FUNKCJONOWANIE

SIECI BIBLIOTEK

PUBLICZNYCH

W WOJEWÓDZTWIE

MAŁOPOLSKIM
W 2007 ROKU
str.

www.rajska.info

str. 2

Stan sieci
Sieć bibliotek publicznych województwa małopolskiego tworzyło na koniec
2007 roku:
187 bibliotek publicznych,
574 filii bibliotecznych.
Likwidacji uległy trzy filie (powiat suski), zawieszona jest działalność 4 (3 gm.
Zembrzyce pow. suski, 1 gm. Bukowno pow. olkuski).
W 2007 roku sieć bibliotek tworzyło 761 placówek
Pięć bibliotek uzyskało status samodzielnych instytucji kultury poprzez wydzielenie ze struktur ośrodków kultury:
Drwinia pow. Bochnia,
Libiąż pow. Chrzanów,
Sękowa pow. Gorlice,
Lipnica Wielka pow. Nowy Targ,
Żabno pow. Tarnów).
Status biblioteki miejsko-gminnej od 1.01.2007 roku uzyskała GBP w Wojniczu
(pow. tarnowski), Wojnicz odzyskał prawa miejskie.
Nadal w strukturach ośrodków kultury funkcjonują 43 biblioteki i 119 filii bibliotecznych. Analogicznie do roku ubiegłego w województwie funkcjonuje 5 filii
i 75 oddziałów dla dzieci.

100 placówek jest przystosowanych do obsługi czytelników niepełnosprawnych.
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Czytelnictwo
Liczba

czytelników

bibliotek

publicznych

województwa

małopolskiego

w 2007 r. wynosiła 676 001 osób co stanowi nieco ponad 20% (20,6%) mieszkańców woj. małopolskiego i jest mniejsza w stosunku do roku poprzedniego
o 20 099 osób (0,7% ludności przy wzroście liczby mieszkańców województwa
o 0,2%). Jedynie dwa powiaty chrzanowski i limanowski odnotowały wzrost
liczby korzystających.
Najbardziej spadła liczba czytelników w kategorii 16-19 lat – ponad 13 tys.,
przedziały wiekowe do lat 15 oraz 20-24 lata również odnotowują spadek, natomiast wszystkie kategorie od 25 lat wzwyż wykazują wzrost liczby korzystających w stosunku do roku poprzedniego. Największy kategoria 25-44 lata – prawie 3,5 tys. (3 459) osób.

2006

2007

Do lat 15

- 9 054

- 9 350

16-19 lat

- 5 441

- 13 112

20-24 lata

+ 606

- 3 950

25-44 lata

+ 3 011

+ 3 459

45-60

+ 1 173

+ 2 151

Powyżej 60 lat

+ 1 986

+ 703

Podział czytelników na kategorie według zajęcia częściowo pokrywa się
z wcześniejszym podziałem. Największy spadek odnotowują kategorie: uczniowie – ponad 18 tys., pozostali – 3,5 tys. (3 533) i studenci – 2,6 tys. (2 621), natomiast wzrost można zaobserwować w kategorii pracownicy umysłowi – o ponad 3,5 tys., inni zatrudnieni i robotnicy.
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Czytelnictwo
2006

2007

Uczniowie

- 16 421

- 18 145

Studenci

+ 5 657

- 2 621

Pracownicy umysłowi

+ 2 908

+ 3 506

Robotnicy

+ 721

+ 72

Rolnicy

+ 119

- 102

Inni zatrudnieni

+ 297

+ 727

+ 1 000

- 3 533

Pozostali

Niemniej jednak nadal kategorią dominującą w bibliotekach publicznych województwa małopolskiego są czytelnicy do lat 15 stanowiący 26% całości oraz
uczniowie – 45% czytelników.
Czytelnicy według wieku w 2007 roku(w %)
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do lat 15
6

16-19 lat

22
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20-24 lata
25-44 lata
45-60 lat

