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STAN SIECI 

Sieć bibliotek publicznych województwa małopolskiego tworzyło na koniec 2013 roku: 
186 bibliotek publicznych, 

539 filii bibliotecznych.  

 

Na terenie województwa funkcjonowało 77 filii i oddziałów dla dzieci oraz 46 punktów 

bibliotecznych. 

154 biblioteki z 454 filiami to samodzielne jednostki posiadające status instytucji kultury.  

32 biblioteki z 85 filiami funkcjonowały w strukturach ośrodków kultury. 

W 2013 r.:  

utworzono 3 filie i 3 punkty biblioteczne, 

zlikwidowano 14 filii bibliotecznych (w tym 4 filie dla dzieci) oraz 4 punkty biblio-

teczne, 

wznowiono działalność 2 filii bibliotecznych, 

czasowo zawieszono działalność 4 filii bibliotecznych, 

włączono w struktury ośrodków kultury 2 biblioteki. 
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ZMIANY W FUNKCJONOWANIU BIBLIOTEK  
POWIATOWYCH W 2013 R. 
 

Biblioteka powiatowa w powiecie dąbrowskim zmieniła w 2013 r. siedzibę – obecnie jest 

to Powiatowa Biblioteka Publiczna z siedzibą w Brniu. 

 

W 2013 r., w ramach oszczędności w Krowoderskiej BP w Krakowie, połączono filie nr 4 i 6. 

Tym samym zmniejszyła się liczba filii. 

 

Sieć placówek Nowohuckiej BP w Krakowie również zmniejszyła się o jedną filię – Filia nr 5 

dla dzieci i młodzieży została przekształcona w Oddział dla dzieci i młodzieży, działający 

przy Filii nr 4. 

 

Zmianą w strukturze MBP w Tarnowie w 2013 r. było powołanie do życia nowej filii, utwo-

rzonej na bazie zbiorów dwóch innych placówek filialnych (nr 2 i 3), które zakończyły 

swoją działalność. Umowa dotycząca pełnienia funkcji biblioteki powiatowej przez MBP 

w Tarnowie w 2013 r. – nie zmieniając przedmiotowego zakresu – zmieniła swój charakter, 

obecnie jej stroną nie jest Dyrektor MBP, a Prezydent Tarnowa.  

 

Pozostałe biblioteki powiatowe w województwie małopolskim nie wprowadziły znaczą-

cych zmian w swoim funkcjonowaniu. 

 

 



 

str. 5     

ZBIORY BIBLIOTECZNE 
 

W bibliotekach publicznych województwa małopolskiego w 2013 r. odnotowano wpływ: 

439 389 książek, 

2 935 czasopism oprawnych, 

10 948 zbiorów specjalnych, 

w tym w ramach zakupu przybyło: 

228 363 książek (w tym 130 399 z programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek”), 

6 569 zbiorów specjalnych (w tym 1 327 z programu Biblioteki Narodowej „Zakup 

nowości wydawniczych do bibliotek”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wycofano ze zbiorów 400 830 jednostek inwentarzowych, w tym: 

395 538 książek, 

292 czasopisma oprawne, 

5 000 zbiorów specjalnych. 

Ogółem stan zbiorów w bibliotekach na koniec 2013 r. wyniósł 11 047 913 wol., w tym: 

10 733 057 książek, 

70 495 czasopism oprawnych, 

244 361 zbiorów specjalnych. 
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W 2013 r. nastąpił spadek liczby kupowanych zbiorów w stosunku do roku poprzedniego. 

Co prawda spadek wynosi tylko 1 395 wol., niemniej jednak utrzymująca się od kilku lat 

tendencja wzrostowa została przerwana. 

