Sprawozdanie z działalności
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Gabryela
w Gorlicach w 2013 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 7966 czytelników, co stanowi spadek w stosunku do 2012 r. o 1495
czytelników;
 wypożyczono na zewnątrz 94697 zbiorów, w tym: 93997 egz. książek, 700 egz. czasopism
nieoprawnych i oprawnych, 431 egz. zbiorów audiowizualnych, co stanowi spadek
w stosunku do 2012 r. o 20161 egz.;
 udostępniono na miejscu 30217 zbiorów, w tym: 9284 książek, 20933 egz. czasopism
nieoprawnych i oprawnych, 19 zbiorów audiowizualnych, co stanowi spadek w stosunku do
2012 r. o 11584 egz.;
 udzielono 1473 informacji (981 w Czytelni Głównej i 177 w Czytelni dla Dzieci i Młodzieży
oraz 325 w Bibliotece Naukowo-Technicznej), co stanowi wzrost w stosunku do 2012 r.
o 97 informacji.
Zbiory – zakupy i selekcje
W roku sprawozdawczym:
 zakupiono 2117 książek, zbiorów audiowizualnych, zeszytów i gier, co stanowi wzrost
w stosunku do 2012 r. o 117 egz., na łączną kwotę 55317,59 zł, co stanowi wzrost w
stosunku do 2012 r. o kwotę 2511,73 zł, z czego 16700,00 zł (640 woluminów + 9 CD + 2
zeszyty) to zakup z dotacji Urzędu Miasta; 33019,00 zł (1257 woluminów + 30 CD) –
z funduszy otrzymanych w ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości
wydawniczych dla bibliotek" oraz 5598,59 (181 woluminów + 1 zeszyt) z dochodów
własnych MBP;
 przeprowadzono konieczne selekcje i melioracje księgozbioru, wycofano książki zniszczone,
niezwrócone przez czytelników oraz braki bezwzględne z agend i filii Biblioteki (3082
ubytków na kwotę 7873,93 zł)
 przeprowadzono skontrum okresowe w Oddziale dla Dzieci (11.03.2013-16.03.2013 r.).
 na dzień 31.12.2013 r. stan księgozbioru w centrali i filiach wynosił:
książki – 93409
 czasopisma – 4030
zbiory specjalne – 16535

w tym materiały audiowizualne – 14658
w tym dokumenty elektroniczne – 0
łącznie: 113974;
 zaprenumerowano 67 tytułów czasopism (w 2012 r. – 75); w darze MBP otrzymuje 3 tytuły
(w 2012 r. – 4).

Działalność statutowa
a) podstawowa
Od 1 stycznia 2013 r. wszystkie agendy Biblioteki rozpoczęły pracę 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.
Przeprowadzono skontrum w Oddziale dla Dzieci w dniach 11-16 marca 2013 r.
b) oświatowa
W roku sprawozdawczym zorganizowano:

5 spotkań autorskich;

6 prelekcji z prezentacjami multimedialnymi;

1 konkurs powiatowy pn. Prezentacja multimedialna wybranej książki dotyczącej swojego
regionu;

8 wystaw;

9 imprez czytelniczych dla dzieci w ramach Tygodnia Bibliotek;

52 zajęcia edukacyjno-literacko-artystyczne dla dzieci;

9 pasowań na czytelnika MBP;

1 konkurs miejski;

22 rozgrywki gier planszowych;

2 Turnieje Gier Planszowych – podczas ferii i podczas wakacji (wakacyjny – III edycja);

7 warsztatów;

31 lekcji bibliotecznych;

1 Noc Detektywów w Bibliotece;

1 Pecha Kucha Night (3 prelekcje z prezentacjami);

3 spotkania komputerowe dla seniorów w ramach europejskiej akcji „Tydzień
z Internetem”;

35 kursów dla początkujących w ramach projektu „Latarnicy Polski Cyfrowej” – adresowane
do osób 50+;

44 kursy dla zaawansowanych w ramach projektu „Latarnicy Polski Cyfrowej” –
adresowane do osób 50+;

27 imprez w ramach akcji Zima 2013;

40 imprez w ramach akcji Lato 2013;

MBP wyprodukowała 1 film instruktażowy 1 prezentację instruktażową;