19
18

powyżej 60
lat

Czytelnicy według zajęcia w 2007roku (w % )
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5,5

uczniowie
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pracownicy umysłowi
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Wypożyczenia
Od trzech lat utrzymuje się spadek liczby udostępnionych materiałów. Dotyczy to zarówno materiałów wypożyczanych na zewnątrz jak i udostępnianych
na miejscu (w stosunku do roku poprzedniego nastąpił spadek o 666,5 tys.
(666 743 tys.) udostępnionych zbiorów).
Wypożyczenia
ogółem

Wypożyczenia na
zewnątrz

Udostępnianie na
miejscu

2005

16 198 007

12 811 913

3 386 094

2006

15 504 831

12 421 724

3 083 107

2007

14 838 358

11 949 318

2 889 040

Warto jednak zaznaczyć, że nie ma to ścisłego związku z liczbą czytelników
np. powiat chrzanowski, który zanotował największy wzrost liczby czytelników
jednocześnie wykazuje największy spadek liczby materiałów udostępnionych
na miejscu oraz wysoki spadek liczby dokumentów wypożyczonych. Natomiast miasto Tarnów, które rok 2007 zakończyło jednym z większych spadków
liczby korzystających, odnotowuje największy wzrost liczby materiałów udostępnionych na miejscu. To również nie jest regułą ponieważ miasto Kraków
(bez WBP), które zarejestrowało największy spadek czytelników jednocześnie
wykazuje największy spadek liczby materiałów wypożyczonych na zewnątrz.
Wypożyczenia materiałów w latach 2005-2008
(w mln)
16,2

15,5

14,8

12,8

12,4

11,9

2005

2006
3,4

wypożyczenia
ogółem
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wypożyczenia na
zwenątrz

3,1

2,8

udostępnianie na
miejscu

2007

Zakupy zbiorów bibliotecznych
Zakup zbiorów bibliotecznych, po znaczącym spadku w 2006 roku kiedy biblioteki publiczne woj. małopolskiego zakupiły o prawie 7 tys. (6 831) egz. książek mniej niż w roku 2005, zwiększył się i mimo że nie osiągnął poziomu z roku
2005 jest wyższy o prawie 6 tys. (5 753). Spadła natomiast liczba zakupionych
zbiorów specjalnych w stosunku do roku 2006 o 195 egz.

Zakup książek w latach 2005-2007 (w woluminach)

287 008
285 977

280 177

2005

2006

2007

Zakup zbiorów specjalnych w latach 2005 -2007
(w jedn. inw.)
4 235

4 223

4 040

2005

2006

2007
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Zakupy zbiorów bibliotecznych
Ogółem

w

bibliotekach

publicznych

województwa

małopolskiego

w roku 2007 zakupiono:
285 977 książek (w tym 143 873 – 50,13% – z dotacji Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego),
4 040 zbiorów specjalnych.
Stan zbiorów w bibliotekach wynosi 10 939 704 w tym:
10 645 086 książek,
231 336 zbiorów specjalnych,
63 282 czasopism oprawnych.
Zestawienie liczby zakupionych książek w zależności
od źródła finansowania w latach 2005-2007 (w woluminach)

zakup książek z dotacji z
MKiDN
zakup książek z dotacji od
organizatora i innych źródeł

2005

2006

2007

142755

139649

138268

143570

139915

143873

Podział zakupów książek
ze względu na źródło finansowania
w latach 2007-2010 (w %)
50,13

50,02

49,74

48,75

48,66

2005

48,18

2006
2007

zakup książek z dotacji od
organizatora
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zakup książek z dotacji
MKiDN