Spadek liczby zakupionych wol. dotyczy książek (-1 395 wol., 1%), zakup zbiorów specjal-

nych w stosunku do roku poprzedniego zwiększył się o 1 256 wol. (24%) 

 

Na zakup zbiorów w 2013 r. biblioteki publiczne województwa małopolskiego przeznaczy-

ły 5 844 469 zł (wzrost o 1% w stosunku do roku poprzedniego), z czego:  

5 030 139 zł to wartość zakupionych książek, 

187 999 zł to wartość zakupionych zbiorów specjalnych, 

524 035 zł przeznaczono na prenumeratę czasopism, 

102 296 zł kosztował biblioteki dostęp do licencjonowanych baz danych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W stosunku do 2012 r. nastąpił wzrost środków przeznaczonych na zakup książek (o 28 514 

zł), zbiorów specjalnych (o 37 562 zł) oraz opłata za dostęp do licencjonowanych zbio-

rów elektronicznych (o 18 454 zł). Spadły natomiast wydatki na prenumeratę czasopism 

(o 53 910  zł). 

Wzrost środków przeznaczonych na zakup książek, przy jednoczesnym spadku liczby za-

kupionych woluminów, tylko nieznacznie przekłada się na zwiększenie średniej ceny zaku-

pionej książki. W 2012 r. średnia ta wyniosła 21,8 zł, a w 2013 r. – 22,03 zł, co oznacza 

wzrost o 0,23 zł. 

 

Kolejny rok utrzymuje się tendencja zmniejszania dotacji organizatorów bibliotek na za-

kup zbiorów. W stosunku do 2012 r. dotacje organizatorów przeznaczone na ten cel 

zmniejszyły się w skali województwa o ponad 29 000 zł. Oznacza to o 1 940 mniej zakupio-

nych książek. 

Najwyższe wskaźniki, biorąc pod uwagę kwotę wydaną na zakup książek  

na 100 mieszkańców w 2013 r., osiągnęły: 

GBP Budzów z/s w Palczy (603,37 zł), 

GBP w Racławicach (512,63 zł), 

GBP w Łapanowie (492,24 zł), 

GBP w Spytkowicach (pow. wadowicki) (384,01 zł), 

GBP w Iwkowej (377,49 zł). 
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Biorąc pod uwagę procentową partycypację poszczególnych źródeł finansowania zaku-

pu książek, udział dotacji organizatorów w zakupie również kolejny raz się zmniejszył -  

w 2009 r. wynosił 72%, w 2013 – 57%. 

W tym samym okresie procentowy udział dotacji z MKiDN w zakupie książek wzrósł z 26% 

w  2009 r. do 41% w 2013 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013

zakup książek z dotacji z MKiDN 53 128 46 251 63 767 93 585 94 766

zakup książek z dotacji od 

organizatora i innych źródeł
146 866 143 295 141 909 132 339 130 399

Zestawienie liczby zakupionych książek w zależności 

od źródła finansowania w latach 2009-2013 (w woluminach)

zakup książek z dotacji od 

organizatora

zakup książek z dotacji MKiDN
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Podział zakupów książek 

ze względu na źródło finansowania

w latach 2009-2013 (w %)
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W 2013 r. zmniejszył się wskaźnik zakupu książek w przeliczeniu na 100 mieszkańców. 

W 2011 r. wynosił on 6,3 wol., w 2012 – 6,9 wol. w 2013 – 6,8 wol.  

 

W województwie małopolskim w 2013 r. trzy biblioteki zbliżyły się do międzynarodowych 

standardów:  

GBP w Budzowie z/s w Palczy (pow. suski) – 34 wol. na 100 mieszkańców,  

GBP w Spytkowicach (pow. wadowicki) – 22 wol.,  

GBP w Łapanowie (pow. bocheński) – 21 wol. 
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CZYTELNICTWO  
 

W bibliotekach publicznych województwa małopolskiego w 2013 r. zarejestrowano 669-

 971 czytelników (prawie 20% mieszkańców województwa) oraz 1 014 405 użytkowników. 

Oznacza to wzrost liczby czytelników w stosunku do roku poprzedniego o 4 890 (1%). 

