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Stan sieci 

 

Sieć bibliotek publicznych województwa małopolskiego tworzyły na koniec 

2019 r.: 

• 193 biblioteki publiczne, 

• 518 filii bibliotecznych. 

 

Na terenie województwa funkcjonowały 104 filie i oddziały dla dzieci oraz 

38 punktów bibliotecznych. 

 

47 bibliotek (wraz z 79 filiami) funkcjonuje w strukturach ośrodków kultury. 

 

W 2019 r. zlikwidowanych zostało 5 filii bibliotecznych: 

• wszystkie 4 filie GBP w Chełmcu (powiat nowosądecki), 

• Filia w Woli Radłowskiej (gm. Radłów, powiat tarnowski).  
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Zbiory biblioteczne 
 

W 2019 r. zbiory bibliotek publicznych w Małopolsce zwiększyły się o:  

• 437 574 książki, 

• 1 904 czasopisma oprawne, 

• 20 695 zbiorów specjalnych. 

 

W tym zakupiono:  

• 330 294 książki (z tego 119 307 z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego), 

• 13 735 zbiorów specjalnych (w tym 3 082 z dotacji Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego). 
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Wycofano z bibliotek 451 621 zbiorów (zniszczonych, nieaktualnych), w tym: 

• 434 005 książek, 

• 1 487 czasopism oprawnych, 

• 16 129 zbiorów specjalnych. 

 

Ogółem stan zbiorów w bibliotekach na koniec 2019 r. wyniósł 11 374 231 wol.: 

• 11 022 686 książek, 

• 83 415 czasopism oprawnych, 

• 268 130 zbiorów specjalnych. 

 

W 2019 r. zakup książek zwiększył się o 7% w stosunku do roku poprzedniego 

(21 144 wol.), zakup zbiorów specjalnych o 6% (777 egz.).  

 

Na zakup zbiorów w 2019 r. biblioteki publiczne województwa małopolskiego prze-

znaczyły 8 581 448 zł (wzrost o 6% w stosunku do roku poprzedniego). 

 

Wydatki na zakup zbiorów w przeliczeniu na jednego czytelnika wyniosły 13 zł. 

 

Najwyższe wskaźniki, biorąc pod uwagę kwotę wydaną na zakup książek 

na 100 mieszkańców, osiągnęły: 

 

• GCKiC – GBP w Radłowie    619,63 zł; 

• GBP Budzów z/s w Palczy    613,65 zł; 

• GBP w Ropie      553,55 zł; 

• PiMBP w Limanowej     507,85 zł; 

• GCKCziP w Rzepienniku Strzyżewskim  497,81 zł. 

 

 

Średnia cena zakupionej książki wynosiła 22,18 zł. 

 

W 2019 r. ponownie wzrosła wysokość dotacji organizatorów przeznaczonych na zakup 

zbiorów.  

 

Organizatorzy w 2019 r. zwiększyli dotacje dla bibliotek o 3%, ogółem budżety w stosunku 

do roku 2018 zwiększyły się o 5%. 



str. 6                                                                                      

 

 

Wskaźnik zakupu książek w województwie w przeliczeniu na 100 mieszkań-

ców wyniósł 10 wol.  

Biorąc pod uwagę ten wskaźnik wśród najlepszych bibliotek w 2019 r. znalazły się:  

 

• GBP Budzów z/s w Palczy   32,05 

• GCKiC – GBP w Radłowie   29,05 

• GCKCziP w Rzepienniku Strzyżewskim  26,64 

• GBP w Ropie     25,85 

• MBP w Limanowej    24,17 
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Czytelnictwo 

 

 

W bibliotekach publicznych województwa małopolskiego w 2019 r. zarejestrowano 

661 072 czytelników, co stanowiło 19% mieszkańców województwa. Oznacza 

to wzrost liczby czytelników w stosunku do roku poprzedniego o 6 043. 
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W kategorii według zajęcia największą grupę stanowią osoby uczące się – 

42% czytelników. 

Dominującą grupą w bibliotekach publicznych województwa małopolskiego nie-

zmiennie pozostają czytelnicy z przedziału wiekowego 25-44 lata, stanowiący 

28% ogółu czytelników. 
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W stosunku do roku poprzedniego wzrost odnotowano w kategorii wiekowej do lat 5 

(o 1%) i wśród pracowników umysłowych (o 2%), spadła liczba czytelników w wieku 

od 16 do 24 lat (po 1%) i osób uczących się (o 2%). 

 

 

W 2019 r. biblioteki publiczne w Małopolsce odnotowały 6 656 950 wizyt osób korzy-

stających z ich usług, w przeliczeniu na liczbę czytelników oznacza to, że każdy od-

wiedził bibliotekę 10 razy. W porównaniu do roku poprzedniego liczba odwiedzin 

w bibliotekach wzrosła o 47 686 (1%). 

Najwyższy wskaźnik liczby czytelników w przeliczeniu 

na 100 mieszkańców w 2019 r. odnotowały: 

• MBP w Grybowie   45 czytelników; 

• MBP w Limanowej   37 czytelników; 

• MiGBP w Muszynie   36 czytelników; 

• MBP w Niepołomicach  36 czytelników; 

• PiMBP w Oświęcimiu   36 czytelników. 
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Wypożyczenia 

 

W bibliotekach publicznych w 2019 r. odnotowano: 11 435 704 wypożyczenia ma-

teriałów, z czego 10 096 658 to wypożyczenia na zewnątrz, 1 339 046 – udostępnie-

nia na miejscu. W stosunku do roku 2018 oznacza to wzrost liczby wypożyczonych 

zbiorów o 638 918 jednostek, jednak w związku z tym, że w statystyce za rok 2018 

nie było uwzględnione wykorzystanie czasopism nieoprawnych realny wzrost 

w 2019 r. wyniósł 86 204. 

