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Stan sieci 
Sieć bibliotek publicznych województwa małopolskiego tworzyło na koniec 

2014 r.: 

• 186 bibliotek publicznych, 

• 536 filii bibliotecznych. 

 

Na terenie województwa funkcjonowało 78 filii i oddziałów dla dzieci oraz 

40 punktów bibliotecznych. 

153 biblioteki z 451 filiami to samodzielne jednostki posiadające status instytucji 

kultury. 33 biblioteki (wraz z 85 filiami) funkcjonują w strukturach ośrodków kultury. 

 
W 2014 r.: 

• utworzono 1 punkt biblioteczny, 

• zlikwidowano 3 filie biblioteczne oraz 5 punktów bibliotecznych. 

W 2014 r. sieć bibliotek tworzyły 722 placówki 
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Wpływ nowelizacji ustawy o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej na 

organizację bibliotek 

Od czasu wprowadzenia nowelizacji ustawy w województwie małopolskim jedna 

placówka została połączona z inną instytucją – Biblioteka Publiczna 

w Radziemicach (powiat proszowicki) od 1 czerwca 2014 r. jest połączona 

z Wielofunkcyjną Świetlicą Oświatową w Radziemicach. 

 

W drugim roku obowiązywania przepisów pozwalających na łączenie biblioteki 

publicznej z inną instytucją kultury wniosków o połączenie było mniej niż w roku 

poprzednim. Do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie wpłynęły dwa 

wnioski (GBP w Kluczach i PBP w Dąbrowie Tarnowskiej zs. w Brniu) z prośbą 

o zaopiniowanie zamiaru połączenia biblioteki publicznej z inną instytucją. 

W obydwu sprawach Biblioteka wydała opinie negatywne, potwierdziła je Krajo-

wa Rada Biblioteczna. Negatywne decyzje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-

wego zakończyły procedowanie.  
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Niepokój budzi wznawianie prób łączenia bibliotek z innymi instytucjami, mimo wy-

raźnego braku akceptacji ze strony WBP w Krakowie, jak również MKiDN. W 2013 r. 

WBP w Krakowie negatywnie zaopiniowała zamiar połączenia GBP w Korzennej 

z Ośrodkiem Kultury, procedura została przeprowadzona do końca w 2013 r. – 

decyzję odmowną wydała Krajowa Rada Biblioteczna oraz Minister Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego, mimo to temat połączenia powrócił w 2014 r. na po-

siedzeniu Komisji Kultury Rady Gminy Korzenna.  

 

Można również zaobserwować likwidację i ograniczanie działania placówek 

funkcjonujących w strukturach ośrodków kultury. Na terenie powiatu wadowic-

kiego decyzją Urzędu Gminy w Stryszowie jedna z filii działających w strukturach 

GOK została zlikwidowana. Ponadto od stycznia 2014 r. zmniejszony został tygo-

dniowy wymiar czasu pracy w 3 filiach funkcjonujących w strukturach ośrodka 

kultury.  
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Zbiory biblioteczne 
W bibliotekach publicznych województwa małopolskiego w 2014 r. odnotowano 

wpływ: 

• 360 803 książek, 

• 3 701 czasopism oprawnych, 

• 13 683 zbiorów specjalnych. 

W tym, w ramach zakupu przybyło: 

• 256 713 książek (w tym 112 816 z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-

rodowego), 

• 7 960 zbiorów specjalnych (w tym 2 512 z dotacji Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego). 
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Wycofano ze zbiorów 284 569 jednostek inwentarzowych, w tym: 

• 271 117 książek, 

• 487 czasopism oprawnych, 

• 12 965 zbiorów specjalnych. 

 

Ogółem stan zbiorów w bibliotekach na koniec 2014 r. wyniósł 11 136 807 wol., 

w tym: 

• 10 818 020 książek, 

• 73 709 czasopism oprawnych, 

• 245 078 zbiorów specjalnych. 

