, pracownicy merytoryczni –
w 1 konferencji problemowej;

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

Urzędem Miejskim w Gorlicach, GCK, Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów”,
SMZG, Muzeum PTTK, Księgarniami „Biblos” i „Mieszko”, placówkami oświatowymi
(przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi), mediami lokalnymi („Gazetą Gorlicką”, 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 36 876 wejść na swoją stronę
internetową.
Pozyskani sponsorzy
 Działalność Biblioteki wspomagały osoby prywatne i instytucje: Biblioteka otrzymała
dary książkowe – 733 woluminów na kwotę 9 414,51 zł.
Inne osiągnięcia Biblioteki w 2009 r.
 Otrzymanie ogólnopolskiego wyróżnienia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
za „wybitne przedsięwzięcia o charakterze kulturowym i kulturotwórczym, które
w latach 2005-2008 w znaczący sposób przyczyniły się do wzmocnienia więzi
i tradycji lokalnych oraz aktywizacji społeczności jako podstawowych czynników
rozwoju samorządności i demokracji lokalnej w Polsce” (w uszczegółowieniu: „za
działalność na rzecz integracji narodowościowej”);
 Promocja działań Biblioteki w TVP Kraków – dwukrotnie w programie „Pora dla
seniora”;
 Uruchomienie dwóch nowoczesnych czytelni komputerowych – po 8 stanowisk każda
(gmach główny i filia „Magdalena”);
 Artykuł o modernizacji MBP autorstwa dyrektora biblioteki Magdaleny Miller oraz
fotografia budynku Biblioteki na okładce, zamieszczone w ogólnopolskim miesięczniku
„Poradnik Bibliotekarza” w numerze 6/2009;
 Rozpoczęcie pracy w systemie komputerowym SOWA2/MARC21 działającym
w strukturach rozproszonych; konwersja bazy danych, znaczące przyspieszenie prac
nad tworzeniem baz – 78% zaawansowania w gmachu głównym.
Zadania biblioteki powiatowej
W roku sprawozdawczym zadania biblioteki powiatowej były realizowane w określonym
ustawą zakresie. Wzmogła się opieka merytoryczna informatyka nad bibliotekami gminnymi
i filiami na terenie powiatu. Szczegółowe sprawozdanie z działalności instruktora
powiatowego zostało przekazane za pośrednictwem UM do Starostwa Powiatowego
w określonym przepisami terminie.
Dyrektor MBP od lipca 2009 r. prowadził rozmowy ze starostą w sprawie budowy we
wszystkich bibliotekach w powiecie (łącznie z filiami) zintegrowanego systemu informacji
i zarządzania zbiorami z użyciem technologii teleinformatycznych. Przygotowano i przekazano
do starostwa analizy dotyczące stanu bibliotek w powiecie, zapotrzebowanie sprzętowe etc.
Na rok 2010 r. planowane jest aplikowanie o środki zewnętrzne na realizację tego pomysłu.