 

Wskaźnik wypożyczeń na 100 mieszkańców w 2019 r. wyniósł 318 wol. i zmniejszył 

się w stosunku do roku poprzedniego o 9 wol. 
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Biblioteki wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników umożliwiają im możli-

wość wypożyczania i zwrotu zbiorów w najbardziej dogodnym dla użytkowników 

czasie. Trzy placówki w Małopolsce użytkują wrzutnie na zbiory: MBP w Chrzanowie, 

MBP im. M. Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz MBP Galeria Książki 

w Oświęcimiu. Wrzutnie  ułatwiają zwroty wypożyczonych materiałów bibliotecznych 

osobom, które nie mają możliwości oddania ich w godzinach pracy biblioteki i są 

chętnie wykorzystywane przez czytelników.  

W WBP w Krakowie funkcjonuje książkomat. Urządzenie posiada 43 skrytki i jest przezna-

czone do odbioru zamówionych wcześniej zbiorów. Z książkomatu można korzystać ca-

łą dobę. 

Najwyższy wskaźnik wypożyczeń w przeliczeniu 

na 100 mieszkańców odnotowały: 

• MBP w Grybowie  991,5 wypożyczeń; 

• MBP w Oświęcimiu  721,3 wypożyczeń; 

• PiMBP w Limanowej  680,1 wypożyczeń; 

• Biblioteka Suska  615,6 wypożyczeń; 

• PiMBP w Olkuszu  612,7 wypożyczeń. 
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Obsługa specjalnych grup użytkowników 

 

Zdecydowana większość placówek w województwie małopolskim nie jest dostoso-

wana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jedynie 38% posiada wejścia 

dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Wewnątrz dostoso-

wanych jest 21% placówek. 

Przeważająca liczba bibliotek zapewniała specjalnym grupom czytelników lekturę 

dostarczając ją, w razie potrzeby, do domów. Biblioteki prowadziły obsługę czytel-

ników z dysfunkcją wzroku, udostępniając zbiory książki mówionej. Przy bibliote-

kach działały związki i stowarzyszenia, które starały się ułatwić swoim członkom 

dotarcie do interesującej literatury. Biblioteki w Małopolsce współpracowały 

ze świetlicami socjoterapeutycznymi, domami pomocy społecznej, warsztatami 

terapii zajęciowej, ośrodkami szkolno-wychowawczymi organizując wspólne zaję-

cia. Gromadziły książki z dużą czcionką oraz audiobooki. W miarę możliwości finan-

sowych i organizacyjnych biblioteki prowadziły filie lub punkty biblioteczne 

w szpitalach. W 2019 r. biblioteki w Małopolsce oferowały czytelnikom dostęp 

do 122 czytaków. 

 

Wiele bibliotek udostępniało czytelnikom e-booki za pośrednictwem platform: IBUK 

Libra i Legimi.  

  

Do osób z niepełnosprawnościami kierowana była również działalność kulturalno-

oświatowa bibliotek, w 2019 r. biblioteki zorganizowały 734 imprezy o charakterze inte-

gracyjnym i aktywnej edukacji skierowane do tej grupy. 188 pracowników bibliotek 

publicznych zostało przeszkolonych w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnościami. 
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Komputeryzacja bibliotek, e-usługi 

 

W 2019 r. w bibliotekach publicznych województwa małopolskiego użytkowane były 

4 704 komputery, z czego 2 408 było dostępnych dla czytelników. W roku sprawozdawczym 

w bibliotekach zakupiono 305 nowych komputerów. 

 

Podstawową usługą elektroniczną świadczoną przez biblioteki był interaktywny do-

stęp do katalogów (możliwość zamawiania i rezerwacji materiałów bibliotecznych) 

oraz komunikowanie się z biblioteką przy pomocy kanałów elektronicznych 

czy portali społecznościowych.  

 

W roku sprawozdawczym w województwie 609 placówek bibliotecznych udostęp-

niało katalog on-line. 357 placówek oferowało usługę zdalnej rezerwacji zbiorów, 

358  umożliwiało zdalne zamówienia materiałów, 355 stosowało elektroniczne po-

wiadamianie o terminie zwrotu wypożyczonych materiałów, 329 umożliwiało zdalną 

prolongatę. 382 placówki posiadały profile na portalach społecznościowych. 

Biblioteki udostępniały czytelnikom 285 czytników książek elektronicznych. 

 

6 bibliotek publicznych na terenie województwa  

prowadziło biblioteki cyfrowe: 

• WBP w Krakowie – Małopolska Biblioteka Cyfrowa, 

• MBP w Gorlicach – Gorlicka Biblioteka Cyfrowa, 

• MBP w Tarnowie – Tarnowska Biblioteka Cyfrowa, 

• Biblioteka Kraków – Biblioteka Cyfrowa Biblioteki Kraków, 

• BP w Tuchowie – Tuchowska Biblioteka Cyfrowa, 

• Sądecka BP – Sądecka Biblioteka Cyfrowa. 
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Funkcjonowały również katalogi rozproszone, które stanowią drugie, poza kataloga-

mi OPAC poszczególnych bibliotek, podstawowe źródło informacji: 

• Katalog rozproszony powiatu tatrzańskiego, 

• Katalog rozproszony powiatu miechowskiego, 

• Katalog rozproszony powiatu olkuskiego, 

• Katalog rozproszony powiatu tarnowskiego, 

• Katalog rozproszony powiatu gorlickiego, 

• Katalog rozproszony powiatu nowosądeckiego, 

• Projekt 33 (scalający biblioteki powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, olku-

skiego i nowotarskiego), 

• Katalog rozproszony powiatu nowotarskiego. 