 

W 2014 r., po jednorocznym spadku, ponownie odnotowany został wzrost liczby 

kupowanych zbiorów. W stosunku do roku poprzedniego zakupiono więcej 

o 29 741 wol. (13%) i dotyczy to zarówno książek, jak i zbiorów specjalnych. 

 

Na zakup zbiorów w 2014 r. biblioteki publiczne województwa małopolskiego 

przeznaczyły 6 251 361 zł (wzrost o 7% w stosunku do roku poprzedniego). Z czego:  

• 5 384 690 zł to wartość zakupionych książek, 

• 197 993 zł to wartość zakupionych zbiorów specjalnych, 

• 552 788 zł przeznaczono na prenumeratę czasopism, 

• 115 890 zł kosztował biblioteki dostęp do licencjonowanych zbiorów elektronicz-

nych. 

 

Wydatki na zbiory w przeliczeniu na jednego czytelnika wyniosły 10 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najwyższe wskaźniki, biorąc pod uwagę kwotę wydaną na zakup 

książek na 100 mieszkańców, osiągnęły: 

GBP Budzów z/s w Palczy  604,15, 

GBP w Oleśnie   599,92, 

GBP w Łapanowie   458,70, 

GBP w Ropie   433,16, 

MBP w Tuchowie   426,55. 
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W stosunku do 2013 r. nastąpił wzrost środków przeznaczonych na zakup wszystkich 

kategorii zbiorów: 

• książek o 354 551 zł (7%), 

• zbiorów specjalnych o 9 994 zł (5%),  

• prenumeratę czasopism o 28 753 zł (5%), 

• opłatę za dostęp do licencjonowanych zbiorów elektronicznych o 13 594 zł 

(13%). 

 

Spadła średnia cena zakupionej książki. W 2012 r. wyniosła ona 21,8 zł, w 2013 r. – 

22,03 zł, w 2014 r. – 20,97 zł, co oznacza spadek o 1,06 zł w porównaniu do roku 

ubiegłego. 

 

W 2014 r. nastąpił wzrost dotacji organizatorów bibliotek przeznaczonych na za-

kup zbiorów. W stosunku do 2013 r. dotacje organizatorów przeznaczone na za-

kup książek wzrosły w skali województwa o ponad 250 000 zł (9%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Biorąc jednak pod uwagę procentową partycypację poszczególnych źródeł finanso-

wania w zakupie książek, udział dotacji organizatorów w nim, pomimo wzrostu nakła-

dów, kolejny raz się zmniejszył i wyniósł 56%. 
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Zwiększył się wskaźnik zakupu książek w przeliczeniu na 100 mieszkańców. 

W 2011 r. wynosił on 6 wol., w 2012 i 2013 r. – 7 wol., w 2014 r. – 8 wol. 

 

Biorąc pod uwagę ten wskaźnik w województwie małopolskim w 2014 r. były bi-

blioteki, które zbliżyły się do międzynarodowych standardów. Wśród najlepszych 

znalazły się:  

GBP w Oleśnie   36 

GBP Budzów z/s w Palczy  34 

GBP w Iwkowej   21 

GBP w Uściu Gorlickim   21 

GBP w Rzepienniku Strz.  20 

 

W przeliczeniu na jednego czytelnika w bibliotekach publicznych w Małopolsce 

w 2014 r. zakupiono 0,4 wol. książki. 
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Czytelnictwo 

W bibliotekach publicznych województwa małopolskiego w 2014 r. zarejestrowa-

no 656 334 czytelników (prawie 20% mieszkańców województwa) oraz 

785 227 użytkowników. Oznacza to spadek liczby czytelników w stosunku do roku 

poprzedniego o 13 637 (2%). 

Dominującą kategorią wiekową w bibliotekach publicznych województwa mało-

polskiego niezmiennie pozostają czytelnicy z przedziału wiekowego 25-44 lata, 

stanowiący 27% ogółu czytelników.  