Dominującą kategorią wiekową w bibliotekach publicznych województwa małopolskie-

go niezmiennie pozostają czytelnicy z przedziału wiekowego 25-44 lata, stanowiący 26% 

ogółu czytelników. Wśród kategorii według zajęcia tradycyjnie największą grupę stano-

wią uczniowie – 36% czytelników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W stosunku do roku poprzedniego spadek o 6 040 czytelników (1%) odnotowano 

w kategorii 16-19 lat, natomiast o 7 213 osób (1%) wzrosła liczba czytelników w wieku 25-

44 lata. 
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Czytelnicy według zajęcia w 2013 roku (w % )

uczniowie

studenci

pracownicy umysłowi
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rolnicy

inni zatrudnieni
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Czytelnicy według wieku w 2013 roku (w %) 

do lat 5

6-12 lat

13-15 lat 

16-19 lat 
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25-44 lat

45-60 lat

pow. 60 lat



 

str. 10     

W podziale czytelników według zajęcia z usług bibliotek korzystało o 7 392 (1%) uczniów 

mniej niż w 2013 r., wzrosła liczba czytelników w kategorii pracownicy umysłowi (7 514 

czytelników, 1%). 

W ciągu ostatnich lat następował spadek w różnych kategoriach wiekowych do 24. roku 

życia, w kategoriach według zajęcia od 2007 roku utrzymuje się spadek w liczbie uczniów 

(spadek z 307 576 do 243 970 – 21%). 

Najwyższy wskaźnik liczby czytelników w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2013 roku od-

notowały: 

MBP w Limanowej (51), 

PiMBP w Oświęcimiu (35), 

MBP w Grybowie (33), 

MBP w Trzebini (33), 

PiMBP w Bochni  (32). 

 

Warto podkreślić, iż od kilku lat niezmiennie w MBP w Limanowej odnotowywany jest naj-

wyższy wskaźnik.  

 

Biblioteki publiczne odnotowały w 2013 r. 6 949 296 wizyt 
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WYPOŻYCZENIA 
 

W bibliotekach publicznych województwa małopolskiego w 2013 r. odnotowano 12-

12 595 737 wypożyczeń materiałów, z czego 10 649 032 to wypożyczenia na zewnątrz, 

a 1 946 705 – udostępnienia na miejscu. 

W 2013 r. kolejny raz zarejestrowano spadek liczby udostępnianych dokumentów; wyniósł 

on 334 515 wol. (3%). Spadła przede wszystkim liczba dokumentów wypożyczanych 

na zewnątrz (o 215 492 wol.), liczba dokumentów udostępnianych na miejscu spadła na-

tomiast o 119 023 wol. Mimo że spadek udostępnień jest mniejszy, dotyczy on wszystkich 

kategorii dokumentów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Największy spadek nastąpił w liczbie wykorzystanych książek (mniej o 309 230 wol., w tym 

267 058 wol. to spadek liczby książek wypożyczonych), w drugiej kolejności spadek odno-

towany został w liczbie czasopism udostępnionych na miejscu (mniej o 69 357 wol).  

Największy wzrost można zaobserwować w liczbie czasopism wypożyczanych na ze-

wnątrz  (o 37 300 wol.), zwiększyła się także liczba wypożyczonych zbiorów nieelektronicz-

nych (o 16 562 wol.). 

Ogółem w ciągu 5 lat liczba wykorzystanych materiałów w bibliotekach publicznych wo-

jewództwa małopolskiego zmniejszyła się o 1 532 690 wol. (11%). 

wypożyczenia 

ogółem

wypożyczenia na 

zwenątrz

udostępnianie na 

miejscu
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2

12,6

10,6
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Wypożyczenia materiałów w latach 2011-2013 

(w mln)

2011

2012

2013
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Nie zmienia się struktura udostępnianych zbiorów. Czytelnicy bibliotek publicznych woje-

wództwa małopolskiego korzystają głównie z książek – ich wykorzystanie stanowiło 

w 2013 r., analogicznie do roku poprzedniego, 90% wszystkich udostępnień, czytelnictwo 

czasopism stanowiło 8%, a udostępnianie zbiorów specjalnych – 2% . 

Wskaźnik wypożyczeń na stu mieszkańców w 2013 roku wyniósł 375 wol. i zmniejszył się 

w stosunku do roku poprzedniego o 11 wol. 

