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Stan sieci 

 

Sieć bibliotek publicznych województwa małopolskiego tworzyły 

na koniec  2020 r.: 

 193 biblioteki publiczne,  

 514 filii bibliotecznych.  

 

Na terenie województwa funkcjonowało 38 punktów bibliotecznych. 

 

W 2020 r. zlikwidowane zostały: 

 Powiatowa Biblioteka Publiczna z siedzibą w Brniu. Zadania biblioteki powiato-

wej powierzone zostały Gminnej Bibliotece Publicznej w Oleśnie, 

 Filia nr 1 Biblioteki Publicznej MOKSIR gm. Chełmek (pow. oświęcimski), 

 Filia w Łukowej (gm. Lisia Góra, powiat tarnowski), 

 Filia nr 2 Wadowickiej Biblioteki Publicznej, 

 Filia w Radoczy (gm. Tomice, pow. wadowicki). 
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Zbiory biblioteczne 

 

W 2020 r. zbiory bibliotek publicznych w Małopolsce zwiększyły się o:  

 534 174 książki, 

 1 264 czasopisma oprawne, 

 23 731 zbiorów specjalnych. 

 

W tym zakupiono:  

 323 363 książki (z tego 109 412 z dotacji Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Naro-

dowego i Sportu), 

 16 614 zbiorów specjalnych (2 264 z dotacji Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu). 
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Wycofano z bibliotek 557 742 zbiory (zniszczone, nieaktualne), w tym: 

 546 947 książek, 

 316 czasopism oprawnych, 

 10 479 zbiorów specjalnych. 

 

Ogółem stan zbiorów w bibliotekach na koniec 2020 r. wyniósł 11 372 520 wol.: 

 11 006 786 książek, 

 84 363 czasopisma oprawne, 

 281 371 zbiorów specjalnych. 

 

Na zakup zbiorów w 2020 r. biblioteki publiczne województwa małopolskiego prze-

znaczyły 8 987 390 zł (wzrost o 5% w stosunku do roku poprzedniego). 

 

Wydatki na zakup zbiorów w przeliczeniu na 100 mieszkańców wyniosły 263 zł. 
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Najwyższe wskaźniki, biorąc pod uwagę kwotę wydaną na zakup książek 

na 100 mieszkańców, osiągnęły: 

 GBP Budzów z/s w Palczy  1068 

 GCKiC - GBP w Radłowie  693 

 GCKiB - BP w Skrzyszowie  631 

 GBP w Ropie    580 

 GBP w Sidzinie    550 

 

Średnia cena zakupionej książki wynosiła 23 zł. 

 

W 2020 r. ponownie wzrosła wysokość dotacji organizatorów przeznaczonych na za-

kup zbiorów.  
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Biorąc pod uwagę ten wskaźnik wśród najlepszych bibliotek w 2020 r. zna-

lazły się:  

 GBP Budzów z/s w Palczy  52 

 GCKiC - GBP w Radłowie  30 

 Orawska BP w Jabłonce  27 

 GCKiB - BP w Skrzyszowie 27 

 GBP w Ropie    26 

 GBP w Sidzinie    26 

Organizatorzy w 2020 r. zwiększyli dotacje dla bibliotek o 8%, ogółem budżety 

w stosunku do roku 2019 zwiększyły się o 11%. 

Wskaźnik zakupu książek w województwie w przeliczeniu na 100 mieszkań-

ców wyniósł 9 wol. 
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Czytelnictwo 

 

W bibliotekach publicznych województwa małopolskiego w 2020 r. zarejestrowano 

543 814 czytelników, co stanowiło 16% mieszkańców województwa. Liczba ta w sto-

sunku do roku 2019 jest niższa o 116 968 osób. 
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Dominującą grupą w bibliotekach publicznych województwa małopolskiego nie-

zmiennie pozostają czytelnicy z przedziału wiekowego 25-44 lata, którzy stanowią 

28% ogółu czytelników.  
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W kategorii według zajęcia największą grupę stanowią osoby uczące się –  

40% czytelników. 
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Najwyższy wskaźnik liczby czytelników w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

w 2020 r. odnotowały: 

 MBP w Grybowie   36 

 MiGBP w Muszynie   31 

 MBP w Niepołomicach   29 

 Biblioteka Suska    27 

 PiMBP w Oświęcimiu   26 

 

 

W 2020 r. biblioteki publiczne w Małopolsce odnotowały 3 833 989 wizyt osób korzy-

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

wiedził bibliotekę 7 razy. Statystycznie, w 2020 r. każdy mieszkaniec województwa ma-

łopolskiego 1 raz odwiedził bibliotekę publiczną. 
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Wypożyczenia 

 

 

W bibliotekach publicznych w 2020 r. odnotowano: 7 585 041 wypożyczeń materia-

łów, z czego 7 189 691 to wypożyczenia na zewnątrz, 395 350 – udostępnienia 

na miejscu. W stosunku do roku 2019 liczba wypożyczonych zbiorów jest niższa 

o 3 850 663 jednostki. 
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Wskaźnik wypożyczeń na stu mieszkańców w 2020 r. wyniósł 222 wol.  

 

Najwyższy wskaźnik wypożyczeń w przeliczeniu na 100 mieszkańców odnotowały: 

 GBP w Ryglicach       685 

 MCKEiC w Grybowie       515 

 MBP w Bukownie       480 

 PiMBP w Oświęcimiu       473 

 GBP w Bolesławiu (pow. dąbrowski)  461 

 PiMBP w Olkuszu        461 

 

 

Biblioteki wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników zapewniają im możli-

wość wypożyczania i zwrotu zbiorów w najbardziej dogodnym dla użytkowników 

czasie. Placówki udostępniły czytelnikom wrzutnie na zbiory aby ułatwić zwrot 

w sytuacji ograniczenia działalności bibliotek w związku z panującą pandemią: 

MBP w Chrzanowie, MBP im. M. Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej, MBP Galeria 

Książki w Oświęcimiu, SCKiB - GBP w Szczucinie, Biblioteka w Bieczu, MBP w Skawinie, 

MBP w Limanowej. Wrzutnie były chętnie wykorzystywane przez czytelników.  

 

W MBP w Limanowej, GBP w Oleśnie i WBP w Krakowie funkcjonują książkomaty prze-

znaczone do odbioru zamówionych wcześniej zbiorów.  
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Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach (pow. krakowski) 
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Obsługa specjalnych grup użytkowników 

 

Zdecydowana większość placówek w województwie małopolskim nie jest dostoso-

wana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jedynie 40% posiada wejścia do-

stosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach, wewnątrz dostosowa-

nych jest 23% placówek. 

Wśród czytelników bibliotek publicznych województwa małopolskiego w 2020 r. 14% 

stanowiły osoby po 60. roku życia. Biblioteki podejmują szereg działań mających 

na celu ułatwienie osobom starszym korzystania ze swoich zbiorów.  