 

Prócz ww. funkcjonują katalogi rozproszone: Porozumienie Bibliotek Tarnowskich 

i Fidkar Oświęcimski. 

IBUK Libra 

Rok 2019 był kolejnym okresem funkcjonowania utworzonego w 2013 r., z inicjatywy 

WBP w Krakowie, Konsorcjum bibliotek powołanego w celu wspólnego zakupu dostę-

pu do zasobu ebooków oferowanych przez Wydawnictwo Naukowe PWN SA.  

Użytkownicy WBP w Krakowie i 37 małopolskich bibliotek publicznych uzyskali 

od 1 stycznia 2019 r. roczny dostęp do wybranych ibuków (2 421 tytułów). Dostęp 

do ibuków zakupiły biblioteki, w których zarejestrowanych było 2/3 wszystkich czytelni-

ków woj. małopolskiego. Usługa była dostępna we wszystkich, oprócz: dąbrowskiego, 

proszowickiego i oświęcimskiego, powiatach woj. małopolskiego.  

 

Biblioteki korzystające z dostępu do bazy PWN IBUK Libra w ramach konsorcjum zanoto-

wały następujące statystyki:  

• liczba logowań wyniosła 11 610, dokonano 14 104 otwarć dokumentów, wyda-

nych zostało 416 loginów, liczba zarejestrowanych użytkowników wyniosła 

na koniec roku 3 787 (w tym 3 371 zarejestrowanych osób do grudnia 2018 r.). 



                                                                                        str. 15 

 

Legimi 

Rok 2019 był też kolejnym okresem funkcjonowania utworzonego w 2018 r., 

z inicjatywy WBP w Krakowie, Konsorcjum bibliotek powołanego w celu wspólnego 

zakupu dostępu do zasobu ebooków stworzonego przez Firmę Legimi SA. W lipcu 

2019 r., została podpisana kolejna roczna umowa zakupu bezlimitowych kodów. 

Skład odnowionego w lipcu Konsorcjum obejmował 20 bibliotek, zakupiono prawa 

do aktywowania miesięcznie 568 kont czytelniczych. Użytkownicy mieli dostęp 

do ponad 40 000 tytułów, m.in. z: Wydawnictwa Albatros; Wydawnictwa Czarna 

Owca Sp. z o.o.; Wydawnictwa Czarne; Wydawnictwa Prószyński Media; Grupy Wy-

dawniczej Publicat; Wydawnictwa Fabryka Słów, Wydawnictwa Świat Książki; Wy-

dawnictwa W.A.B. oraz Zysk i S-ka Wydawnictwo. 

 

Biblioteki korzystające z dostępu do bazy Legimi w ramach konsorcjum zanotowały 

następujące statystyki:  

• liczba wydanych kodów 7 549, z tego aktywowano 6 133 kody, liczba logo-

wań użytkowników 26 376. 

 Biblioteki w Małopolsce oferowały dostęp do następujących  

 baz  danych: 
 

• Inforlex (PiMBP w Brzesku, Sądecka BP); 

• System Informacji Prawnej Lex / Legalis (MBP w Chrzanowie, MBP im. J. Słowac-

kiego w Tarnowie); 

• Lex Gamma (MBP w Chrzanowie, PiMBP w Olkuszu); 

• Wielka Genealogia Minakowskiego (MBP im. J. Słowackiego w Tarnowie, 

BP w Krynicy-Zdroju); 

• EBSCO (Biblioteka Kraków); 

• Academica (PiMBP w Miechowie, MBP im. J. Słowackiego w Tarnowie, Sądec-

ka BP, Wadowicka BP, GBP w Brzeźnicy, BP im. S. Wyspiańskiego w Kalwarii Zebrzy-

dowskiej, PiMBP w Brzesku, MBP w Chrzanowie, PiGBP w Jerzmanowicach, 

MGBP w Krzeszowicach, MBP w Skawinie, BP w Krynicy-Zdroju, Biblioteka Kraków, 

Biblioteka Suska); 

• Gazeta Prawna (MBP w Trzebini). 
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Ponadto biblioteki oferowały dostęp i współtworzyły następujące bazy 

danych: 

 

• Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej – CATL (MBP im. M. Kozaczkowej w Dąbrowie 

Tarnowskiej, MBP w Chrzanowie); 

• Dąbroviana, Dokumenty Życia Społecznego, Bibliografia Zawartości Czasopism 

miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska i Bibliografia Zawartości Czasopism za lata 2005–

2008 powiatu dąbrowskiego (MBP w Dąbrowie Tarnowskiej); 

• Bibliografia ludzi zasłużonych dla regionu i elektroniczny katalog zdjęć osób zasłu-

żonych dla regionu (MBP w Mszanie Dolnej, MBP w Limanowej, GBP w Łukowicy); 

• Bibliografia zawartości lokalnego czasopisma „Radło” (GBP w Radłowie); 

• Bibliografia Regionalna Powiatu Chrzanowskiego, Dokumenty Życia Społecznego 

(MBP w Chrzanowie); 

• Dokumenty Życia Społecznego (MBP w Gorlicach); 

• Świadkowie Lokalnej Historii (cyfrowe repozytorium historii mówionej oraz zdigitali-

zowanych materiałów – fotografii, dokumentów, wspomnień) (MBP w Gorlicach); 

• Bibliografia zawartości lokalnego czasopisma „Radło” (GCKiC– 

MGBP w Radłowie); 

• Platforma e-kiosk (MBP w Słomnikach). 