Pracownicy bibliotek publicznych
Kadra bibliotekarska na terenie województwa małopolskiego legitymuje się
w przeważającej części wykształceniem bibliotekarskim wyższym lub średnim
(ponad 70%).
W ubiegłym roku ok. 60 osób podejmowało działania zmierzające w kierunku
podnoszenia swoich kwalifikacji na poziomie studiów magisterskich i podyplomowych. Wielu dokształcało się na szkoleniach i kursach organizowanych
przez WBP, jak i macierzyste biblioteki. Ich zakres był bardzo rozległy:
nauka programów bibliotecznych,
obsługa komputera,
tworzenie stron internetowych,
nauka języków obcych,
pozyskiwanie środków pozabudżetowych na działalność kulturalną,
zamówienia publiczne,
nowe formy pracy z czytelnikiem,
kursy biblioterapii,
kursy uczące jak radzić sobie z dysleksją,
nowe metody zajęć z dziećmi i młodzieżą,
biblioteki w UE.

Zwiększyła się liczba pracowników z wykształceniem wyższym bibliotekarskim o 63 osoby
i wyniosła 536, co stanowi nieco ponad 37% pracowników na stanowiskach bibliotekarskich.
Fluktuacja pracowników w 2007 roku była niewielka; kilku pracowników przeszło na emeryturę, nieliczni odeszli do lepiej opłacanych sektorów gospodarki
(banki, szkolnictwo itp.)
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Remonty, modernizacje i nowe lokale
W wielu małopolskich bibliotekach publicznych przeprowadzono w ubiegłym
roku remonty, adaptacje i modernizacje (zmiana mebli) pomieszczeń i budynków. Zmiany te nie zawsze wpływały na powiększenie powierzchni, jedynie
polepszały wizualny i estetyczny wygląd placówek.

W ramach modernizacji bibliotek dokonano:
remontu lokalu (instalacja elektryczna, centralne ogrzewanie, tynki,
wylewki, płytki podłogowe, malowanie ścian itp.),
wymiany okien,
modernizacji centralnego ogrzewania,
wymiany oświetlenia,
modernizacji zaplecza sanitarnego,
remontu dachu,
wymiany drzwi,
ocieplenia i zmiany elewacji budynku,
wymiany umeblowania,
malowania regałów bibliotecznych,
położenia nowej posadzki, wymiany wykładziny PCV,
zamontowania żaluzji pionowych,
wymiany regałów oraz lad bibliotecznych,
remontów mających na celu przystosowanie wejść dla potrzeb osób
niepełnosprawnych.
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Remonty, modernizacje i nowe lokale
W ramach pozyskania dodatkowych pomieszczeń w bibliotekach otwarto:
pracownię komputerową (filia w Porębie Spytkowej, powiat brzeski), czytelnię
GBP w Kozłowie (powiat miechowski), w PiMBP w Olkuszu powiększono pomieszczenie Mediateki, GBP w Radgoszczy otrzymała dodatkowe pomieszczenie o powierzchni 16 m kw (powiat dąbrowski), filia biblioteczna w Zalipiu
uzyskała nowe pomieszczenie, które przeszło gruntowny remont (powiat dąbrowski), powiększono lokale filii: w Marcinkowicach (gmina Radłów), w Zalasowej (gmina Ryglice) i w Olszynach (gmina Rzepiennik Strzyżewski, powiat tarnowski).

Nowe lokale biblioteczne pozyskane w 2007 roku:
Filia biblioteczna w Bratucicach uzyskała lokal z lepszym zapleczem
(minusem jest to, iż jest to lokal na pierwszym piętrze) (powiat bocheński),
Gminna Biblioteka Publiczna w Szczurowej przeniosła się do pięknie wyremontowanego dworku, a filia w Jurkowie do budynku szkoły podstawowej (powiat brzeski),
uzyskano zgodę i środki na projekt techniczny remontu budynku GOSiR
w Morzyskach (powiat brzeski),
biblioteka w Sękowej została przeniesiona do innego budynku (powiat
gorlicki),
filia biblioteczna w Białym Kościele została przeniesiona do Bębła
(gm. Wielka Wieś, pow. krakowski ziemski),
biblioteka w Balicach została przeniesiona do nowego lokalu (pow. krakowski ziemski)
filia biblioteczna w Krzęcinie została przeniesiona do nowego lokalu
(gm. Skawina, pow. karkowski ziemski)