 

Przeważająca liczba bibliotek zapewnia specjalnym grupom czytelników lekturę do-

starczając ją, w razie potrzeby, za pośrednictwem bibliotekarzy, członków rodziny, 

sąsiadów do domów. Biblioteki prowadzą obsługę czytelników z dysfunkcją wzroku 

udostępniając zbiory książki mówionej. Przy bibliotekach działają związki 

i stowarzyszenia, które starają się ułatwić swoim członkom dotarcie do interesującej 

literatury. Biblioteki w Małopolsce współpracują ze świetlicami socjoterapeutycznymi, 

domami pomocy społecznej, warsztatami terapii zajęciowej, ośrodkami szkolno-

wychowawczymi organizując wspólne zajęcia.  

Biblioteki gromadzą książki z dużą czcionką oraz audiobooki. W miarę możliwości finan-

sowych i organizacyjnych biblioteki prowadzą filie lub punkty biblioteczne w szpitalach. 

Wiele bibliotek udostępnia czytelnikom e-booki za pośrednictwem platform: 

IBUK Libra i Legimi.  
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Pandemia Covid-19 miała duży wpływ na działalność małopolskich bibliotek. Pla-

cówki były czasowo zamykane, co ograniczało czytelnikom dostęp do zbiorów. 

Osoby starsze, z chorobami przewlekłymi czy niepełnosprawnościami obawiały 

się osobiście przyjść do biblioteki i zgodnie z zaleceniami unikały wychodzenia 

z domu. Wydarzenia kierowane do specjalnych grup użytkowników były odwoły-

wane lub przenoszone do internetu, jednak z tego rozwiązania nie wszyscy chętni 

mogli skorzystać ze względu na braki sprzętowe lub niewystarczające umiejętności 

cyfrowe.  

Wiele bibliotek uruchomiło lub dodatkowo promowało usługę „książka na telefon”. 

Zamówienia na zbiory były często realizowane przez rodzinę czytelnika.  

 

Do osób z niepełnosprawnościami kierowana była również działalność kulturalno-

oświatowa bibliotek, w 2020 r. biblioteki zorganizowały 113 imprez o charakterze inte-

gracyjnym i aktywnej edukacji skierowane do tej grupy. 262 pracowników bibliotek 

publicznych zostało przeszkolonych w  zakres ie obsługi  osób 

z niepełnosprawnościami. 
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Informatyzacja bibliotek, e-usługi 

 

W 2020 r. w bibliotekach publicznych województwa małopolskiego użytkowanych 

było 4 814 komputerów, z czego 2 407 było dostępnych dla czytelników. W roku 

sprawozdawczym w bibliotekach zakupiono 292 nowe komputery. 

 

Podstawową usługą elektroniczną świadczoną przez biblioteki był interaktywny do-

stęp do katalogów (możliwość zamawiania i rezerwacji materiałów bibliotecznych) 

oraz komunikowanie się z biblioteką za pomocą kanałów elektronicznych 

czy portali społecznościowych.  

 

W roku sprawozdawczym w województwie 624 placówki biblioteczne udostępniały 

katalog on-line. 409 oferowało usługę zdalnej rezerwacji zbiorów, 403 placówki 

umożliwiały zdalne zamówienia materiałów, 389 stosowało elektroniczne powiada-

mianie o terminie zwrotu wypożyczonych materiałów, 368 umożliwiało zdalną prolon-

gatę. 401 placówek posiadało profile na portalach społecznościowych. 

Biblioteki udostępniały czytelnikom 317 czytników książek elektronicznych  

oraz 119 czytaków. 
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6 bibliotek publicznych na terenie województwa prowadziło biblioteki cyfro-

we: 

 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. 

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, olkuskiego 

i nowotarskiego), 

 Katalog rozproszony powiatu nowotarskiego. 

 

Prócz ww. funkcjonują katalogi rozproszone: Porozumienie Bibliotek Tarnowskich 

i Fidkar Oświęcimski. 
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IBUK Libra 

 

 

Rok 2020 był kolejnym okresem funkcjonowania utworzonego w 2013 r., z inicjatywy 

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

stępu do zasobu ebooków (ibuków) oferowanych przez Wydawnictwo Naukowe 

PWN SA. Przedłużenie istnienia Konsorcjum o kolejny rok było możliwe dzięki dotacji 

celowej w wysokości 30 000 zł przyznanej WBP w Krakowie przez Sejmik Wojewódz-

twa Małopolskiego. Na mocy zawartej umowy użytkownicy WBP w Krakowie 

i 37 małopolskich bibliotek publicznych uzyskali od 1 stycznia 2020 r. roczny dostęp 

do wybranych ibuków. Zebrana przez Konsorcjum kwota pozwoliła na zakup dostę-

pu do 1 215 płatnych ebooków. Razem z pozycjami darmowymi udostępnionymi 

przez WN PWN SA czytelnicy mogli korzystać z zasobu obejmującego pod koniec 

roku 2 908 tytułów. Dostęp do ibuków zakupiły biblioteki, w których zarejestrowanych 

było 2/3 wszystkich czytelników woj. małopolskiego. Usługa była dostępna 

we wszystkich, oprócz: dąbrowskiego i proszowickiego, powiatach województwa 

małopolskiego.   

 

 

 

Wykaz bibliotek publicznych woj. małopolskiego, których użytkownicy mo-

gli w 2020 r. korzystać z ibuków w ramach zasobu Małopolskie Biblioteki 

Publiczne: 

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie,  

2. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni,  

3. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku,  

4. Gminna Biblioteka Publicznej w Czernichowie,  

5. Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie,  

6. Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach,  

7. Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach,  

8. Biblioteka Publiczna Gminy Krynica-Zdrój,  
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10. Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej, 

11. Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice,  

12. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie,  

13. Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach, 

14. Biblioteka Publiczna w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata,  

15. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu, 

16. Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu,  

17. Biblioteka Suska im. dra Michała Żmigrodzkiego w Suchej Beskidzkiej,  

18. Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie,  

19. Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Trzebini, 

20. Biblioteka Publiczna w Tuchowie, 

21. Wadowicka Biblioteka Publiczna,  

22. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie,  

23. Miejska Biblioteka Publiczna w Wolbromiu,  

24. Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem, 

25. Miejska Biblioteka Publiczna w Bukownie,  

26. Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu,  

27. Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce,  

28. Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach,  

29. Biblioteka Kraków,  

30. Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi,  

31. Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie,  

32. Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy,  

33. Miejska Biblioteka Publiczna w Słomnikach,  

34. Gminna Biblioteka Publiczna w Czorsztynie z/s w Kluszkowcach,  

35. Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach, 

36. Miejska Biblioteka Publiczna w Mszanie Dolnej, 

37. Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach,  

38. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ciężkowicach, 

39. Gminna Biblioteka Publiczna w Kościelisku. 
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Biblioteki korzystające z dostępu do bazy PWN IBUK Libra w ramach konsorcjum 

odnotowały następujące statystyki:  

 liczba logowań wyniosła 19 070, 

 wykonano 23 289 otwarć dokumentów,  

 wydanych zostało 787 loginów,  

 liczba zarejestrowanych użytkowników ogółem wyniosła na koniec roku 4 574 

osoby (w tym 3 787 zarejestrowanych do grudnia 2018 r.) 

Legimi 

 

Rok 2020 był też kolejnym okresem funkcjonowania utworzonego w 2013 r., 

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

zakupu dostępu do zasobu ebooków stworzonego przez Firmę Legimi SA.  