 

 

Portale społecznościowe 

 

Biblioteki w Małopolsce komunikowały się z użytkownikami poprzez profile na portalach 

społecznościowych tj.: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. 

Zamieszczane były na nich informacje na temat nowości w bibliotekach, o zbliżających 

się wydarzeniach kulturalnych, relacje z tych wydarzeń, ciekawostki i konkursy. Biblioteki 

w Małopolsce wykorzystywały media społecznościowe do budowania społeczności wokół 

biblioteki. Wiele bibliotek w Małopolsce oferowało usługę „Zaproponuj książkę”, gdzie po-

przez formularz elektroniczny czytelnicy mogą zgłaszać propozycję do zakupów. Wybrane 

placówki przygotowywały newslettery zawierające informacje na temat oferty kulturalnej 

i edukacyjnej, a  także oferowały e-learning.  



                                                                                        str. 17 

 

Wojewódzki System Bibliografii Regionalnej (SBR) 

Bibliografia Małopolski jest częścią ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych, 

które pełnią funkcję uzupełniającą w odniesieniu do narodowych wykazów publika-

cji.  

Zawiera opisy wydawnictw treściowo związanych z woj. małopolskim i Małopolską, 

jako regionem geograficzno-historycznym. Rejestruje: książki – w całości lub tylko czę-

ściowo poświęcone Małopolsce (rozdziały, ustępy, rozprawy z prac zbiorowych), ma-

py, czasopisma, artykuły z czasopism, dokumenty życia społecznego (głównie kata-

logi wystaw artystycznych i muzealnych, foldery i prospekty turystyczne oraz inne ma-

teriały o istotnej wartości informacyjnej), wybrane dokumenty elektroniczne 

i muzyczne. W przeważającej większości są to opisy publikacji wydanych po 2000 r. 

 

Bibliografia Małopolski powstała z połączenia baz lokalnych tworzonych 

w bibliotekach powiatowych woj. małopolskiego z bazą o takiej samej nazwie po-

wstającą w WBP w Krakowie i jest współtworzona przez 22 biblioteki publiczne woj. ma-

łopolskiego.  

 

W 2019 r. łącznie do „Bibliografii Małopolski” wprowadzono: 

• 18 749 rekordów bibliograficznych,  

• 8 723 rekordy wzorcowych haseł przedmiotowych,  

• 6 252 rekordy wzorcowych haseł formalnych.  

Wszystkie rekordy wprowadzane przez bibliografów z bibliotek powiatowych (9 179) były 

przez bibliografów z WBP w Krakowie sprawdzane i akceptowane.  

 

W 2019 r. Bibliografia Małopolski odnotowała: 8 780 użytkowników, 7 690 sesji 

i 64 745 odsłon. 
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Pozabudżetowe źródła pozyskiwania  
środków na działalność bieżącą 
i inwestycje – udział w programach,  
grantach, sponsoring itp. 
 

Biblioteki publiczne województwa małopolskiego wykorzystywały możliwości po-

prawy jakości pracy i poszerzenia oferty usług poprzez pozyskiwanie środków ze-

wnętrznych.  

Wszystkie biblioteki w województwie (poza PBP w Dąbrowie Tarnowskiej z/s w Brniu 

i GBP w Łapanowie) dokonały w 2019 r. zakupu zbiorów w ramach Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa „Zakup nowości wydawniczych”, większość pozy-

skiwała również zbiory przekazywane w formie darów (od osób prywatnych, wy-

dawnictw, stowarzyszeń itp.). 

W miarę możliwości biblioteki wypracowywały własne środki były to np. opłaty 

za wynajęcie sal czy usługi reprograficzne. 

 

W 2019 r. w województwie realizowano programy, w których uczestniczyło wiele bi-

bliotek publicznych: 

Infrastruktura bibliotek 2016-2020 

Program ma na celu przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostę-

pu do wiedzy, kultury, ośrodki życia społecznego. W 2019 r. inwestycje w ramach pro-

gramu realizowały: PiMBP w Proszowicach – „Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Biblio-

teki Publicznej w Proszowicach przy ulicy Rynek 16 wraz z infrastrukturą techniczną”, war-

tość projektu: 3 092 300 zł. GBP w Zawoi – „Budowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Pu-

blicznej w Zawoi”, wartość projektu: 5 500 000 zł. GBP w Wierzchosławicach – „Remont 

i modernizacja wnętrza budynku Domu Ludowego im. W. Witosa, z przeznaczeniem 

na siedzibę GBP w Wierzchosławicach”, wartość projektu: 860 613 zł. 
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W 117 placówkach w województwie małopolskim realizowany był projekt DKK. Ko-

ordynacja działalności DKK na terenie Małopolski objęła – 153 działające kluby 

(82 kluby dla dzieci i 71 dla dorosłych), odbyło się 1 276 spotkań (1 203 spotkania 

klubowe, 72 autorskie i 1 zjazd moderatorów). 2 132 osoby to stali członkowie klu-

bów, a liczba uczestników spotkań w 2019 r. wyniosła 11 178 osób. 

Wśród małopolskich klubów dwa DKK działały w WBP w Krakowie. W 2019 r. 

w WBP w Krakowie odbyło się 19 spotkań klubowych dwóch Dyskusyjnych Klubów 

Książki, w których uczestniczyły 144 osoby. 