Najwyższy wskaźnik wypożyczeń w przeliczeniu na 100 mieszkańców odnotowały: 

MiGBP w Krynicy (1 012), 

MBP w Limanowej  (963), 

GCKCiS w Szczurowej (874), 

GBP w Krościenku (855), 

MBP w Grybowie (823). 
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Wypożyczenia materiałów ogółem

w latach 2009-2013 (w mln)
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OBSŁUGA SPECJALNYCH GRUP UŻYTKOWNIKÓW 
 

Wśród czytelników bibliotek publicznych województwa małopolskiego w 2013 r. 8% stano-

wiły osoby po 60. roku życia i od kilku lat procent ten systematycznie wzrasta (w 2008 r. 

było to 6%). Dostrzegając tę tendencję, biblioteki podejmują szereg działań mających 

na celu ułatwienie osobom starszym korzystania ze swoich zbiorów. W bibliotekach orga-

nizowane są zajęcia integracyjne i edukacyjne mające na celu uzupełnienie braków in-

formacyjnych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub informacyjnym. 

 

 

Spośód 725 placówek bibliotecznych w województwie małopolskim jedynie 186 można 

uznać za przyjazne dla niepełnosprawnych ruchowo. Dotyczy to głównie dostosowania 

wejścia do bibliotek. Aranżacja wnętrz tylko w 87 placówkach jest przystosowana do po-

trzeb osób mających problemy z poruszaniem się, 7 bibliotek posiada oznakowanie nie-

zbędne dla osób słabowidzących i niewidzących. Na 9 414 miejsc w czytelniach – 99 to 

stanowiska przystosowane do pracy dla osób z różnym rodzajem niepełnosprawności, 

w tym wyposażone w odpowiednie urządzenia (np. dedykowane oprogramowanie, spe-

cjalistyczne urządzenia peryferyjne) umożliwiające samodzielne korzystanie ze zbiorów 

i usług. 
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Przeważająca liczba bibliotek zapewnia specjalnym grupom czytelników lekturę, dostar-

czając ją w razie potrzeby za pośrednictwem członków rodziny, sąsiadów czy biblioteka-

rzy do domów. Wiele placówek prowadzi obsługę czytelników niewidomych 

i słabowidzących, udostępniając zbiory książki mówionej. Przy bibliotekach działają 

związki i stowarzyszenia, które starają się ułatwić swoim członkom dotarcie do interesują-

cej literatury. Biblioteki w Małopolsce współpracują ze świetlicami socjoterapeutycznymi, 

domami pomocy społecznej, warsztatami terapii zajęciowej, ośrodkami szkolno-

wychowawczymi, organizując wspólne zajęcia. 

W miarę możliwości finansowych i organizacyjnych biblioteki obejmujące swoim zasię-

giem tereny, na których znajdują się szpitale, prowadzą w nich filie lub punkty bibliotecz-

ne. 

We wszystkich placówkach gromadzony jest księgozbiór, którego zakres treściowy konsul-

towany jest z czytelnikami oraz odpowiada potrzebom osób starszych i pracujących 

z nimi. 
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KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEK, E-USŁUGI  
 

Wśród 725 placówek w województwie, na koniec 2013 r. 19 filii bibliotecznych nie posia-

dało komputera, przy czym w 15 powiatach wszystkie placówki dysponowały kompute-

rem. 

Programy biblioteczne wykorzystywano w 561 placówkach.  

W 698 bibliotekach zapewniono dostęp do Internetu, przy czym w 668 placówkach 

umożliwiono czytelnikom korzystanie z niego; w 371 przypadkach jest to Internet bezprze-

wodowy.  

Podstawową usługą elektroniczną świadczoną przez biblioteki jest interaktywny dostęp 

do katalogów (możliwość zamawiania i rezerwacji materiałów bibliotecznych) oraz 

komunikowanie się z biblioteką za pomocą kanałów elektronicznych. Rosnące znaczenie 

dla kształtowania wizerunku biblioteki ma atrakcyjność jej strony internetowej i aktywność 

na portalach społecznościowych. Dostrzegając te zależności, biblioteki województwa 

małopolskiego w coraz większym stopniu wykorzystują w swojej działalności e-usługi. 

W roku sprawozdawczym w województwie w 401 placówkach bibliotecznych udostęp-

niono katalog on-line, przy czym 208 bibliotek posiadało 100% opracowanych kompute-

rowo zbiorów.  