W lipcu 2020 r. została podpisana następna roczna umowa zakupu bezlimitowych 

kodów. Skład odnowionego w lipcu Konsorcjum obejmował 27 bibliotek, do których 

w ciągu kolejnych miesięcy 2020 r. dołączyło jeszcze 38 bibliotek. Łączna wartość za-

wartej umowy pozwoliła na zakup prawa do aktywowania miesięcznie 3 149 kont czy-

telniczych. Umowa licencyjna obowiązuje od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.  

W grudniu w ramach II naboru do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Zakup 

nowości wydawniczych dla bibliotek”, „Zakup usług dostarczania publikacji drogą elek-

troniczną” 58 bibliotek publicznych województwa małopolskiego pozyskało dodatkowe 

środki na zakup dostępu do zbiorów elektronicznych. 

Użytkownicy mieli dostęp do ponad 50 000 tytułów, m.in. z: Wydawnictwa Albatros, Wy-

dawnictwa Czarna Owca Sp. z o.o., Wydawnictwa Czarne, Wydawnictwa Prószyński Me-

dia, Grupy Wydawniczej Publicat, Wydawnictwa Fabryka Słów, Wydawnictwa Świat 

Książki, Wydawnictwa W.A.B. oraz Wydawnictwa Zysk i S-ka.  
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Wykaz bibliotek publicznych województwa małopolskiego, których 

użytkownicy mogli korzystać z zasobu e-booków oferowanych przez 

Firmę Legimi SA: 

 

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie, 

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Babicach,  

3. Gminna Biblioteka Publiczna im. Zofii Solarzowej w Białym Dunajcu,  

4. Biblioteka Biecz,  

5. Biblioteka Publiczna Gminy Biskupice im. Antoniego Pajdaka, 

6. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wiktora w Bochni,  

7. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku,  

8. Ośrodek Kultury w Brzeszczach,  

9. Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy, 

10. Miejska Biblioteka Publiczna w Bukownie,  

11. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, 

12. Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie,  

13. Gminna Biblioteka Publiczna w Czernichowie,  

14. Miejska Biblioteka Publiczna w Czchowie,  

15. Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefy Bergelówny w Dobczycach,  

16. Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach,  

17. Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Gołcza im. ks. dra Jana Piekoszewskie-

go, 

18. Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach,  

19. Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa im. Jakuba Bojki w Gręboszowie,  

20. Dębińskie Centrum Kultury w Jastwi,  

21. Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach,  

22. Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce Wielkiej, 

23. Gminna Biblioteka Publiczna im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach,  

24. Gminna Biblioteka Publiczna w Kluszkowcach,  

25. Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju,  
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25. Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju,  

26. Gminna Biblioteka Publiczna w Kościelisku,  

27. Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie,  

28. Biblioteka Publiczna Gminy Krynicy-Zdroju,  

29. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Wyki w Krzeszowicach,  

30. Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu,  

31. Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice,  

32. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, 

33. Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach, 

34. Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury w Niedźwiedziu, 

35. Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Biernata w Niepołomicach,  

36. Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem,  

37. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie,  

38. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie,  

39. Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu, 

40. Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu,  

41. Gminna Biblioteka Publiczna w Ochotnicy Dolnej,  

42. Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie,  

43. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu,  

44. Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego „Galeria Książki” 

w Oświęcimiu,  

45. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju,  

46. Gminna Biblioteka Publiczna w Pleśnej, 

47. Gminna Biblioteka Publiczna w Radgoszczy,  

48. Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie, 

49. Gminna Biblioteka Publiczna w Ropie,  

50. Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim,  

51. Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie, 

52. Gminna Biblioteka Publiczna w Sieprawiu, 

53. Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie, 

54. Gminne Centrum Kultury w Spytkowicach (pow. nowotarski), 

55. Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach (pow. wadowicki),  
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56. Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym 

Sączu,  

57. Biblioteka Suska im. dra Michała Żmigrodzkiego w Suchej Beskidzkiej,  

58. Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie,  

59. Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie,  

60. Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach, 

61. Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Trzebini, 

62. Biblioteka Publiczna w Tuchowie,  

63. Wadowicka Biblioteka Publiczna,  

64. Mediateka – Biblioteka Miejska w Wieliczce,  

Biblioteki korzystające z dostępu do bazy Legimi w ramach konsorcjum za-

notowały następujące statystyki:  

 liczba wydanych kodów: 10 707 (z tego aktywowanych 8 804),  

 liczba logowań użytkowników: 57 480. 
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Wojewódzki System Bibliografii Regionalnej (SBR) 

 

Bibliografia Małopolski jest częścią ogólnopolskiego systemu bibliografii regional-

nych, które pełnią funkcję uzupełniającą w odniesieniu do narodowych wykazów 

publikacji.  

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

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

częściowo poświęcone Małopolsce (rozdziały, ustępy, rozprawy z prac zbioro-

wych), mapy, czasopisma, artykuły z czasopism, dokumenty życia społecznego 

(głównie katalogi wystaw artystycznych i muzealnych, foldery i prospekty turystycz-

ne oraz inne materiały o istotnej wartości informacyjnej), wybrane dokumenty elek-

troniczne 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. 

małopolskiego.  

 

W 2020 r. łącznie do „Bibliografii Małopolski” wprowadzono: 

 30 851 rekordów bibliograficznych,  

 10 029 rekordów wzorcowych haseł przedmiotowych,  

 9 144 rekordy wzorcowych haseł formalnych.  

 

W 2020 r. Bibliografia Małopolski odnotowała: 14 000 użytkowników, 20 680 sesji 

i 76 966 odsłon. 
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Portale społecznościowe 

 

Biblioteki w Małopolsce komunikowały się z użytkownikami poprzez profile 

na portalach społecznościowych tj.: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Za-

mieszczane 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 ofero-

wało usługę „Zaproponuj książkę”, gdzie poprzez formularz elektroniczny czytelnicy 

mogą zgłaszać propozycję do zakupów. Wybrane placówki przygotowywały new-

slettery zawierające informacje na temat oferty kulturalnej i edukacyjnej, a także ofe-

rowały e-learning.  
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Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środ-
ków na działalność bieżącą i inwestycje – 
udzia ł  w  programach, grantach, 
sponsoring itp. 
 

Biblioteki publiczne województwa małopolskiego wykorzystują możliwości poprawy 

jakości pracy i poszerzenia oferty usług poprzez pozyskiwanie środków zewnętrz-

nych.  

Biblioteki w województwie (poza GBP w Lipinkach, MBP w Mszanie Dolnej 

i GBP w Szaflarach) dokonały w 2020 r. zakupu zbiorów w ramach Narodowego Pro-

gramu Rozwoju Czytelnictwa „Zakup nowości wydawniczych”, większość pozyskuje 

również zbiory przekazywane w formie darów (od osób prywatnych, wydawnictw, 

stowarzyszeń itp.). W miarę możliwości biblioteki wypracowują własne środki – są to 

np. opłaty za wynajęcie sal czy usługi reprograficzne, w 2020 r. w związku ze stanem 

pandemii było to mocno graniczone. 