str. 11

Remonty, modernizacje i nowe lokale
Biblioteka Publiczna w Skawie pozyskała nowy lokal (powiat nowotarski),
Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu rozpoczęła pracę nad budowa nowego gmachu (powiat Oświęcimski),
Biblioteka Ośrodka Kultury w Jawiszowicach pozyskała nowy lokal po
dwuletnim zawieszeniu działalności z powodu braku lokalu (pow. oświęcimski)
nowy lokal otrzymała filia w Niecieczy (gm. Żabno, powiat tarnowski),
filia biblioteczna w Tłuczani została przeniesiona do innego lokalu (z budynku przedszkola do budynku OSP) (powiat wadowicki),
filia w Świnnej Porębie w styczniu 2007 została przeniesiona do większego pomieszczenia budynku starej szkoły (powiat wadowicki),
jedna filia z powiatu wielickiego została przeniesiona do nowego budynku.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie w lipcu 2006 roku rozpoczęła adaptację
poddasza na potrzeby Czytelni Głównej i Czytelni Komputerowej – prace adaptacyjne
trwają nadal, ich wymiernym efektem w 2007 roku był remont sanitariatów w całym budynku przystosowujący je do potrzeb osób niepełnosprawnych.
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Komputeryzacja bibliotek
Liczba bibliotek skomputeryzowanych
Ogółem skomputeryzowano: 398 placówek
W tym:

biblioteki miejskie:

18

biblioteki miejsko-gminne:

37

biblioteki powiatowe:

23

biblioteki gminne:

89

filie biblioteczne:

231

Czynności podlegające komputeryzacji:
tworzenie katalogów komputerowych,
tworzenie baz bibliograficznych i regionalnych,
tworzenie inwentarza dokumentów,
zestawienia statystyczne,
obsługa skontrum,
rejestracja czytelników i ,
sporządzenie i udostępnianie zestawień bibliograficznych.

Wykorzystywane oprogramowanie
W bibliotekach małopolskich wykorzystywane są następujące programy biblioteczne:
PROLIB,

SIS,

SOWA,

PATRON,

LIBRA,

SIB,

MAK,

SCHOLA.
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Komputeryzacja bibliotek
Nie podjęto komputeryzacji w 20 bibliotekach (343 filiach) w województwie.
Wszystkie biblioteki przewidują komputeryzację w najbliższym czasie w miarę
pozyskania środków finansowych.

Dostęp do internetu
Ogólna liczba bibliotek mających dostęp do internetu:

180

Czytelnicy mają dostęp do internetu w 170 bibliotekach (235 filiach). W 10 bibliotekach dostęp do internetu mają tylko bibliotekarze, którzy na prośbę czytelników przeszukują zasoby internetowe w celu sporządzenia zestawień bibliograficznych.

WBP w Krakowie
W maju uruchomiony został portal internetowy dla czytelników, umożliwiający
przeszukiwanie katalogów kilkudziesięciu bibliotek publicznych i naukowych
z Małopolski – Fidkar.
Zadania jakie spełnia aplikacja:
integracja rozmaitych systemów bibliotecznych,
ujednolicenie formatów baz danych (MARC BN, MARC21),
prezentacja wyników wyszukiwania na interaktywnej stronie WWW
(bramka Z39.50).
Możliwości Fidkara:
przeszukiwanie baz danych (umieszczonych na odległych serwerach),
wysyłanie zapytań,
prezentacja wyników (niezależnie od wykorzystywanego w danej bibliotece oprogramowania oraz formatu użytkowego zasobów bibliotecznych (np. MARC BN, MARC21, formaty specjalne).
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Komputeryzacja bibliotek
Portal Fidkar Małopolski składa się z trzech serwisów: Br@ma – zawierającego
niemal 30 baz bibliograficznych, RK@M (Rozproszony Katalog Małopolski) –
z katalogami kilkudziesięciu bibliotek powiatowych, miejskich i gminnych oraz
Kr@k, który pozwala przeszukiwać bazy katalogowe bibliotek naukowych Krakowa.
Na koniec roku 2007 statystyka Fidkara przedstawiała się następująco:
liczba wizyt: 10 974,
liczba przeglądniętych stron: 83 020,
liczba dodanych baz do serwisów BR@Ma, RK@M, KR@K: 30.