W dniach 29-30.01.2019 r. we współpracy z Austriackim Forum Kultury zorganizowano 

warsztaty dla moderatorów DKK, 26.11.2019 r. odbył się zjazd moderatorów DKK woje-

wództwa małopolskiego. 

Zbiory DKK w 2019 r. wzbogaciły się o 1 139 jednostek inwentarzowych. 

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii tele-

informatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach 

o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wypo-

sażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy. Program „Kraszewski. Kom-

putery dla bibliotek 2019” był jego szóstą edycją, skorzystały z niego 24 biblioteki 

z województwa małopolskiego. 

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 

Dyskusyjne Kluby Książki 



str. 20                                                                                      

 

 

O finansach w bibliotece…  

6. edycja programu FRSI. Celem projektu jest wzrost wiedzy ekonomicznej 

i zwiększenie umiejętności korzystania z nowoczesnych produktów i usług finanso-

wych przy wykorzystaniu nowych technologii u osób powyżej 50. roku życia. 

W programie uczestniczyły: MBP w Andrychowie, GBP w Bolesławiu (pow. dąbrow-

ski), OK w Brzeszczach BP, MBP w Bukownie, MBP w Chrzanowie, OK w Jordanowie – 

Biblioteka w Naprawie, OK w Jordanowie – Biblioteka Toporzysko, GBP w Kętach, 

MBP w Nowym Targu, GBP w Nowym Targu z/s w Waksmundzie, GCKCiP 

w Rzepienniku Strzyżewskim, PiM-GBP w Starym Sączu – filia w Barcicach, 

BP w Szczucinie, MBP w Trzebini, GBP w Kluszkowcach. 

WBP w Krakowie była koordynatorem projektu.  

 

 

Mała książka – wielki człowiek 

 

W ramach programu Instytutu Książki biblioteki otrzymały pakiety wyprawek czytelni-

czych dla najmłodszych czytelników i ich rodziców, 

W programie uczestniczyły MBP w Myślenicach, MBP w Dobczycach, 

GBP w Wiśniowej, GBP w Lubniu, PiMGBP w Starym Sączu, PiMBP w Proszowicach, 

MBP w Gorlicach, WBP w Krakowie. 

 

 

Realizacja budżetów partycypacyjnych w bibliotekach publicznych 

w 2019 r.  

 

W 2019 r. wybrane biblioteki publiczne województwa małopolskiego realizowały zadania 

finansowane ze środków pochodzących z budżetów partycypacyjnych: 

 

• Biblioteka Kraków – z Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa: „Czyta duży, czyta 

mały – doposażenie Filii Biblioteki” – 17 000 zł, „Nowe książki w naszej bibliotece” – 

12 000 zł, „Więcej darmowych ebook-ów w bibliotekach na Zwierzyńcu” – 2 500 zł, 

„Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – wchodzę” – 12 500 zł, „Biblioteka Gier Planszo-

wych” – 55 000 zł, 

 

• PiMBP w Olkuszu – z Budżetu Obywatelskiego Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu – zakup 

nowości wydawniczych do biblioteki – 25 000 zł, 
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• MBP w Bukownie – z Budżetu Obywatelskiego Urzędu Miejskiego 

w Bukownie – zakup tabletu do Filii nr 3 – 1 499 zł, 

• PIMBP w Wieliczce – z Budżetu Obywatelskiego Gminy Wielicz-

ka – remont filii bibliotecznej w Koźmicach Wielkich 25 000 zł, 

oraz wyposażenie w meble biblioteczne filii na os. Krzyszkowice – 

21 433 zł, 

 

• BP w Niepołomicach – z Budżetu Obywatelskiego Gminy Nie-

połomice: „Świat książki mówionej – zakup audiobooków 

dla czytelników Biblioteki Publicznej w Niepołomicach” – 2 000 zł 

oraz „Książka dla każdego – zakup książek i audiobooków dla Filii 

Biblioteki Publicznej w Woli Batorskiej” – 3 000 zł. 

 

 

 

Sytuacja zawodowa bibliotekarzy  

 

W 2019 r. w bibliotekach publicznych województwa małopolskiego na stanowiskach 

bibliotekarskich zatrudnione były 1 433 osoby (w stosunku do roku poprzedniego 

oznacza to wzrost o 28 osób).  

76% pracowników na stanowiskach merytorycznych legitymowało się wykształceniem 

bibliotekarskim, z czego 72% posiadało wykształcenie wyższe.  

Pracownicy bibliotek publicznych brali udział w różnego rodzaju szkoleniach – łącznie 

w 2019 r. 1 432 bibliotekarzy zrealizowało 24 498 godzin szkoleń.  