W 2020 r. w województwie realizowano programy, w których uczestniczyło wiele bi-

bliotek publicznych: 

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa „Zakup nowości  
wydawniczych dla bibliotek” nabór II; „Zakup usług dostarczania publi-
kacji drogą elektroniczną” 
 

Z programu MKDNiS skorzystało 58 bibliotek publicznych województwa małopolskiego 

przeznaczając pozyskane środki na zakup dostępu do zbiorów elektronicznych: 

1. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wiktora w Bochni, kwota dofinanso-

wania 6 680 zł; 

2. Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie, kwota dofinansowania     

1 400 zł; 

3. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku, kwota dofinansowania 

6 840 zł; 
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4. Dębińskie Centrum Kultury w Jastwi, kwota dofinansowania 1 640 zł; 

5. Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, kwota dofinansowania 10 530 zł; 

6. Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu, kwota dofinansowania 3 110 zł; 

7. Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Trzebini, kwo-

ta dofinansowania 6 940 zł; 

8. Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, kwota dofinansowania 

430 zł; 

9. Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie, kwota dofinansowania 1 160 zł; 

10. Gminna Biblioteka Publiczna w Radgoszczy, kwota dofinansowania 820 zł; 

11. Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie, kwota dofinansowania 

1 690 zł; 

12. Biblioteka Biecz, kwota dofinansowania 2 820 zł; 

13. Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach, kwota dofi-

nansowania 6 050 zł; 

14. Ośrodek Kultury i Biblioteki w Moszczenicy, kwota dofinansowania 640 zł; 

15. Gminna Biblioteka Publiczna w Ropie, kwota dofinansowania 990 zł; 

16. Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach, kwota dofinanso-

wania 1 553 zł; 

17. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Wyki w Krzeszowicach, kwota 

dofinansowania 6 350 zł; 

18. Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie, kwota dofinansowania 5 140 zł; 

19. Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, kwota dofinansowania  

2 690 zł; 

20. Biblioteka Kraków, kwota dofinansowania 17 650 zł; 

21. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, kwota dofinansowania 17 650 zł; 

22. Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Gołcza im. ks. dra Jana Piekoszewskiego, 

kwota dofinansowania 1 010 zł; 
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23. Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie, kwota dofinansowania 520 zł; 

24. Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefy Bergelówny w Dobczycach, kwota dofi-

nansowania 2 830 zł; 

25. Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach, kwota dofinan-

sowania 8 010 zł; 

26. Gminna Biblioteka Publiczna w Raciechowicach, kwota dofinansowania 680 zł; 

27. Gminna Biblioteka Publiczna w Sieprawiu, kwota dofinansowania 1 050 zł; 

28. Biblioteka Publiczna Gminy Krynicy-Zdroju, kwota dofinansowania 3 200 zł; 

29. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, kwota dofinanso-

wania 3 210 zł; 

30. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Piwnicznej Zdroju, kwota dofinansowania 

1 550 zł; 

31. Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym 

Sączu, kwota dofinansowania 290 zł; 

32. Gminna Biblioteka Publiczna w Kluszkowcach, kwota dofinansowania 1 480 zł; 

33. Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu, kwota dofinansowania 9 080 zł; 

34. Gminna Biblioteka Publiczna w Ochotnicy, kwota dofinansowania 1 120 zł; 

35. Gminna Biblioteka Publiczna w Rabie Wyżnej, kwota dofinansowania 2 150 zł; 

36. Gminne Centrum Kultury w Spytkowicach, kwota dofinansowania 520 zł; 

37. Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu, kwota dofinan-

sowania 17 000 zł; 

38. Miejska Biblioteka Publiczna w Bukownie, kwota dofinansowania 2 420 zł; 

39. Ośrodek Kultury w Brzeszczach, kwota dofinansowania 3 540 zł; 

40. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, kwota dofinansowania 1 490 zł; 
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41. Gminna Biblioteka Publiczna im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach, kwota 

dofinansowania 5 500 zł; 

42. Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego Galeria Książki 

w Oświęcimiu, kwota dofinansowania 11 040 zł; 

43. Biblioteka Suska im. dra Michała Żmigrodzkiego, kwota dofinansowania 2 170 zł; 

44. Gminna Biblioteka Publiczna w Pleśnej, kwota dofinansowania 2 050 zł; 

45. Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie, kwota dofinansowania        

1 680 zł; 

46. Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim, 

kwota dofinansowania 830 zł; 

47. Biblioteka Publiczna w Tuchowie, kwota dofinansowania 3 330 zł; 

48. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie, kwota dofinansowania 2 630 zł; 

49. Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie, kwota dofinan-

sowania 20 510 zł; 

50. Gminna Biblioteka Publiczna im. Zofii Solarzowej w Białym Dunajcu, kwota dofi-

nansowania 1 080 zł; 

51. Gminna Biblioteka Publiczna w Kościelisku, kwota dofinansowania 1 040 zł; 

52. Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem, kwota dofi-

nansowania 4 740 zł; 

53. Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach, kwota dofinansowania 1 790 zł; 

54. Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach, kwota dofinan-

sowania 980 zł; 

55. Wadowicka Biblioteka Publiczna, kwota dofinansowania 6 390 zł; 

56. Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju, kwota dofinansowania 1 830 zł; 

57. Biblioteka Publiczna w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata, kwota dofinansowania 

7 900 zł; 

58. Mediateka - Biblioteka Miejska w Wieliczce, kwota dofinansowania 8 790 zł. 



 

str. 36  

Filia 31 Biblioteki Kraków 
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Kraszewski. Komputery dla bibliotek 

 

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii telein-

formatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach 

o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposa-

żenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy. Program „Kraszewski. Kompute-

ry dla bibliotek 2020” był jego siódmą edycją, skorzystało z niego 7 bibliotek 

z województwa małopolskiego: 

 GBP w Żegocinie, kwota dofinansowania 10 668 zł; 

 GBP w Niedźwiedziu, kwota dofinansowania 29 844 zł; 

 Biblioteka i OAK Gminy Gołcza, kwota dofinansowania 10 414 zł; 

 GBP Kamionka Wielka, kwota dofinansowania 29 900 zł; 

 GBP w Spytkowicach, kwota dofinansowania 19 900 zł; 

 GBP w Podegrodziu, kwota dofinansowania 11 000 zł; 

 GBP w Rytrze, kwota dofinansowania 12 950 zł. 

 

 

Dyskusyjne Kluby Książki 

 

W 117 placówkach w województwie małopolskim realizowany był projekt DKK. Koordy-

nacja działalności DKK na terenie Małopolski objęła – 158 działających klubów (82 klu-

by dla dzieci i 76 dla dorosłych), odbyło się 697 spotkań (665 spotkań klubowych, 

32 autorskie). Ze względu na pandemię część spotkań odbywała się online (106 spotkań 

klubowych i 17 autorskich). Liczba stałych członków klubów wynosi 2 240 osób, liczba 

uczestników spotkań w 2020 r. wyniosła 7 294 osoby, przy czym wśród małopolskich klu-

bów dwa DKK działają w WBP w Krakowie. W 2020 r. w WBP w Krakowie odbyło się 9 spo-

tkań klubowych Dyskusyjnych Klubów Książki, w których uczestniczyło 46 osób. W dniach 

23-24.09.2020 r., odbyło się szkolenie dla moderatorów DKK „Na Północ – literatura skan-

dynawska”, współpraca Goodbooks, Instytut Książki, 47 uczestników. Zbiory DKK w 2020 r. 
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O finansach w bibliotece…  

 

W 2020 r. zakończyła się 6. edycja programu FRSI, odbyło się seminarium eksperckie 

podsumowujące projekt. Celem projektu był 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. Koordynatorem projektu 

w Małopolsce była WBP w Krakowie.  