W lipcu zainaugurowano działalność Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Trzon
obecnych zasobów stanowią:
czasopisma regionalne i ogólnopolskie – zasoby „Dziennika Polskiego”
z lat 1945-90, „Życia Literackiego” (1952-90) oraz „Tygodnika Powszechnego” (1945-53); czasopisma lokalne z Małopolski; WBP w Krakowie
współpracuje z ponad setką wydawców regionalnych w województwie. Na bieżąco wprowadzane i uaktualniane są kwartalniki, miesięczniki i tygodniki,
zabytki kultury, czyli partie starodruków, rękopisów, map, czasopism
i książek wydanych przed 1939 rokiem,
zasoby naukowe i edukacyjne, tj. ok. 200 książek z różnych dziedzin
wiedzy,
zbiory specjalne, gdzie udostępniono m.in.: kartografię, wybrane wydawnictwa urzędowe i dokumenty życia społecznego; planowana jest
rozbudowa kolekcji o zbiory ikonograficzne; kolekcja „Regionalna”,
która pozwala na przeglądanie MBC według kryterium geograficznego.

str. 15

Komputeryzacja bibliotek
Zasoby Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej są gromadzone i udostępniane z poszanowaniem wszelkich wymogów prawa autorskiego oraz chronione w myśl
ustawy o bibliotekach. Jest to przedsięwzięcie kolektywne – rezultat wspólnych
działań władz Województwa Małopolskiego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie (koordynator), bibliotek z Małopolski, organizacji pozarządowych, podmiotów komercyjnych, wydawców i samych twórców. Lista uczestników MBC jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych.
Na koniec 2007 roku statystyka MBC wyglądała następująco:
liczba wizyt: 92 909 ,
liczba przeglądniętych stron: 4 033 149,
liczba wysłanych żądań (np. zapytania): 8 214 850,
liczba hostów z których łączono się z MBC: 51 995,
liczba dodanych dokumentów do MBC: 7 400.
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Udział bibliotek publicznych w projektach,
grantach, konkursach
Wzorem ubiegłych lat większość bibliotek z naszego województwa ubiegała
się o środki na swoje działania z wielu dostępnych źródeł (programy operacyjne MKiDN, Urząd Marszałkowski, środki unijne, budżety gmin, powiatów itp.).
Wiele z nich środki takie uzyskało dzięki czemu mogły wzbogacić zakres oferowanych przez siebie usług. Wszystkie biblioteki korzystały z Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa Priorytet I Rozwój księgozbiorów bibliotek –
zakup nowości wydawniczych.
16 placówek w województwie wzięło udział w Programie Operacyjnym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Promocja czytelnictwa / Rozwój Sektora Książki i Promocja Czytelnictwa organizując Dyskusyjne Kluby Książki. W ich
ramach odbyło się 113 imprez, w tym 92 spotkania klubowe (organizacyjne
i czytelniczo-dyskusyjne) oraz 21 spotkań autorskich.
Powiat bocheński:
PiMBP w Bochni współwykonawca projektu „Promocja aktywnych form
spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży”, na który grant pozyskał Urząd Miejski w Bochni.
Powiat chrzanowski:
M-GBP w Alwernii otrzymała projekt „Budowa i rozbudowa infrastruktury
informatycznej w bibliotekach gminy Alwernia” z programów operacyjnych MKiDN.
Powiat dąbrowski:
MBP w Dąbrowie Tarnowskiej wzięła udział w otwartym konkursie ofert
na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska w sferze
prowadzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działań na
rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży poprzez zagospodarowanie wolnego czasu, organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży, prowadzenie świetlicy