Średnia płaca brutto pracowników na stanowiskach bibliotekarskich w 2019 r. wyniosła 

3 440 zł.  
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I nwes tyc je, modern izacje, zm iany 
w infrastrukturze bibliotek publicznych prze-
prowadzone w ostatnim roku 
 

W 2019 r. część placówek bibliotecznych województwa małopolskiego zmieniło 

lokalizację lub pomieszczenia: 

 

Powiat bocheński 

GBP Łapczyca – adres nowej siedziby: 32-744 Łapczyca 496, metraż: 34 m2  

  

Powiat chrzanowski  

MBP Chrzanów – Filia Kąty – adres nowej siedziby: 32-500 Chrzanów, ul. Śląska 68b , 

metraż: 29 m2  

 

Powiat gorlicki 

Biblioteka Biecz – Filia Binarowa – adres nowej siedziby: 38-340 Biecz, Binarowa 457, 

metraż: 109 m2  

OKiB Moszczenica – Filia Staszkówka – adres nowej siedziby 38-325 Staszkówka, 

ul. Św. Jana Pawła II 3 , metraż: 97 m2  

 

Powiat krakowski  

PiGBP Jerzmanowice – Filia Przeginia – adres nowej siedziby: 34-049 Przeginia 116 

(parter), metraż: 65 m2  

MBP Skawina – Filia Wielkie Drogi – adres nowej siedziby: 32-051 Wielkie Drogi 37, me-

traż: 113 m2  

 

Powiat limanowski 

GBP Mszana Dolna z/s w Kasince Małej – adres nowej siedziby: 34-741 Kasina Wielka 

590 , metraż: 61 m2  

GBP Mszana Dolna z/s w Kasinie Wielkiej – Filia Łostówka – adres nowej siedziby: 34-730 

Mszana Dolna, Remiza OSP Łostówka , metraż: 58 m2  
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Powiat nowosądecki  

GBP Korzenna – Filia Lipnica W. – adres nowej siedziby: 33-323 Lipnica Wielka 48 , 

metraż: 29 m2  

 

Powiat nowosądecki  

MBP Nowy Targ  – tymczasowa siedziba na czas remontu, metraż: 313 m2  

 

Powiat olkuski  

GBP Klucze – Filia Jaroszowiec – biblioteka pozyskała dodatkowe pomieszczenia, 

metraż: 85 m2  

 

Powiat suski  

GBP Sidzina – Filia Bystra Podhalańska – adres nowej siedziby: 34-235 Bystra Podha-

lańska 353 , metraż: 69 m2  

GCKiC Zembrzyce – biblioteka pozyskała dodatkowe pomieszczenia, metraż: 120 

m2  

 

Powiat tarnowski  

GBP Gromnik – Filia Brzozowa  – biblioteka przeniesiona z piętra na parter, metraż: 51 

m2  

GBP Wietrzychowice – budynek wyremontowany i w całości oddany bibliotece, me-

traż: 100 m2  

 

Powiat tarnowski  

GBP Kościelisko – Filia Dzianisz – adres nowej siedziby: 34-514 Dzianisz 173, metraż: 61 m2  

 

Powiat wadowicki 

OK-BP Tomice – Filia Radocza – adres nowej siedziby: 34-100 Radocza, ul. Dębowa 49, 

metraż: 61 m2  

 

Powiat wielicki 

PiMBP Wieliczka – adres nowej siedziby: 32-020 Wieliczka, Pl. M. Skulimowskiego 3, 

metraż: 604 m2  

PiMBP Wieliczka – Filia Raciborsko – biblioteka pozyskała dodatkowe pomieszczenia, 

metraż: 88 m2  
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Ponadto w małopolskich bibliotekach publicznych przeprowadzono remonty, adap-

tacje i modernizacje pomieszczeń oraz budynków bibliotecznych (zmiana mebli, ma-

lowanie, ułożenie podłogi, wykonanie instalacji elektrycznej, termoizolacja itp.). 

 

Kraków 

Biblioteka Kraków prowadziła remont pomieszczeń na parterze budynku dworca 

PKP, przeznaczonych na działalność działów merytorycznych biblioteki. Zakres prac 

obejmował: renowację posadzki podłogowej na korytarzach, modernizację sanita-

riatów, malowanie ścian i sufitów, położenie posadzki gresowej w pomieszczeniach, 

malowanie elementów metalowych. 

Koszt remontu w wysokości 105 000 zł pokryła dotacja podmiotowa Gminy Miejskiej 

Kraków.  

 

Biblioteka Główna – opracowany został projekt aranżacji wnętrz, zakupiono pierw-

sze wyposażenie biblioteki i wykonano nowe meble nawiązujące do zabytkowego 

charakteru obiektu. Zakres prowadzonych prac remontowo-budowlanych obejmo-

wał: wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, zakup i montaż 

oświetlenia, uzupełnienie, cyklinowanie i lakierowanie parkietów, położenie posa-

dzek gresowych w korytarzach i pomieszczeniach magazynowych, wykonanie sufi-

tów podwieszanych, renowację zabytkowych drzwi i elementów drewnianych, reno-

wację starych lamp, malowanie ścian i sufitów.  

Koszt inwestycji w wysokości 1 150 000 zł pokryła Gmina Miejska Kraków.  

 

Dla Filii nr 10 opracowany został projekt aranżacji wnętrz, zakupiono meble 

i wyposażenie filii. Przeprowadzony został remont lokalu: modernizacja instalacji elek-

trycznej i teletechnicznej, wykonanie posadzki gresowej, wymiana okien i drzwi ze-

wnętrznych, wymiana drzwi wewnętrznych, wykonanie wentylacji mechanicznej 

i klimatyzacji, modernizacja c.o., modernizacja sanitariatów, malowanie ścian i sufitów, 

wymiana systemu oświetlenia lokalu. 

Koszt inwestycji wyniósł 293 591 zł, dotacja podmiotowa Gminy Miejskiej Kraków. 

 

Filia nr 51 – prowadzony był remont lokalu obejmujący: wymianę części okien i drzwi wej-

ściowych, wymianę drzwi wewnętrznych, modernizację sanitariatów, wykonanie wenty-

lacji mechanicznej i klimatyzacji, wyburzenia i montaż nowych ścianek działowych, mo-

dernizację instalacji elektrycznej i teletechnicznej, modernizację instalacji wodno-

kanalizacyjnej, położenie posadzek gresowych, położenie wykładzin podłogowych, za-

kup i montaż oświetlenia, malowanie ścian i sufitów, wykonanie przyłącza elektrycznego 

WLZ. Zrealizowano również zakup mebli i wyposażenia filii.  