 

 

 

 

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 Pcimiu, PiMGBP 

w Starym Sączu, BiOAK Gminy Gołcza. MBP w Gorlicach, CK-BP w Bobowej, Biblioteki 

Gminy Gorlice, Biblioteka Biecz, Biblioteki w Moszczenicy, Biblioteki w Ropie, 

GBP w Sękowej, GBP w Uściu Gorlickim, MBP w Nowym Targu. 
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Realizacja budżetów partycypacyjnych w bibliotekach publicznych 

w 2020 r.  

 

W 2020 r. wybrane biblioteki publiczne województwa małopolskiego realizowały 

zadania finansowane ze środków pochodzących z budżetów partycypacyjnych: 

 PiMBP w Bochni – z Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Bochnia: „Trzecie 

miejsce – strefą wypoczynku dla każdego” – 60 000 zł; 

 PiMBP w Olkuszu – z Budżetu Obywatelskiego Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu: 

„Zakup i dostawa książek do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu 

oraz organizacja spotkań autorskich” – 25 000 zł; 

 MBP w Bukownie – z Budżetu Obywatelskiego Urzędu Miejskiego w Bukownie: Za-

kup zbiorów bibliotecznych – 1 830 zł; 

 GCKiC-GBP w Radłowie – z Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskie-

go: „Książka i muza” – 150 000 zł. 
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Sytuacja zawodowa bibliotekarzy 

 

W 2020 r. w bibliotekach publicznych województwa małopolskiego 

na stanowiskach bibliotekarskich zatrudnionych było 1 389 osób (w stosunku do roku 

poprzedniego oznacza to spadek o 44 osoby).  

74% pracowników na stanowiskach merytorycznych legitymowało 

się wykształceniem bibliotekarskim, 54% posiadało wykształcenie wyższe bibliotekar-

skie.  

Pracownicy bibliotek publicznych brali udział w różnego rodzaju szkoleniach – łącz-

nie w 2020 r. 1 408 bibliotekarzy zrealizowało 17 827 godzin szkoleń.  

Średnia płaca brutto pracowników na stanowiskach bibliotekarskich 

w 2020 r. wyniosła 3 494 zł.  
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Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni (pow. bocheński) 
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I nwes tyc je, modern i zac je, zm iany 
w infrastrukturze bibliotek publicznych prze-
prowadzone w ostatnim roku 
 

W małopolskich bibliotekach publicznych w 2020 r. przeprowadzono remonty, ad-

aptacje i modernizacje pomieszczeń oraz budynków bibliotecznych (zmiana mebli, 

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

 

 

Powiat Bocheński 

GBP w Trzcianie została przeniesiona do nowego lokalu mieszczącego się w nowo 

wybudowanym budynku, w którym mieści się Urząd Gminy i docelowo jeszcze inne 

instytucje. W gminie Bochnia wyremontowana została biblioteka w Siedlcu.  

W PiMBP w Bochni czytelnia dla dorosłych otrzymała nową aranżację sfinansowaną 

ze środków Budżetu Obywatelskiego. 

 

 

Powiat Chrzanowski 

W gminie Chrzanów kontynuowana była budowa wielofunkcyjnego domu wiejskiego 

w Pogorzycach, w którym jedno z pomieszczeń zostało przeznaczone dla Miejskiej Biblio-

teki Publicznej w Chrzanowie na potrzeby działalności Filii w Pogorzycach. Inwestycja jest 

finansowana ze środków Gminy Chrzanów. 
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MBP w Chrzanowie w 2020 r. zrealizowała 5 zadań inwestycyjnych: 

 Wykonanie zewnętrznej izolacji cieplnej szklanej powierzchni sali konfe-

rencyjnej biblioteki, 

 Zakup multimedialnego zestawu projekcyjnego dla Filii w Pogorzycach, 

 Zakup serwera głównego do biblioteki, 

 Zakup podłogi interaktywnej w celu poszerzenia oferty kulturalnej i edu-

kacyjnej Biblioteki – Filii w Płazie, 

 Zakup Totemu/Infokiosku do celów prezentacji oferty biblioteki, zamiesz-

czania komunikatów i informacji bieżących w Bibliotece Głównej. 

Powiat Dąbrowski 

W 2020 r. rozpoczęła się budowa nowej siedziby dla Biblioteki Publicznej w Szczucinie. 

Budowa Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek dofinansowana będzie z Fundu-

szu Inwestycji Samorządowych. Całkowity koszt inwestycji – 9 112 836 zł. 

Na budynku MBP w Dąbrowie Tarnowskiej została zainstalowana instalacja fotowolta-

iczna. Projekt pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla 

gmin województwa małopolskiego” uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowity 

koszt inwestycji – 86 830 zł. 

 

 



 

str. 44  

Powiat Gorlicki 

W 2020 r. zakończyła się realizacja zadania „Modernizacja Miejskiej i Gminnej Biblio-

teki Publicznej w Bieczu i wyposażenie wraz z adaptacją zabytkowych podziemi, ad-

aptacją i nadbudową nieużywanego dotychczas budynku oraz rozbudową istnieją-

cego budynku w celu dostosowania do kryteriów certyfikatu Biblioteka+, dostoso-

wania do użytku dla osób niepełnosprawnych i przekształcenia w nowoczesne cen-

trum dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodka życia społecznego”. W ramach reali-

zowanej inwestycji wyremontowano pomieszczenia użyczone przez Gminę        

Biecz i dobudowano do istniejącego budynku nowy budynek. Wszystkie pomiesz-

czenia wyposażono w nowe meble i sprzęt. Biblioteka zyskała nowoczesne wnętrza: 

wypożyczalnię dla dorosłych, oddział dla dzieci z kącikiem dla najmłodszych czytel-

ników, mediatekę, cichą czytelnię, salę wernisażowo-konferencyjną, magazyn ksią-

żek. Ponadto wyremontowano zabytkowe piwnice, w których zorganizowano wysta-

wę stałą poświęconą historii bieckich Żydów. Inwestycja uzyskała dofinansowanie 

w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Prio-

rytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016”. Wartość całkowita zadania – 4 248 970 zł. 

 

Kraków 

W Bibliotece Głównej przeprowadzone zostały prace remontowe w pomieszczeniach 

piwnic i kotłowni budynku. Objęły one m.in.: poprawę powłok malarskich ścian i sufitów 

wraz z malowaniem w pomieszczeniach piwnic, odświeżenie wewnętrznych drzwi drew-

nianych, modernizację osprzętu instalacji wodnej w piwnicach, podłączenie do sieci 

elektrycznej urządzeń zabezpieczających i ppoż. instalacji kotła c.o. Koszt remontu 

w wysokości 43 033 zł pokryła dotacja podmiotowa Gminy Miejskiej Kraków. 
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W filiach remonty objęły: 

 Filia nr 45 – remont lokalu oraz adaptację i połączenie z nowymi pomieszczenia-

mi. Koszt remontu w wysokości 91 675 zł pokryła dotacja podmiotowa Gminy 

Miejskiej Kraków. 