235 placówek posiada profile na portalach społecznościowych. 

W 6 bibliotekach publicznych na terenie województwa prowadzono w 2013 r. biblioteki 

cyfrowe:  

MBP w Gorlicach digitalizuje zbiory regionalne i tworzy Gorlicką Bibliotekę Cyfro-

wą, 

Nowohucka BP w Krakowie digitalizuje zbiory tematycznie związane z Nową Hutą; 

są one dostępne w Nowohuckiej Bibliotece Cyfrowej,  

Sądecka BP prowadzi digitalizację zasobów bibliotecznych Sandecjana 

i udostępnia je w Sądeckiej Bibliotece Cyfrowej, 

MBP w Tarnowie digitalizuje stare druki, czasopisma, książki, druki ulotne itp. 

o tematyce regionalnej i udostępnia je w Tarnowskiej Bibliotece Cyfrowej, 

BP w Tuchowie digitalizuje lokalne czasopisma oraz książki tematycznie związane 

z miastem i gminą Tuchów; dostępne są one w Tuchowskiej Bibliotece Cyfrowej,  

WBP w Krakowie prowadzi Małopolską Bibliotekę Cyfrową. Trzon zasobów MBC 

stanowią archiwalne gazety i czasopisma (głównie dzienniki XIX/XX w.), bieżące 

wydawnictwa lokalne – regionalne i ogólnopolskie, zabytki kultury narodowej, za-

soby archiwalne. 
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Na terenie województwa funkcjonowały również katalogi rozproszone, które stanowią 

drugie, poza katalogami 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, 

katalog rozproszony powiatu nowotarskiego. 

Projekt 33 (scalający biblioteki powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, olkuskie-

go i nowotarskiego), 

 

Prócz ww. funkcjonują katalogi rozproszone Porozumienie Bibliotek Tarnowskich i Fidkar 

Oświęcimski.  

31 bibliotek publicznych z województwa małopolskiego w 2013 r. w ramach Konsorcjum 

Małopolskich Bibliotek Publicznych, przy współfinansowaniu przedsięwzięcia ze środków 

Województwa Małopolskiego, zakupiło dostęp do bazy e-booków libra.ibuk.pl.  

 

Od połowy grudnia czytelnicy mieli możliwość korzystania z bazy liczącej 1 155  

e-booków. 
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Biblioteki uczestniczące w Konsorcjum: 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, 

Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie, 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Zofii Solarzowej  

w Białym Dunajcu, 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni, 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku, 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela 

w Gorlicach, 

Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna 

w Jerzmanowicach, 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Ambrożego Grabowskiego 

w Kętach, 

Gminna Biblioteka Publiczna w Korzennej, 

Krowoderska Biblioteka Publiczna w Krakowie, 

Biblioteka Publiczna Gminy Krynica-Zdrój, 

Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu, 

Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej, 

Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice, 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel 

w Miechowie, 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, 

Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach, 

Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Biernata w Niepołomicach, 

Nowohucka Biblioteka Publiczna, 

Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego, 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, 

Podgórska Biblioteka Publiczna w Krakowie, 

Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach, 

Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna  

im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu, 

Biblioteka Suska im. Michała Żmigrodzkiego, 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego 

w Tarnowie, 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Trzebini, 

Biblioteka Publiczna w Tuchowie, 

Wadowicka Biblioteka Publiczna, 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce, 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego 

w Zakopanem. 
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DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA 
 

W bibliotekach publicznych województwa małopolskiego zorganizowano w 2013 r. 

 250 imprez o charakterze kulturalno-oświatowym. Były to m.in.: 

imprezy literackie – 6 114,  

wystawy – 4 000,  

imprezy oświatowe i edukacyjne – 12 252.  

 

W bibliotekach wydano również 25 wydawnictw zwartych (w tym 5 w formie elektronicz-

nej) i 37 wydawnictw ciągłych (w tym 24 w formie elektronicznej). 

