Sprawozdanie z działalności
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Gabryela
w Gorlicach w 2011 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 10 985 czytelników, co stanowi spadek w stosunku do 2010 r. o 649 czytelników;
 wypożyczono na zewnątrz 138 322 zbiorów, w tym: 137 053 egz. książek, 980 egz. czasopism
nieoprawnych i oprawnych, 289 egz. zbiorów audiowizualnych, co stanowi spadek w stosunku
do 2010 r. o 5 431 egz.;
 udostępniono na miejscu 63 156 zbiorów, w tym: 43 345 książek, 19 789 egz. czasopism
nieoprawnych i oprawnych, 22 egz. zbiorów audiowizualnych, co stanowi spadek w stosunku
do 2010 r. o 833 egz.;
 udzielono 2 227 informacji (2 047 w Czytelni Głównej i 180 w Czytelni dla Dzieci i Młodzieży),
co stanowi spadek w stosunku do 2010 r. o 70 informacji.
Zbiory – zakupy i selekcje
W roku sprawozdawczym:
 zakupiono 1879 książek i zbiorów audiowizualnych, co stanowi wzrost w stosunku do 2010 r.
o 920 egz., na łączną kwotę 55 630,23 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2010 r. o kwotę
27 670,77 zł, z czego 31 050,00 zł (1 046 woluminów + 3 CD) to zakup z dotacji Urzędu Miasta;
23 580,00 zł (800 woluminów + 2 wydawnictwa kartograficzne) – z funduszy otrzymanych w ramach
Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" oraz 1 000,23 (28 CD)
z dochodów własnych MBP;
 przeprowadzono konieczne selekcje i melioracje księgozbioru, wycofano książki zniszczone,
niezwrócone przez czytelników oraz braki bezwzględne z agend i filii Biblioteki (13 338 ubytków
na kwotę 18 020,31 zł)
 przeprowadzono skontrum okresowe w Filii Magdalena (28.03–15.04.2011 r.);
 na dzień 31.12.2011 r. stan księgozbioru w centrali i filiach wynosił:
książki – 93 342
czasopisma – 4 030
zbiory specjalne – 16 318
w tym materiały audiowizualne – 14 635
w tym dokumenty elektroniczne – 0
łącznie: 113 690;
 zaprenumerowano 69 tytułów czasopism (w 2010 r. – 60); w darze MBP otrzymuje 5 tytułów
(w 2010 r. – 9).
Działalność statutowa
a) podstawowa
W roku 2011, podobnie jak w roku 2010, MBP skoncentrowała się na maksymalnym przyspieszeniu
tworzenia baz danych, w związku z nowym programem komputerowym oraz planami stworzenia
Gorlickiego Zasobu Bibliotecznego. Od początku 2011 r. procent komputerowo opracowanych zbiorów
wzrósł z 88% do 99%, od 1 stycznia 2012 r. Oddział dla Dzieci i Młodzieży oraz Filia Zawodzie wprowadzą

moduł udostępniania. Nadal wiele pracy dodatkowej przysparza niepełna konwersja danych; zbiory Czytelni
Głównej w całości są ponownie wprowadzane do bazy, ukończono ok. ½ pracy. We wszystkich agendach
trwa kodowanie książek, co jest czynnością niezwykle pracochłonną i czasochłonną. To działanie jest
obecnie głównym hamulcem we wdrażaniu pozostałych modułów systemu w agendach.
Przeprowadzono skontrum okresowe w Filii Magdalena.
Pozostałe działania statutowe realizowane są na bieżąco.
b) oświatowa

3 spotkania autorskie;

4 wystawy;

1 spotkanie międzykulturowe;

75 imprez czytelniczych dla dzieci;

1 konkurs literacki – powiatowy;

1 konkurs plastyczny – powiatowy;

1 Turniej Gier Planszowych – miejski;

1 konkurs wiedzy – miejski;

3 spotkania powołanego do życia w 2011 r. w Filii „Magdalena” Klubu Seniora;

5 warsztatów edukacyjnych (papierniczy, drukarski, geograficzny, plastyczny, artystyczny);

14 lekcji bibliotecznych;

3 spotkania komputerowe dla seniorów (poziom zaawansowany) w ramach udziału w europejskiej
akcji Get Online Week 2011 – Tydzień z Internetem;

24 imprezy w ramach akcji Zima 2011;

26 imprez w ramach akcji Lato 2011;

3 wycieczki (2 literackie, 1 edukacyjna);

9 pasowań na czytelnika (238 uczestników);

2 seminaria szkoleniowe dla bibliotekarzy MBP i powiatu gorlickiego, w tym jedno trzydniowe.
Udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych
Biblioteka uczestniczy w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Odbyły się 52 spotkania w gmachu głównym
Biblioteki, przedszkolach i szkołach gorlickich; uczestniczyło w nich 1149 dzieci.
Udział w projektach zewnętrznych






Kolejny rok Biblioteka realizuje długofalowy projekt Instytutu Książki Dyskusyjnych Klubów Książki
„Tu czytamy”. Działalność prowadzona jest w ramach Klubu Czytelniczego „Nad Lipą”. Spotkania
odbywają się cyklicznie 1 raz w miesiącu; gorlicki klub należy do najprężniej działających
DKK w Polsce.
Biblioteka kontynuuje przez kolejny rok 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”. W ramach projektu MBP upowszechnia
informacje o rynku pracy, w tym dystrybuuje bezpłatnie 200 egz. miesięcznika „Do celu”
poświęconego sytuacji na rynku pracy;
Biblioteka wzięła udział w europejskiej akcji Get Online Week 2011 – Tydzień z Internetem.