profilaktycznej oraz krajoznawstwa;
GBP w Oleśnie w okresie wakacji (dwa razy w tygodniu), jako partner
„Stowarzyszenia Powiśle Dąbrowskie” w ramach Programu Leader+
współorganizowała warsztaty rękodzielnicze finansowane ze środków
unijnych.
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Udział bibliotek publicznych w projektach,
grantach, konkursach
Powiat gorlicki:
MBP w Gorlicach realizowała projekty:
Raz, dwa, trzy… Liczysz Ty! Zabawy ekonomiczne dla najmłodszych
czytelników. Projekt był realizowany od października 2006 roku do
czerwca 2007 roku. Finansowany z Fundacji Bankowej im. Leopolda
Kronenberga i Narodowego Banku Polskiego. Na zakończenie zajęć
odbył się konkurs o tytuł „Małego arcymistrza ekonomii”.
Śladami Stanisława Wyspiańskiego po Ziemi Gorlickiej. Projekt realizowany od kwietnia do grudnia 2007 roku, dofinansowany przez
MKiDN w ramach Programu Operacyjnego „Wyspiański”.
Działalność Klubu Czytelniczego „Nad Lipą”. Projekt realizowany od
sierpnia do grudnia 2007 roku, dofinansowany przez MKiDN w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa”.
Staszkówka, filia biblioteczna Gminy Moszczenica, bierze udział w projekcie „Rzeczpospolita Internetowa”. Jest on realizowany przez Fundację Grupy TP oraz Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju.
W Staszkówce powstała grupa, która skupia przedstawicieli szkoły, radnych, osób starszych, koła gospodyń, biblioteki publicznej.
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Udział bibliotek publicznych w projektach,
grantach, konkursach
Kraków:
Śródmiejska Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie z GFOŚ
i GW na realizację zadania „Działalność proekologiczna prowadzona
przez biblioteki publiczne”;
Podgórska Biblioteka Publiczna brała udział w następujących projektach: „Z ekologią na ty”, „750 lecie lokacji Krakowa” i „Współcześni literaci Krakowa”;
Nowohucka Biblioteka Publiczna otrzymała z UMK dofinansowanie na
zadania z zakresu ekologii.
Powiat krakowski:
GBP w Wielkiej Wsi razem z Kołem Gospodyń Wiejskich zorganizowała
konkurs grantowy „Nasza wieś naszą szansą” finansowany ze środków
Fundacji Wspomagania Wsi i Banku Inicjatyw Społecznych.
Powiat limanowski:
MBP w Limanowej zorganizowała międzynarodowe dziecięce warsztaty kulturalne „Granice czy tylko miedza” finansowane z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego INTRREG IIIA;
bibliotekarze brali udział w międzynarodowej konferencji w słowackim
Martinie, Dolnym Kubinie i Żylinie;
odbywały się też spotkania literackie we współpracy ze stroną słowacką,
GBP w Starej Wsi otrzymała dotację z MKiDN oraz z Fundacji Wspomagania Wsi na imprezę „Prezentacja Gminy Limanowa na limanowskim
rynku”.
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Udział bibliotek publicznych w projektach,
grantach, konkursach
Powiat miechowski:
uzyskano pieniądze z Programów Operacyjnych MKiDN na modernizacje infrastruktury technicznej i zakup wyposażenia dla PiMBP w Miechowie.
Powiat myślenicki:
GBP w Raciechowicach otrzymała grant na modernizację biblioteki.
Powiat nowosądecki:
SBP w Nowym Sączu uzyskała środki z MKiDN w ramach programu operacyjnego „Mecenat 2007”;
GBP w Kamionce Wielkiej pozyskała środki z UE na Centrum Kształcenia
– „Wioska internetowa”.
Powiat nowotarski:
GBP w Łapszach Niżnych pozyskała środki z fundacji Rzeczpospolita
Internetowa TP na utworzenie sali komputerowej oraz na prowadzenie