Zorganizowano 4 434 szkolenia, w których udział wzięło 62 145 użytkowników bibliotek 

oraz 754 szkolenia dla 2 312 bibliotekarzy i studentów bibliotekoznawstwa. 
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POZYSKIWANIE ŚRODKÓW, UDZIAŁ W PROGRAMACH, 
GRANTACH, SPONSORING 
 

Biblioteki publiczne województwa małopolskiego wykorzystują możliwości poprawy jako-

ści pracy i poszerzenia oferty usług poprzez udział w różnego typu programach 

i projektach.  Pozyskują  środki na działalność bieżącą i inwestycje. 

Wszystkie biblioteki w województwie dokonują zakupu zbiorów w ramach programu Bi-

blioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, wszystkie pozyskują rów-

nież zbiory przekazywane w formie darów (od osób prywatnych, wydawnictw, stowarzy-

szeń itp.). W miarę możliwości biblioteki wypracowują własne środki – są to np. opłaty za 

wynajęcie sal, usługi reprograficzne. 

 

W 2013 r. w województwie realizowano kilka programów, w których uczestniczyła duża 

część bibliotek publicznych: 

PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK 

Od 2009 r. 53 biblioteki z województwa małopolskiego uczestniczą w Programie Rozwoju 

Bibliotek, w 2011 r. dołączyły do nich kolejne 42 placówki. Celem programu jest wyposa-

żenie placówek bibliotecznych w nowoczesny sprzęt komputerowy, zapewnienie 

im dostępu do szerokopasmowego internetu. Meritum jest uczynienie z nich instytucji, któ-

re stałyby się miejscem spotkań, odpoczynku i wymiany wiedzy w małych miejscowo-

ściach, zwłaszcza położonych na obszarach wiejskich. W skali całego kraju realizacja 

programu koordynowana jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, 

zaś głównym partnerem Fundacji w jego wdrażaniu na terenie województwa małopol-

skiego, na podstawie podpisanej umowy, jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna 

w Krakowie. 
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Biblioteki uczestniczące w programie otrzymały sprzęt informatyczny – komputery 

z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki A3, laptopy, projektory multi-

medialne wraz z ekranami, aparaty cyfrowe.  

W 2013 r. do programu dołączyło 20 kolejnych bibliotek: 

Biblioteka Publiczna Gminy Biskupice, 

Biblioteka Publiczna Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gdowie, 

Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce, 

Biblioteka Publiczna w Kalwarii Zebrzydowskiej, 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczach, 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kluszkowcach, 

Gminna Biblioteka Publiczna w Lanckoronie, 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łapszach Niżnych, 

Ośrodek Kultury i Biblioteki – Gminna Biblioteka Publiczna w Moszczenicy, 

Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Biernata w Niepołomicach, 

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Targu z siedzibą w Waksmundzie, 

Gminna Biblioteka Publiczna w Rabie Wyżnej, 

Gminna Biblioteka Publiczna w Ropie, 

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 

w Skale, 

Gminna Biblioteka Publiczna w Słaboszowie z siedzibą w Kalinie Wielkiej, 

Miejska Biblioteka Publiczna w Słomnikach, 

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi, 

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – Gminna Biblioteka  

Publiczna, 

Biblioteka Publiczna w Zielonkach. 

 

W 2013 r. realizowano szkolenia z zakresu technologii komunikacyj-

nych i informacyjnych dla bibliotekarzy, zorganizowano również se-

minaria dotyczące rzecznictwa dla bibliotek i szkolenia dla młodzie-

ży i seniorów („Młodzież w bibliotece – razem, aktywnie 

i kreatywnie”, „Seniorzy w bibliotece – działanie i finansowanie”). 

Odbyła się również 4. Konferencja Regionalna PRB pt. „Biblioteka? 

Tu się realizuję!”, w trakcie której wręczono nagrody laureatom 

3. Małopolskiego Konkursu Gminnych Koalicji. 
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SZKOLENIA DLA BIBLIOTEKARZY 2013 

Program dotacyjny „Szkolenia dla bibliotekarzy 2013” jest kontynuacją programu realizo-

wanego przez wojewódzkie biblioteki publiczne w ramach programu Instytutu Książki Bi-

blioteka+ w latach 2010-2012. Program ma pomóc bibliotekarzom w uzyskaniu nowych 

kompetencji osobistych i zawodowych, ma także służyć podniesieniu prestiżu bibliotek 

publicznych i zmianie postrzegania ich funkcji przez społeczeństwo. 