Łączny koszt prac w wysokości 518 338 zł pokryła dotacja podmiotowa Gminy Miejskiej 

Kraków . 
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Biblioteka Kraków –  Filia 10 
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Filia nr 45 – opracowany został projekt aranżacji wnętrz, zakupiono meble 

i wyposażenie, przeprowadzono remont oraz adaptację i połączenie z nowym po-

mieszczeniem. Zakres prac remontowo-budowlanych obejmował: wykonanie no-

wych sufitów podwieszanych z izolacją, położenie posadzki gresowej, wyburzenie 

i montaż nowych ścianek działowych, wymianę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, 

wykonanie nowej instalacji elektrycznej i teletechnicznej, modernizację sieci wodno-

kanalizacyjnej, położenie posadzki podłogowej, wyburzenia ścian, montaż nowych 

ścianek działowych, modernizację sanitariatów, wymianę drzwi wewnętrznych, za-

kup i montaż nowego oświetlenia, montaż instalacji wentylacji mechanicznej 

i klimatyzacji, malowanie ścian i sufitów.  

Dotacja podmiotowa z Gminy Miejskiej Kraków pokryła całkowite koszty w wysoko-

ści 454 376 zł. 

 

Ponadto realizowano inwestycję w nowym lokalu filii – wpłacona została druga tran-

sza za zakup lokalu, realizowano prace remontowo-budowlane: wykonanie moder-

nizacji wentylacji mechanicznej, rozbudowę sieci elektrycznej, modernizację sieci 

c.o., zakupiono systemy oświetleniowe oraz pierwsze wyposażenie do biblioteki.  

Koszt inwestycji 725 000 zł – dotacja inwestycyjna z Gminy Miejskiej Kraków. 

 

Powiat krakowski 

W 2019 r. kontynuowana była budowa Biblioteki Głównej w Krzeszowicach, zakończe-

nie prac planowane jest na lipiec 2021 r. Kompleksowa realizacja zadania inwestycyj-

nego, w trybie zaprojektuj i wybuduj, polegającego na zaprojektowaniu i budowie bi-

blioteki głównej w Krzeszowicach wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architektu-

rą, a także wyposażenie obiektu.  

Koszt inwestycji –6 787 424,33 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-

gionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopol-

skiego na lata 2014 – 2020, Działanie 11 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitali-

zacja miast średnich i małych. 

 

Powiat limanowski 

W roku sprawozdawczym trwała budowa i wyposażenie nowego budynku Miejskiej Biblio-

teki Publicznej w Limanowej. Planowane zakończenie prac i przeprowadzka to wiosna 

2020 r. Budowa biblioteki realizowana jest w ramach priorytetu Infrastruktura Bibliotek 2016-

2020 będącego częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 
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Powiat myślenicki 

Filia Biblioteczna w Trzemeśni (MBP im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach) prowadziła 

prace remontowe polegające na przystosowaniu lokalu na potrzeby biblioteki 

(malowanie, wymiana wykładziny).  

Koszt zadania w wysokości 6 936 zł pochodził z budżetu biblioteki.  

 

Powiat nowosądecki 

W 2019 r. trwała budowa Filii w Przysietnicy Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Starym Sączu. Budowa biblioteki realizowana jest w ramach priorytetu 

Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 będącego częścią Narodowego Programu Rozwo-

ju Czytelnictwa.  

Koszt całkowity inwestycji to 2 382 748 zł, w tym dotacja z Instytutu Książki – 

1 787 061 zł. 

 

Powiat oświęcimski 

W 2019 roku wykonano prace modernizacyjne i zakup wyposażenia BP w Osieku. 

Prace modernizacyjne obejmowały m.in.: wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji 

komputerowej, ścianek systemowych, okładziny ścian i sufitu podwieszanego, malo-

wanie, tapetowanie oraz wykonanie nowej posadzki. Zostały zakupione nowe regały 

biblioteczne, biurka, krzesła, zgrzewarka, fotele typu sako, pufy, zabawka sensoryczna 

„Domek na drzewie”, telewizor, wyświetlacz multimedialny.  

Wartość wykonanych prac wyniosła 339 922,70 zł. Inwestycję zrealizowała gmina Osiek 

w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. 

 

Powiat proszowicki 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach kontynuowała rozbudowę sie-

dziby biblioteki oraz modernizację wyposażenia w celu stworzenia funkcjonalnej i ogólnie 

dostępnej przestrzeni na cele biblioteki publicznej. Inwestycja realizowana jest w ramach 

priorytetu Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 będącego częścią Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa.  

Koszt całkowity inwestycji to 3 092 300 zł, w tym dotacja z Instytutu Książki – 2 000 000 zł. 
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Powiat suski 

W Suchej Beskidzkiej trwała budowa obiektu użyteczności publicznej o łącznej kuba-

turze ok. 21 000 m3 i powierzchni użytkowej wynoszącej ponad 3 500 m2. W budynku 

znajdzie się sala widowiskowo-kinowa oraz pomieszczenia dla Miejskiego Ośrodka 

Kultury i Biblioteki Suskiej im. dra Michała Żmigrodzkiego. 

Inwestycja jest dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014-2020. Koszt całkowity 23 135 111 zł, dofinansowanie z RPO 8 000 000 zł.  