Realizacja projektów własnych
MBP aplikowała o środki na 2 projekty; jeden (cd. digitalizacji) nie uzyskał dofinansowania, drugi „Świat na
wyciągniecie ręki” (edukacyjny dla dzieci) otrzymał środki w wysokości 9 200 zł i został zrealizowany
w miesiącach wrzesień-grudzień 2011 r., zgodnie z harmonogramem.

Udział w szkoleniach, kursach, konferencjach itp.




dyrektor uczestniczył w 19 szkoleniach organizowanych przez Małopolskie Forum Kultury, Polskie
Stowarzyszenie Fundraisingu oraz WBP w Krakowie;
pracownicy uczestniczyli w 31 szkoleniach organizowanych przez WBP w Krakowie oraz inne
instytucje (25 – pracownicy merytoryczni, 6 – administracja);
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 i jst, m.in.:

Urzędem Miejskim w Gorlicach, Starostwem Powiatowym, Gorlickim Centrum Kultury, Muzeum
„Dwory Karwacjanów i Gładyszów”, Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Gorlickiej, Muzeum PTTK,
Księgarniami „Biblos” i „Mieszko”, placówkami oświatowymi (przedszkolami, szkołami
podstawowymi, gimnazjami i szkołami ponad-gimnazjalnymi), 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 65 162 wejść na swoją stronę internetową, co daje
średnią dzienną 178 i stanowi wzrost w stosunku do 2010 r. o 13 673 wejścia. Jest to kolejny rok
wzrostu aktywności strony internetowej Biblioteki.

Pozyskani darczyńcy
Działalność Biblioteki znacząco wspomagały osoby prywatne i instytucje: Biblioteka otrzymała w darze
901 egz. (895 książek i 6 zbiorów specjalnych) na kwotę 17 287,20 zł, co stanowi wzrost w stosunku do
2010 r. o 57 egz. i kwotę 5 734,70 zł. Największym darczyńcą Biblioteki jest, tak jak w latach poprzednich,
Wydawnictwo „Czarne”, które przekazuje gratisy całej swojej produkcji wydawniczej.
Inne osiągnięcia Biblioteki w 2011 r.








Biblioteka wdraża projekt pn. „Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami
33 bibliotek publicznych w woj. małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych” w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1
Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa
informacyjnego. Całkowity koszt projektu 1 401 330,13 zł.
Dyrektor MBP prezentowała ten projekt na corocznej ogólnopolskiej konferencji (IX edycja)
przygotowywanej przez Bibliotekę Narodową i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
pn. „Automatyzacja bibliotek publicznych” w listopadzie 2010 r. i jej wystąpienie, jako najlepsze,
zostało opublikowane w ogólnopolskim miesięczniku fachowym „Bibliotekarz” w numerze 1/2011.
W Rankingu Gmin Małopolski opracowywanym przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego
i Administracji we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie, opublikowanym 19.09.2011 r.,
na 179 ocenianych gmin gmina miejska Gorlice znalazła się na 15. miejscu. Wśród 11 wskaźników
mierzących potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej
najlepszy wynik, II miejsce w Małopolsce, został osiągnięty w pozycji czytelnicy bibliotek
publicznych na 1 tys. mieszkańców!
Pracownicy Biblioteki zaangażowali się w akcję „Szlachetna Paczka”. Dzięki współpracy
z gorliczanami oraz innymi pozyskanymi darczyńcami zebrano i przeznaczono dla potrzebujących
8 437 zł.

Prace i zakupy techniczne:









oprawa w teki archiwalnych gazet i czasopism;
wymiana opraw (kartonowe pudła) w całym zbiorze audialnym (tzw. książki mówionej);
ewakuacja zbiorów archiwum gazet i czasopism z piwnic do sali odczytowej z powodu
ośmiokrotnego zalania piwnic w okresie 8 lipca–16 sierpnia 2011 r;
osuszanie piwnic – zakup osuszacza;
odprowadzenie wód opadowych z rynien spustowych do kanalizacji ogólnospławnej (usługa
wykonana przez MPGK w ramach określonych przez MBP warunków wykonania przyłącza
ciepłowniczego do budynku banku) – MBP poniosła koszty nadzoru;
założenie dodatkowej zapory burzowej na studzience kanalizacyjnej;
zakup usługi oczyszczenia dachu Biblioteki z zalegającego śniegu (dwukrotnie);
wymiana okien w filii Magdalena (inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa).

Zadania biblioteki powiatowej
W roku sprawozdawczym zadania biblioteki powiatowej były realizowane w określonym ustawą zakresie.
Efektywnie pracował zespół instrukcyjno-metodyczny pod kierunkiem instruktora powiatowego,
kontynuowano wzmożoną opiekę merytoryczną informatyka nad bibliotekami gminnymi i filiami na terenie
powiatu.
Od 1 lipca 2011 r. nastąpiła zmiana na stanowisku instruktora powiatowego, a w związku z postępującym
procesem automatyzacji kierownikowi Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów powierzono dodatkowe
obwiązki i funkcję bibliotekarza systemowego.
Sprawozdanie z działalności biblioteki powiatowej zostało przekazane za pośrednictwem UM do Starostwa
Powiatowego w określonym przepisami terminie.