1 wycieczkę szkoleniową.
Realizacja projektów własnych
MBP aplikowała w 2013 r. o środki do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na
4 projekty; wszystkie przeszły pomyślnie ocenę formalną, ale żaden nie uzyskał dofinansowania.
Działalność Klubów Czytelniczych
 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 x w miesiącu; członkowie Klubu recenzują i
polecają książki za pośrednictwem strony domowej Biblioteki www.mbp.gorlice.pl. Gorlicki
klub należy do najprężniej działających DKK w Polsce. Nastąpiła zmiana moderatorki Klubu.
 Oddział dla Dzieci i Młodzieży podjął próbę moderowania dyskusji o książkach z grupą
młodych czytelników. Powstał drugi Klub Czytelniczy – młodzieżowy, skupiający młodzież
ostatniej klasy szkoły podstawowej i gimnazjum. Młodzi klubowicze podejmują pierwsze
próby recenzenckie. Spotkania odbywają się 1 x w miesiącu, Biblioteka stworzyła dla Klubu
odrębną zakładkę na swojej stronie internetowej.
Udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych
Biblioteka uczestniczy w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Odbyło się łącznie 70 spotkań (w 2012
r. – 20) w gmachu głównym Biblioteki, filiach Zawodzie i Magdalena oraz przedszkolach i szkołach
gorlickich; uczestniczyło w nich łącznie 1311 dzieci (w 2012 r. – 400).
Udział w projektach zewnętrznych










Biblioteka wzięła po raz kolejny udział w akcji „Małopolski Dzień Uczenia Się Przez Całe
Życie”;
Biblioteka bardzo aktywnie brała udział w ogólnopolskim projekcie „Polska Cyfrowa
Równych Szans”, czyli tzw. „Latarników Cyfrowych”. W ramach projektu w 2013 r.
przeprowadzono 79 kursów dla osób 50+. Przeszkolono ponad 500 osób. Szkolenia
prowadziło troje certyfikowanych Latarników Polski Cyfrowej – pracownicy i dyrektor
biblioteki.
Dzięki udziałowi we wspólnym projekcie bibliotek małopolskich MBP zaoferowała darmowy
dostęp do 1150 publikacji znajdujących się w serwisie libra.ibuk.pl Dostęp do książek
możliwy jest na stanowiskach komputerowych na terenie Biblioteki (oraz 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.
Dyrektor brał udział w programie liderskim „Sieć LaBib – dziel się wiedzą, mnóż pomysły”.
Projekt skupia 50 kreatywnych bibliotekarzy z całej Polski.
MBP brała udział w konkursie zewnętrznym zorganizowanym przez „Lustro Biblioteki”.
MBP była partnerem w przygotowaniach wniosku do budżetu obywatelskiego.

Udział w szkoleniach, kursach, konferencjach itp.





Dyrektor uczestniczył w 11 szkoleniach organizowanych przez Fundację Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego, Labib – Warszawa, WBP w Krakowie
Pracownicy uczestniczyli w 32 szkoleniach organizowanych przez WBP w Krakowie,
Małopolski Instytut Kultury, FK-BAD, TAXUS, LaBib - Warszawa (29 – pracownicy
merytoryczni, 3 – administracja);
Członek Zarządu Oddziału Małopolskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich uczestniczył
w 1 spotkaniu SBP;
Dyrektor i pracownicy uczestniczyli w 3 konferencjach (Uniwersytet Pedagogiczny –
Kraków, LaBib – Warszawa;








Dyrektor i pracownicy brali udział w 17. Targach Książki w Krakowie;
Dyrektor prowadził szkolenia w MBP w Dąbrowie Tarnowskiej – dla bibliotekarzy powiatu
dąbrowskiego, w PiMBP Brzesku – dla bibliotekarzy powiatu brzeskiego i w WBP
w Krakowie dla pracowników biblioteki wojewódzkiej oraz
bibliotekarzy powiatu
krakowskiego;
Dyrektor prowadził warsztat kongres podczas IV Kongresu Bibliotek Publicznych
w Warszawie;
Dyrektor był jurorem oceniającym wnioski III rundy Programu Rozwoju Bibliotek;
Dyrektor prowadził szkolenie kreatywnego myślenia dla młodzieży skupionej w Szkolnym
Klubie Przedsiębiorczości.