 

 Filia nr 8 – odgrzybienie i pomalowanie ścian, remont sanitariatów, remont           

pomieszczeń bibliotecznych, w tym m.in.: wykonanie instalacji alarmu, monito-

ringu i połączenie z szafą rackową, wykonanie obudów i sufitów podwiesza-

nych w systemie gips-karton na podkonstrukcjach stalowych, przeniesienie roz-

dzielni elektrycznej, udrożnienie wentylacji z montażem anemostatów w stropie 

z GK, założenie klimatyzatorów wewnętrznych, wymiana instalacji elektrycznej 

wraz z osprzętem, zamontowanie opraw elektrycznych zgodnie z projektem 

aranżacji wnętrz, zamontowanie szafy rackowej, wykonanie instalacji interneto-

wej z osprzętem. Koszt remontu w wysokości 142 353 zł pokryła dotacja podmio-

towa Gminy Miejskiej Kraków. 

 

 Punkt biblioteczny Filii nr 42 – remont lokalu wraz z naprawą uszkodzonej sieci  

wodno-kanalizacyjnej położeniem nowej podłogi gresowej. Koszt remontu 

w wysokości 53 632 zł pokryła dotacja podmiotowa Gminy Miejskiej Kraków. 
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 Filia nr 48 – remont lokalu filii bibliotecznej, w tym m.in.: wykonanie posadzek i co-

kolików, nakładek parapetów, okładzin stropów z płyt GK, montaż stolarki okiennej   

i drzwiowej oraz przeszkleń, wykonanie obudów na grzejniki, adaptacja istniejącej 

rozdzielni elektrycznej, wykonanie instalacji teletechnicznej, wykonanie instalacji 

monitoringu CCTV, wykonanie instalacji alarmowej SSWIN, wykonanie okablowania 

sieci i telefonu, podłączenie światłowodu istniejącego w lokalu, wykonanie instalacji 

HDMI i VGA, montaż instalacji klimatyzacji, montaż orurowanie klimatyzacji z doko-

naniem prób i odbiorów, montaż kurtyny elektrycznej, przeróbka instalacji c.o. 

z montażem nowych grzejników, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej. Koszt 

remontu w wysokości 102 259 zł pokryła dotacja podmiotowa Gminy Miej-

skiej Kraków. 

 

 Filia nr 30 – remont lokalu: malowanie ścian i sufitów, modernizacja instalacji elek-

trycznej i słaboprądowej, wymiana lamp sufitowych, naprawa podłogi z wymianą   

legara i położeniem płyty OSB oraz wykładziny winylowej, drobne naprawy drzwi wej-

ściowych do biblioteki oraz wewnętrznych, założenie kratek wentylacyjnych, malowa-

nie regałów. Koszt remontu w wysokości 33 000 zł pokryła dotacja podmiotowa Gminy 

Miejskiej Kraków. 
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 Filia nr 31 – prace adaptacyjne w lokalu przeznaczonym na filię biblioteczną, 

w tym: ułożenie płytek gresowych i dywanowych, izolacje przeciwwodne piono-

we i poziome w sanitariatach, wykonanie ścianek gipsowo-kartonowych na 

ruszcie z dociepleniem wełną, wykonanie miejscowe stropów podwieszanych 

z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie, ułożenie płytek ściennych w sanitaria-

tach, montaż stolarki wewnętrznej aluminiowej, montaż drzwi, przeróbka instala-

cji wodno-kanalizacyjnej, montaż uchwytów dla osób z niepełnosprawnościami, 

montaż wyposażenia łazienek, przeróbka istniejącej instalacji elektrycznej, wy-

konanie instalacji sieci strukturalnej, przystosowanie istniejącej instalacji interne-

towej na potrzeby biblioteki, zakup wyposażenia. Koszt remontu 

w wysokości 424 468 zł pokryła dotacja podmiotowa Gminy Miejskiej Kraków. 

 

 Punkt Biblioteczny Filii nr 31 – prace adaptacyjne w lokalu filii: demontaż we-

wnętrznej ścianki działowej z otworem na drzwi, demontaż oszklonej aluminiowej 

ścianki wiatrołapu, demontaż wykładziny ściennej z uzupełnieniem tynków, mon-

taż paneli podłogowych, wykonanie ścianek i sufitów podwieszanych, ułożenie 

płytek na ścianach w sanitariacie, zamontowanie drzwi na ościeżnicy regulowanej, 

malowanie ścian i sufitu, montaż plis w oknach aluminiowych, udrożnienie wentyla-

cji, wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, wykonanie łącza WLZ, zamon-

towanie klimatyzacji, przeróbka instalacji wodno-kanalizacyjnej, zakup wyposażenia. 

Koszt remontu w wysokości 126 500 zł pokryła dotacja podmiotowa Gminy Miejskiej 

Kraków. 
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Powiat Krakowski 

MBP w Słomnikach pozyskała większy lokal dla Filii w Niedźwiedziu. Lokal jest po ge-

neralnym remoncie, został przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Koszt remontu pokryła Gmina Słomniki. 

 

MGBP w Krzeszowicach kontynuowała budowę biblioteki głównej w Krzeszowicach. 

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-

nalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mało-

polskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM), Działanie 11 Rewitalizacja miast, Poddziała-

nie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-

kalnych oraz budżetu Gminy Krzeszowice. Budynek nowej biblioteki będzie posiadał 

trzy kondygnacje; na parterze będzie wypożyczalnia książek dla dorosłych oraz ka-

wiarnia, na pierwszym piętrze znajdzie się strefa małego czytelnika, czytelnia oraz po-

mieszczenia administracyjne a na ostatniej kondygnacji – sala kinowa na 60 osób, sa-

la wystawowa oraz pomieszczenia biurowe. Całość planowanej powierzchni wyniesie 

995 m2 (obecnie jest to 341 m2 ).Koszt zadania – 6 950 325 zł.  
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Powiat Limanowski 

MBP w Limanowej realizowała zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku przy         

ul. Czecha dla potrzeb miejskiej Biblioteki”. Zadanie finansowane jest ze środków 

Urzędu Miasta Limanowa oraz własnych biblioteki. Całkowity koszt zadania – 

 793 351 zł. Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej w 2020 r. rozpoczęła realizację za-

dania ,,Przebudowa Miejskiej Biblioteki w centrum wiedzy, kultury oraz życia spo-

łecznego” dofinansowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytel-

nictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 oraz ze środków PFRON. Obej-

muje ono kompleksową modernizację istniejącego budynku MBP w Mszanie Dolnej 

z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie te-

renu. Całkowity koszt inwestycji – 3 278 006 zł. 

 

Nowy Sącz 

W 2020 r. Sądecka BP prowadziła restaurację zabytkowej części elewacji budynku 

datowanej na XVI-XVII wiek. Prace konserwatorskie, restauratorskie polegały na: od-

nowieniu tynków ścian elewacji, czyszczeniu i konserwacji elementów kamiennych 

elewacji, konserwacji elementów metalowy – rynien i rur spustowych. Celem zadania 

była poprawa estetyki budynku i zahamowanie degradacji poprzez renowację ele-

wacji zewnętrznej. Prace konserwatorskie, restauratorskie przywróciły obiektowi stylowy 

historyczny charakter. Zadanie zostało dofinansowane w ramach programu „Ochrona 

zabytków Małopolski 2020” Urzędu Marszałkowskiego Województwa   Małopolskiego. 