WBP w Krakowie w ramach programu realizowała w 2013 r. projekt „Bibliotekarz wersja 

zremasterowana”. Zorganizowano seminaria szkoleniowe w których udział wzięło 180 

osób. 

 

O FINANSACH… W BIBLIOTECE 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie w 2013 roku kontynuowała koordynację 

na terenie województwa projektu „O finansach… w bibliotece” dofinansowanego ze 

środków Narodowego Banku Polskiego. Jego założenia wpisują się w cele Programu Roz-

woju Bibliotek. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano w WBP w Krakowie 2 szkolenia 

dla bibliotekarzy z bibliotek, które dołączyły do programu w 2013 r. Przeszkoleni bibliote-

karze prowadzili warsztaty w swoich powiatach, w 18 spotkaniach udział brał koordyna-

tor wojewódzki programu. 

 

W 2012 r. w projekcie uczestniczyło 10 bibliotek, w 2013 r. do projektu dołączyło 11 kolej-

nych placówek:  

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni, 

Gminna Biblioteka Publiczna im. M. Ćwiżewiczowej w Bukowinie Tatrzańskiej, 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ciężkowicach, 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kętach, 

Dębińskie Centrum Kultury – Biblioteka Publiczna Gminy Dębno z/s w Porąbce 

Uszewskiej, 

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu – Gminna Biblioteka Publiczna 

w Bochni z/s w Łapczycy, 

Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Limanowa z/s w Starej Wsi, 

Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim, 

Gminna Biblioteka Publiczna w Pałecznicy, 

Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie, 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce. 
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ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMACJI I ZARZĄDZANIA ZBIORAMI  

Projekt pod nazwą „Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 

33 bibliotek publicznych w województwie małopolskim z użyciem technologii teleinforma-

tycznych” finansowany był ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Opera-

cyjnego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1: Warunki dla rozwoju społeczeństwa opar-

tego na wiedzy, Działanie 1.2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” w ramach Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Beneficjentami projektu są biblioteki publiczne z 5 powiatów: gorlickiego, miechowskie-

go, nowosądeckiego, nowotarskiego i olkuskiego. Niemal wszystkie powiaty reprezento-

wane były przez pojedyncze gminy (jedna gmina z pow. miechowskiego i jedna z pow. 

nowosądeckiego nie przystąpiły do partnerstwa) . 

Celem projektu było wykorzystanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych 

do zarządzania zbiorami bibliotecznymi. Dla wspomnianych bibliotek został uruchomiony 

portal internetowy z multiwyszukiwarką, która pozwala na równoczesne przeszukiwanie 

wszystkich baz katalogowych (www.projekt33.sowwwa.pl).  

W 2013 r. realizowano ostatnią część projektu.  

 

W ramach Programu Rozwoju Bibliotek, biblioteki biorące w nim udział pozyskiwały środki 

z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.  

Poza tym wiele bibliotek publicznych z terenu województwa uczestniczyło w programach 

zapewniających darmowy dostęp do e-learningowej platformy do nauki języka angiel-

skiego: Fun English w bibliotece – Angielski123. 

Szereg placówek skutecznie występowało o środki na działalność do: Programów MKiDN, 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz innych instytucji i urzędów, dzięki czemu zre-

alizowano wiele ciekawych przedsięwzięć. 

DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI 

W 2013 r. na terenie Małopolski funkcjonowało 121 

klubów (65 klubów dla dzieci i 56 dla dorosłych). Od-

były się 1 243 spotkania (w tym 1 189 klubowych i 54 

spotkania z autorami), na których zgromadziło się 

14 681 uczestników, spośród których 1 471 osób to 

stali członkowie. 
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SYTUACJA ZAWODOWA BIBLIOTEKARZY 
 

W 2013 r. w bibliotekach publicznych województwa małopolskiego na stanowiskach bi-

bliotekarskich zatrudnione były 1 422 osoby. W stosunku do roku poprzedniego oznacza 

to wzrost o 8 osób.  