Współpraca z innymi instytucjami
Realizując zadania statutowe MBP współpracowała z wieloma instytucjami, organizacjami 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”, Domem Handlowym „PEPS”, Małopolskim
Instytutem Kultury, Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego, Zjednoczeniem Łemków, 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;
MBP była zaprezentowana w ogólnopolskim wydaniu „Panoramy” (2 Program TVP)
w ramach rozmowy z dyrektorem podczas IV Kongresu Bibliotek Publicznych w Warszawie.
MBP była prezentowana w ogólnopolskich serwisach internetowych (np. bibliosfera.org)
W roku sprawozdawczym Biblioteka odnotowała 102 150 wejść na swoją stron
internetową, co daje średnią dzienną 280 i stanowi wzrost w stosunku do 2012 r. o 20 391
wejść. Jest to kolejny rok wzrostu aktywności strony internetowej Biblioteki.
MBP aktywnie działała w mediach społecznościowych: Facebooku 188 nowych polubień,
kanał You Tube obejrzany 424.

Pozyskani darczyńcy
Działalność Biblioteki znacząco wspomagały osoby prywatne i instytucje: Biblioteka otrzymała
w darze 2023 egz. (2005 książki, 4 gry, 8 CD, 6 filmów) na kwotę 21626,72 zł, co stanowi wzrost
w stosunku do 2012 r. o 1264 egz. i kwotę 7665,72 zł.
Największym darczyńcą Biblioteki pozostaje, tak jak w latach poprzednich, Wydawnictwo
„Czarne”, które przekazuje gratisy całej swojej produkcji wydawniczej.
Inne osiągnięcia
 Biblioteka wdrożyła 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 i pomyślnie przeszła kontrolę
projektu.
Podczas Tygodnia Bibliotek zainaugurowano wypożyczanie przez MBP audiobooków. Ich
kolekcja jest rozwijana.
Biblioteka otrzymała certyfikat Miejsca Przyjaznego Czytaniu – jako jedno z dwunastu
miejsc w Małopolsce i jedna z zaledwie trzech bibliotek.
W dniach 2.11.-14.12.2013 r. MBP gościła praktykantkę z Norymbergii, p. Marion Voigt –
niemiecką agentkę literacką, publicystkę i wydawcę – odbywającą staż w ramach
międzynarodowego projektu „Leonardo da Vinci”.
Po raz trzeci Biblioteka wzięła udział w akcji „Szlachetna Paczka”, pozyskując dzięki
działaniom fundraisingowym środki na pełne wyposażenie paczki dla wybranej przez siebie
rodziny (5 400 zł).

Prace techniczne:



regulacją zrzutu wód opadowych w ul. 3 Maja z powodu regularnego zalewania piwnic
podczas większych opadów (zadanie realizowane przez Urząd Miejski);
wymiana posadzek z PCV na parterze w gmachu głównym oraz remontu parkietu w Sali
odczytowo-wystawowej (decyzja administracyjna Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego
nakazująca terminowe wykonanie prac).

Zadania biblioteki powiatowej
W roku sprawozdawczym zadania biblioteki powiatowej były realizowane w określonym ustawą
zakresie. Efektywnie pracował zespół instrukcyjno-metodyczny, kontynuowano wzmożoną opiekę
merytoryczną informatyka nad bibliotekami gminnymi i filiami na terenie powiatu w związku
z wdrażaniem systemu SOWA2 na terenie całego powiatu.
Sprawozdanie z działalności biblioteki powiatowej zostało przekazane za pośrednictwem UM do
Starostwa Powiatowego w określonym przepisami terminie.
Problemy







nadal brak 1 etatu merytorycznego;
nadal brak w dotacji podmiotowej zabezpieczenia środków na opłacenie stażystów
z gwarancją zatrudnienia po odbyciu stażu;
dotacja na poziomie uniemożliwiającym przeznaczenie na zakup zbiorów kwoty
pozwalającej uzyskać ok. 3600 jednostek ewidencyjnych (wymóg dla certyfikatu
Biblioteki+);
zagrożenie wymówieniem umowy najmu lokalu filii „Biblioteka Naukowo-Techniczna”
w budynku stanowiącym obecnie prywatną własność i wystawionym przez właściciela na
sprzedaż;
bardzo mały lokal filii „Zawodzie”, niespełniający współczesnych standardów (MBP nie ma
możliwości otrzymania certyfikatu Biblioteki+);
w wyniku kontroli przeciwpożarowej zalecenie wydzielenia klatki schodowej MBP jako
odrębnej strefy.