Całkowity koszt przedsięwzięcia – 145 140 zł. 
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Powiat Nowotarski 

Kontynuowana była realizacja zadania „Budowa Powiatowej i Miejsko-Gminnej     

Biblioteki Publicznej w Starym Sączu Filii w Przysietnicy wraz z infrastrukturą technicz-

ną”. Dofinansowanie inwestycji w ramach priorytetu Infrastruktura Bibliotek  

2016-2020, będącego częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Cał-

kowity koszt inwestycji – 3 639 488 zł. 

 

Powiat Olkuski 

Biblioteka w Olkuszu pozyskała dodatkowe pomieszczenia (40 m2) od Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Olkuszu, z którym współdzieli budynek. Zostały one przeznaczone 

na salkę edukacyjną, pokój pracy cichej oraz pracownię digitalizacyjną. 

 

Powiat Oświęcimski 

MBP w Oświęcimiu zakupiła urządzenie do samodzielnego wypożyczania i zwrotów 

księgozbiorów. Dotacja w wysokości 40 000 zł pochodziła od organizatora. 

Biblioteka Publiczna MOKSIR w Chełmku kontynuowała inwestycję, która zakładała 

zmianę sposobu użytkowania, przebudowę, nadbudowę i rozbudowę byłego przed-

szkola celem dostosowania obiektu do funkcji integracyjnej z salami zajęć dodatko-

wych,, biblioteki wraz z pomieszczeniami świetlicy środowiskowej, lokalu gastronomicz-

nego i wewnętrznego placu zabaw. Zadanie było dofinansowane w ramach Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Poddziałanie 

11.1.2  Rewitalizacja miast średnich i małych oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-

gionalnego. Całkowity koszt inwestycji wynosi 6 302 848 zł. 
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Powiat Suski 

W Suchej Beskidzkiej powstaje obiekt użyteczności publicznej o łącznej kubaturze 

ok. 21 000 m3 i powierzchni użytkowej wynoszącej ponad 3500 m2. W budynku znaj-

dzie się sala widowiskowo-kinowa na 300 miejsc siedzących oraz pomieszczenia 

Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Suskiej im. dra Michała Żmigrodzkiego. Inwe-

stycja jest dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-

mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Całkowity koszt 23 135 111 zł. 

Biblioteka w Osielcu w ramach remontu położyła panele, wymieniła drzwi i instala-

cję elektryczną. Zakupiono nowe regały. Inwestycja została sfinansowana z budże-

tu organizatora, 5 652 zł. 

 

Biblioteka w Naprawie przeprowadziła adaptację nowego pomieszczenia sfinanso-

waną z budżetu organizatora, koszt – 297 zł. 

 

W Makowie Podhalańskim w ramach modernizacji budynku wykonano instalację 

centralnego ogrzewania na gaz, zmianę oświetlenia, ocieplenie ścian pomieszczeń, 

wymianę podłóg i okien, przeprowadzono renowację drzwi. Koszt w wysokości 

5 940 496 zł pokryty został z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej oraz z dotacji organizatora. 

W jednej z filii wymienione zostały grzejniki oraz instalacja c.o., koszty zadania w wysoko-

ści 75 463 zł pokryła Gmina Maków Podhalański. 
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Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi kontynuowała zadanie „Budowa i wyposaże-

nie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi”. Zakłada ono utworzenie nowoczesnego 

centrum dostępu do wiedzy i kultury, w którym znajdzie się: sala widowiskowo-

kinowa, otwarta przestrzeń biblioteczna ze strefami czytelniczymi dla dzieci, mło-

dzieży i dorosłych, pracownia kultury do działań promujących czytelnictwo, kulturę 

i edukację, sala multimedialna, sale muzyczne, pomieszczenia biurowe i socjalne. 

Całkowity koszt inwestycji 5 500 000,00 zł, dofinansowanie z Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020. Inwestycja miała 

zakończyć się najpóźniej 31.12.2020 r. Z powodu pandemii i na podstawie uchwały 

Rady Ministrów w sprawie możliwości przedłużenia wykonania inwestycji termin zo-

stał zmieniony aneksem do umowy na 31.12.2021 r. 

 

Powiat Tarnowski 

GBP w Szerzynach realizowała zadanie „Adaptacja pomieszczeń w budynku szkoły 

podstawowej na potrzeby nowej lokalizacji GBP”. W budynku miejscowej szkoły pod-

stawowej zaadaptowano trzy sale na potrzeby biblioteki, wykonano dodatkowe przej-

ścia, odmalowano je, doposażono bibliotekę w dodatkowe wyposażenie. Koszt inwe-

stycji w wysokości 16 000 zł pokrył organizator placówki. 

 

Tarnów 

W 2020 r. Gmina Miasta Tarnowa rozpoczęła budowę nowego budynku dla 

Filii nr 17. 
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Powiat Wielicki 

GBP w Gdowie została przeniesiona do innych pomieszczeń w zajmowanym bu-

dynku zlokalizowanych na parterze. Użytkownicy z niepełnosprawnościami oraz 

z małymi dziećmi zyskali lepszą dostępność, nowe regały pozwoliły przejrzyście 

i funkcjonalnie ułożyć księgozbiór. Wygospodarowano miejsce na kąciki dla naj-

młodszych czytelników. Koszt przedsięwzięcia w wysokości 9 242 zł pokryty został        

z budżetu biblioteki. 

Również Filia w Niegowici zmieniła lokal. Została przeniesiona do pomieszczeń 

w budynku szkoły podstawowej.  

 

WBP w Krakowie 

W ramach remontów bieżących WBP w Krakowie w 2020 r. realizowana była wy-

miana rynny przy wejściu do ekoogródka oraz renowacja filarów z piaskowca w ho-

lu głównym.  

Ponadto Biblioteka prowadziła wieloletnie zadania inwestycyjne, których zakończe-

nie jest przewidywane na rok 2021: 

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

1 w zakresie modernizacji energetycznej budynku” – Modernizacja energetyczna   

wojewódzkich budynków użyteczności publicznej – Działanie 4.3 RPO. 

2. „Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynku WBP w Krakowie”. 
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Wpływ pandemii Covid-19 na zakres 
i dostępność świadczonych usług biblio-
tecznych, budżet biblioteki oraz jej  
f i nansowan ie,  s tan  za t r udn ien ia ,  
organizację pracy, liczbę czytelników  
i wypożyczeń.  
 

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce biblioteki w województwie mało-

polskim były zamknięte dla użytkowników w okresie od marca do maja, a następnie 

od 9 do 30 listopada 2020 r. Okresy zamknięcia wykorzystywano na prace wewnętrz-

ne wykonywane zarówno stacjonarnie, jak i w trybie pracy zdalnej. Wypożyczanie 

zbiorów odbywało się na specjalnie przygotowanych stanowiskach (osobny punkt 

odbioru i zwrotu zamówień), a zwracane materiały przekazywane były 

na kwarantannę.  