 

GOKSiP w Jordanowie w roku 2019 realizowała remont w dwóch filiach bibliotecz-

nych: 

• Filia w Naprawie – kontynuowała remont części biblioteki – malowanie, wymiana 

lamp, wymiana posadzki pokrytej wykładziną na płytki, zakup regałów bibliotecz-

nych. Koszt inwestycji – 6 334 zł pokrył organizator placówki. 

• Filia w Osielcu przeprowadziła malowanie pomieszczeń, koszt 3 200 zł pokryto 

z dotacji organizatora. 

 

GBP w Zawoi kontynuowała realizację zadania „Budowa i wyposażenie Biblioteki Pu-

blicznej w Zawoi”. Nowy obiekt o powierzchni całkowitej 2 300 m² będzie mieścił 

otwartą przestrzeń biblioteczną podzieloną na strefy dostosowane do potrzeb wszyst-

kich czytelników, salę widowiskowo-kinową, sale multimedialne i dydaktyczne oraz 

pracownie kultury i przestrzenie biurowe. Ponadto z poziomu wszystkich kondygnacji 

zaplanowano dostęp do tarasów, które będą stanowić strefę dla różnych aktywności 

społeczno-kulturowych. Obsługa komunikacyjna obiektu zostanie dostosowana 

do potrzeb osób z niepełnosprawnością.  

Inwestycja realizowana jest w ramach priorytetu Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 będą-

cego częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Koszt całkowity inwestycji 

to 5 500 000 zł, w tym dotacja z Instytutu Książki – 2 000 000 zł. 

 

Powiat tarnowski 

BP w Tuchowie prowadziła w roku 2019 modernizację budynku polegającą na wymianie 

drzwi wejściowych. Koszt przedsięwzięcia 11 040 zł pokryty został z dotacji podmiotowej. 

 

Filia Bobrowniki Małe (gm. Wierzchosławice) realizowała remont polegający na wymianie 

okien, parapetów i instalacji elektrycznej, ociepleniu oraz malowaniu jednego 

z pomieszczeń. Całość kosztów w wysokości 12 000 zł pokryta została ze środków Funduszu 

Sołeckiego. 
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GBP w Wierzchosławicach realizowała „Remont i modernizację Domu Ludowego 

im. W. Witosa – z przeznaczeniem na nową siedzibę biblioteki”. Inwestycja obejmuje 

kompleksową modernizację przedwojennego budynku z wymianą instalacji grzew-

czej, elektrycznej, stolarki, infrastruktury sanitarnej oraz modernizację pod kątem do-

stępności. Inwestycja realizowana jest w ramach priorytetu Infrastruktura Biblio-

tek 2016-2020 będącego częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

Koszt całkowity inwestycji to 860 613 zł, w tym dotacja z Instytutu Książki – 645 459 zł. 

 

W GBP w Zakliczynie w ramach zadania inwestycyjnego „Remont i modernizacja 

budynku komunalnego z przeznaczeniem na nową siedzibę GBP” wykonany został 

remont budynku polegający na wymianie instalacji elektrycznej, stolarki drzwiowej, 

podłóg, modernizacji łazienek, pomieszczeń sanitarnych i socjalnych 

z dostosowaniem ich dla osób niepełnosprawnych. W ramach inwestycji zostało za-

kupione wyposażenie biblioteki: meble biblioteczne oraz urządzenia pozwalające 

spełnić kryteria Certyfikatu Biblioteka +. 

Inwestycja realizowana w ramach priorytetu Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 będą-

cego częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Koszt całkowity inwe-

stycji to 679 755 zł, w tym dotacja z Instytutu Książki – 509 816 zł. 

 

Powiat wadowicki 

GBP w Wieprzu – Filia Frydrychowice prowadziła prace polegające na wybudowaniu 

ścianki działowej i zamontowaniu drzwi. Koszt zadania w wysokości 3 000 zł zrealizo-

wany został ze środków własnych placówki. 

 

WBP w Krakowie 

W ramach remontów bieżących WBP w Krakowie w 2019 roku zrealizowała: 

Remont pokoi gościnnych (malowanie ścian i sufitów, naprawa i renowacja podłóg, 

wymiana instalacji elektrycznej, doprowadzenie internetu, wymiana drzwi, montaż rolet 

okiennych, malowanie kaloryferów, zakup wyposażenia, remont łazienek – wymiana in-

stalacji wodno-kanalizacyjnej, doprowadzenie centralnej ciepłej wody, położenie no-

wych płytek ceramicznych na podłogach i ścianach, montaż nowych urządzeń sanitar-

nych). 

Malowanie pomieszczeń bibliotecznych.  

 

Ponadto Biblioteka prowadziła dwa wieloletnie zadania inwestycyjne, których zakończe-

nie jest przewidywane na rok 2021: 

„Remont budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie przy ul. Rajskiej 1 

w zakresie modernizacji energetycznej budynku” – Modernizacja energetyczna woje-

wódzkich budynków użyteczności publicznej – Działanie 4.3 RPO. 

„Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynku WBP w Krakowie”. 
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Informacje opracowano w kwietniu 2020 r. na podstawie danych zawartych w formularzach 
statystycznych K-03 oraz sprawozdaniach bibliotek publicznych w województwie małopolskim 
za 2019 r. 

Zdjęcie pochodzi na stronie 25 z archiwów Biblioteki Kraków. 

 

Kraków, kwiecień 2020 r. 

 

Opracowano: 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie 

Dział Edukacji, Nauki i Badań 

www.rajska.info 