działalności kulturalno-oświatowej w bibliotece.
Powiat olkuski:
MBP w Bukownie otrzymała środki z MKiDN na organizację imprez kulturalnych w ramach PO „Promocja czytelnictwa”.
Powiat oświęcimski:
MBP w Oświęcimiu:
Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego, MKiDN – promocja
czytelnictwa;
Centrum Literatury Dziecięcej, MKiDN – rozwój infrastruktury i szkolnictwa artystycznego.
Powiat proszowicki:
BP w Proszowicach uzyskała środki z gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na projekt „Biblioteczne Koło Ratunkowe”.
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Udział bibliotek publicznych w projektach,
grantach, konkursach
Powiat tarnowski:
MBP w Tarnowie:
Dotacja na zadanie „Wydanie książki Europejczyk rodem z Tarnowa.
Roman Brandstaetter – życie i twórczość”. Instytut Książki – do Programu Operacyjnego MKiDN pt. „Promocja Czytelnictwa”. Priorytet
2. Rozwój sektora książki i promocja czytelnictwa;
Dotacja na zadanie „Prezentacja twórczości literackiej młodych –
wydanie czasopisma Aspiracje i antologii Mój pierwszy wierszyk”
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – w ramach
konkursu pn. „MECENAT MAŁOPOLSKI”.
Powiat wadowicki:
MBP Andrychów – wniosek do programu operacyjnego MKiDN o dofinansowanie zakupu mebli bibliotecznych;
GBP w Spytkowicach:
uczestniczyła w realizacji projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach „Aktywność gwarancją sukcesu” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego;
uczestniczyła w akcji „Prawo w bibliotece” / Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu Polib w Warszawie i MSWiA / –
upowszechnienie dostępu i umożliwienie bezpłatnego korzystania
w bibliotekach z baz obowiązujących i archiwalnych aktów prawnych;
BP Stronie – GOK dla Klubu Seniora „Spragnieni jutra" przyznana została
w 2007 roku dotacja na przeprowadzenie szkoleń komputerowych z Fundacji im. Marcina Rataja.
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Udział bibliotek publicznych w projektach,
grantach, konkursach
WBP w Krakowie:
Biblioteka XXI wieku-zintegrowany system biblioteczny, Mecenat 2007;
Kasjusz Dion, Historia rzymska: księgi 41-50 – przekład ze wstępem i komentarzem, projekt badawczy, wieloletni (2006-2008);
Oblicza Krakowskiej Poezji, Budżet Miasta Krakowa – środki na realizację zadań w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
w wyniku otwartego konkursu ofert na 2007 rok;
„Zakup nowości wydawniczych”, Program Operacyjny Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Promocja Czytelnictwa/ Rozwój księgozbiorów biblioteki;
III Wojewódzki Konkurs Młodej Poezji, Program Operacyjny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Promocja Czytelnictwa;
Poradnictwo obywatelskie w sprawach dotyczących dyskryminacji
z powodu pochodzenia etnicznego lub narodowości, zadanie finansowane przez MSWiA;
Program uczenie się przez całe życie GRUNDTVIG, Projekt Partnerski
Gruntviga, czas realizacji – 1.10.2007-31.07.2009;
Biblioteka – moje ulubione miejsce, projekt realizowany we współpracy
z Fundacją Kultury Chrześcijańskiej ZNAK, Grant Trust CEE, realizacja
2007/2008, Biblioteka jest partnerem strategicznym.
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Informacje opracowano w marcu 2008 r. na podstawie danych zawartych w formularzach
statystycznych K-03 oraz sprawozdaniach bibliotek publicznych w województwie małopolskim za rok 2007.

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