 

Przebywanie na terenie bibliotek było uwarunkowane przestrzeganiem reżimu sanitar-

nego – obowiązkowym zakrywaniem ust i nosa, dezynfekcją dłoni i utrzymywaniem 

bezpiecznej odległości od innych osób. Zamknięte zostały czytelnie, kąciki dla dzieci, 

nie można było korzystać ze stanowisk komputerowych. W wielu przypadkach miało 

to wpływ na spadek liczby czytelników. Aby temu zapobiec szukano innych sposobów 

na dotarcie do użytkowników, wykorzystywano w tym celu strony internetowe bibliotek, 

profile w serwisach społecznościowych, listy mailingowe, a także kontakt telefoniczny. 

Uruchamiano nowe usługi, by ułatwić chętnym skorzystanie z bibliotecznych zbiorów 

(książka na telefon, paczki książek umieszczane w paczkomatach). Odnotowano większe 

zainteresowanie zbiorami elektronicznymi – IBUKLibra, Legimi, Academica.  
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Część bibliotek zwiększyła dostęp do zbiorów elektronicznych dzięki dofinansowa-

niu uzyskanemu w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”    

nabór II, „Zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną” – zakupiono    

dodatkowe kody dostępu do zasobów Legimi, co spowodowało, że skorzystać    

mogło z nich więcej czytelników. Wszelka działalność kulturalno-oświatowa została 

zawieszona lub przeniesiona do internetu. Biblioteki zaczęły wykorzystywać platformy 

do spotkań i zajęć online (Zoom, ClickMeeting, Genially etc.), zintensyfikowały ofertę 

zajęć i spotkań online dla użytkowników oraz szkoleń dla pracowników. 

 

Liczba czytelników w bibliotekach publicznych województwa zmniejszyła się o 18% 

w stosunku do roku poprzedniego. Największy spadek odnotowany zostały wśród osób 

uczących się (23%), w wieku 16-19 lat (27%). Wskaźnik czytelników na 100 mieszkańców 

spadł z 19% do 16%. Liczba odwiedzin w bibliotekach zmniejszyła się o 42%. 

O 34% spadała liczba wypożyczonych i udostępnionych zbiorów. Największe spadki      

(w związku z zamknięciem czytelni) nastąpiły w udostępnianiu czasopism nieoprawnych 

(71%) oraz książek i czasopism oprawnych (70%).  
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Ograniczenia w dostępie do stacjonarnych zbiorów bibliotecznych wymuszone 

przez trwającą pandemię COVID-19, spowodowały wyraźny wzrost zainteresowania 

ze strony małopolskich bibliotek zakupem dostępów do zdalnych zbiorów elektro-

nicznych. Biblioteki były zainteresowane możliwością przystąpienia do istniejących 

na terenie województwa konsorcjów bibliotecznych, zwłaszcza zakupem dostępu 

do usługi Legimi, jednak tylko nieliczne dysponowały w kwietniu i maju, czyli 

w okresie całkowitego zamknięcia bibliotek dla czytelników, środkami finansowymi, 

które pozwalałyby im na zakup takiego dostępu. Ostatecznie do końca czerwca 

2020 r., czyli do momentu kiedy wygasła zawarta z Legimi SA w lipcu 2019 r. umowa, 

do Konsorcjum dołączyły tylko trzy nowe biblioteki. W chwili wygaśnięcia umowy  

zawartej w 2019 r. Konsorcjum tworzyło 25 bibliotek, łącznie dysponujących 919 ko-

dami dostępu do zasobu Legimi. 

 

Pandemia Covid-19 wpłynęła na budżety 25 bibliotek publicznych w Małopolsce, ich 

organizatorzy zmniejszyli dotacje łącznie o 1 287 621 zł (średnio 51 505 zł). 

 

Zawarcie kolejnej umowy i przedłużenie istnienia Konsorcjum było możliwe głównie 

dzięki temu, że środki na to tworzące je dotąd biblioteki miały zaplanowane w swoich 

budżetach na początku 2020 r., czyli jeszcze przed pojawieniem się negatywnych skut-

ków pandemii. Ponadto samorząd województwa małopolskiego zgodził się, aby 

WBP w Krakowie przeznaczyła na rzecz zakupu dostępów od Legimi SA, część środków 

przeznaczonych na organizację 19. edycji Małopolskich Dni Książki „Książka i Róża". 

W efekcie udało się zebrać w ramach odnowionego Konsorcjum rekordową kwotę,    

która pozwoliła na zakup 1 014 dostępów rocznych. W okresie od września do listopada 

do konsorcjum dołączyły trzy nowe biblioteki.  
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Ogłoszenie II naboru wniosków do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, 

Priorytet 1, którego regulamin pozwalał na przyznanie dotacji ministerialnej wyłącz-

nie dla bibliotek deklarujących, że otrzymane środki przeznaczą na zakup zdalnych 

dostępów do zbiorów elektronicznych zaowocowało przystąpieniem do Konsor-

cjum kolejnych bibliotek. Dzięki środkom pochodzącym z II naboru do Priorytetu 1 

zakupiono łącznie 2 585 dostępów do tego zasobu, pod koniec grudnia Konsor-

cjum Legimi grupowało 65 bibliotek, które posiadały łącznie 3 669 kodów dostępu.  

Drugie istniejące w województwie małopolskim Konsorcjum biblioteczne, które na 

początku 2020 r. zakupiło dostęp do platformy ebooków oferowanych przez 

PWN  SA cieszyło się mniejszym zainteresowaniem choć w bibliotekach, które korzy-

stają z tych zasobów, odnotowano wyraźny wzrost zainteresowania użytkowników 

zbiorami. Dostawca usługi w kwietniu 2020 r. przekazał do WBP w Krakowie 200 bez-

płatnych pinów, które dawały miesięczny dostęp do zasobu i co ważne, mogły być 

one przekazywane również czytelnikom z terenu całego województwa, nawet jeśli 

nie byli oni zarejestrowani w WBP w Krakowie. O takie darmowe piny wystąpiły rów-

nież inne małopolskie biblioteki. 
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Inne formy działalności bibliotek 

 

Każdy mieszkaniec województwa małopolskiego w 2020 r. odwiedził bibliotekę śred-

nio 1,2 raza. Na każdego mieszkańca województwa małopolskiego przypadały 

w 2020 r. 3,2 książki zgromadzone w bibliotekach publicznych, na każdego czytelnika 

zarejestrowanego w bibliotece – 20 książek. W organizowanych w bibliotekach wyda-

rzeniach kulturalno-oświatowych uczestniczyła 1/9 mieszkańców województwa.  
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Informację opracowano na podstawie danych zawartych w formularzach statystycznych K-03 

oraz sprawozdaniach bibliotek publicznych w województwie małopolskim za 2020 r. 

Zdjęcie na stronie 19 pochodzi z archiwów Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach. 
Zdjęcie na stronie 31 pochodzi z archiwów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni. 
Zdjęcie na stronie 36 pochodzi z archiwów Biblioteki Kraków. 

 

Opracowano: 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie 
Dział Edukacji, Nauki i Badań 
www.rajska.info 