78% pracowników na stanowiskach merytorycznych legitymowało się wykształceniem 

bibliotekarskim, w tym 50% posiadało wykształcenie wyższe, a 28% średnie.  

Pracownicy bibliotek publicznych chętnie uczestniczą w szkoleniach, podnosząc swoje 

kwalifikacje. Pomimo tego, że bibliotek w większości nie stać na opłacenie udziału 

pracowników w szkoleniach czy też na pokrycie części kosztów nauki na studiach 

wyższych / podyplomowych, w 2013 r., głównie dzięki programom FRSI i Instytutu Książki, 

w różnego rodzaju szkoleniach udział wzięło 3 669 bibliotekarzy, realizując 32 251 godzin 

szkoleń. 

Poziom wynagrodzenia bibliotekarzy bibliotek publicznych Małopolski w dalszym ciągu 

kształtuje się poniżej średniej krajowej. Średnia płaca brutto pracowników na 

stanowiskach bibliotekarskich w 2013 r. wyniosła 2 729 zł.  
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INWESTYCJE, MODERNIZACJE, ZMIANY 
W INFRASTRUKTURZE BIBLIOTEK PUBLICZ-

NYCH PRZEPROWADZONE W OSTATNIM  
ROKU 
 

W wielu małopolskich bibliotekach publicznych przeprowadzono 

w ubiegłym roku remonty, adaptacje i modernizacje pomieszczeń 

oraz budynków bibliotecznych (zmiana mebli, malowanie, remont da-

chu, wymiana drzwi, okien, położenie nowej posadzki itp.). Zmiany te 

nie zawsze wpływały na powiększenie powierzchni, czasem jedynie 

polepszały wizualny i estetyczny wygląd placówek. Ogółem po-

wierzchnia użytkowa bibliotek zwiększyła się w 2013 r. o 663 m2, przy-

było 31 miejsc dla czytelników. 

Dzięki udziałowi bibliotek w programach m.in.: Kultura+, Priorytet 

„Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”, Małopolski Regionalny Program 

Operacyjny, Kraszewski. Komputery dla Bibliotek czy Program Rozwoju 

Bibliotek, wyremontowano wiele lokali i doposażono je w nowe meble 

i sprzęt elektroniczny. W 24 placówkach przeprowadzony został re-

mont generalny, 19 bibliotek zmieniło lokalizację, przenosząc się do 

wcześniej wyremontowanych pomieszczeń, utworzonych zostało 19 

kącików dla dzieci (co jest szczególnie ważne w związku z likwidacją 4 

filii bibliotecznych dla dzieci). 
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INNE WYBRANE WSKAŹNIKI CZYTELNICTWA 
 

Liczba mieszkańców województwa przypadająca na jednego bibliotekarza w bibliotece 

publicznej – 1 783. 

Wpływ książek w przeliczeniu na jednego czytelnika w bibliotekach publicznych – 1 wol. 

Liczba książek zgromadzonych w bibliotekach publicznych w przeliczeniu na jednego 

czytelnika – 16 wol. 

Liczba książek zgromadzonych w bibliotekach publicznych w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca województwa – 3 wol. 

Liczba wypożyczeń w przeliczeniu na jednego czytelnika w bibliotekach publicznych – 

19 wol. 

Kwota wydana na zakup książek w przeliczeniu na jednego czytelnika w bibliotekach 

publicznych – 8 zł. 

Liczba mieszkańców województwa przypadających na jedno miejsce w czytelniach 

w bibliotekach publicznych – 357. 
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Zdjęcia wykorzystane w opracowaniu pochodzą z archiwów bibliotek w Małopolsce 
oraz ze strony: http://pl.freepik.com/. 

 

Informację opracowano w kwietniu 2014 roku na podstawie danych zawartych w formularzach 

statystycznych K-03 oraz sprawozdaniach bibliotek publicznych w województwie małopolskim 

za rok 2013. 

 

Opracowano: 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie 

Dział Edukacji, Nauki i Badań 

www.rajska.info 