 

Wśród kategorii według zajęcia największą grupę stanowią osoby uczące się – 

52% czytelników. 
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W stosunku do roku poprzedniego największy spadek odnotowano w kategorii 20-

24 lata (spadek o 8 688 czytelników, 1%), największy wzrost natomiast w kategorii 

powyżej 60 roku życia (3 018 osób, 1% ). W podziale według zajęcia spadła liczba 

użytkowników we wszystkich kategoriach, najwięcej wśród osób uczących się – 

spadek o 6 575 czytelników (1%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od kilku lat niezmiennie w MBP w Limanowej odnotowywany jest najwyższy wskaź-

nik, który innym bibliotekom trudno osiągnąć.  

Ogółem, biblioteki publiczne odnotowały 7 004 659 wizyt korzystających z ich 

usług. 

Najwyższy wskaźnik liczby czytelników w przeliczeniu na 100 miesz-

kańców w 2014 r. odnotowały: 

MBP w Limanowej   47,24, 

PiMBP w Oświęcimiu   35,64, 

MBP w Grybowie   33,21, 

MBP w Mszanie Dolnej   32,92, 

MBP w Trzebini   31,90. 
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Wypożyczenia 
W bibliotekach publicznych województwa małopolskiego w 2014 r. odnotowano: 

12 142 732 wypożyczenia materiałów, z czego 10 402 218 to wypożyczenia na ze-

wnątrz, 1 740 514 – udostępnienia na miejscu. 

Oznacza to kolejny rok spadku liczby udostępnianych materiałów (książek 

i czasopism), w 2014 r. wyniósł on 453 005 wol. (4%). Spadła zarówno liczba doku-

mentów wypożyczanych na zewnątrz – mniej o 246 814 wol., jak i liczba doku-

mentów udostępnianych na miejscu – spadek o 206 191 wol. Jedyną kategorią, 

w której odnotowany został wzrost liczby wypożyczonych dokumentów są zbiory 

specjalne. 

Duży spadek odnotowany został w liczbie wypożyczonych i udostępnionych na miej-

scu książek – mniej o 379 826 wol. – 3% (w tym 258 347 wol. to spadek liczby książek wy-

pożyczonych). 

O 14% wzrosła liczba wypożyczeń zbiorów specjalnych. 

 

Utrzymujący się od długiego czasu spadek liczby wykorzystanych materiałów 

w bibliotekach publicznych województwa małopolskiego w 2014 r. pogłębił się, osią-

gając wskaźnik mniejszy o 11% w stosunku do 2010 r. 

 



                                                                                       str. 13 

 

 

Nie zmienia się struktura udostępnianych zbiorów. Czytelnicy bibliotek publicz-

nych województwa małopolskiego korzystają głównie z książek – ich wykorzysta-

nie utrzymuje się na poziomie 90% wszystkich udostępnień, na drugim miejscu 

znajdują się czasopisma – 8% i na końcu zbiory specjalne – 2% udostępnionych 

materiałów. 

Wskaźnik wypożyczeń na stu mieszkańców w 2014 r. wyniósł 361 wol. i zmniejszył się 

w stosunku do roku poprzedniego o 14 wol. 

 

Najwyższy wskaźnik wypożyczeń w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

odnotowały: 

MiGB w Krynicy   1 074,67, 

MBP w Grybowie   898,85, 

GCKCiS w Szczurowej   873,46, 

GBP w Krościenku   859,65, 

MBP w Limanowej   754,68. 
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Wśród czytelników bibliotek publicznych województwa małopolskiego w 2014 r. 

8,7% stanowiły osoby po 60 roku życia i od kilku lat procent ten systematycznie 

wzrasta (w 2008 r. było to 5,8%). Dostrzegając tę tendencję biblioteki podejmują 

szereg działań, mających na celu ułatwienie osobom starszym korzystanie ze 

swoich zbiorów.  

Na 722 placówki biblioteczne w województwie małopolskim jednak tylko 209 

można uznać za przyjazne dla niepełnosprawnych ruchowo. Dotyczy to głównie 

dostosowania wejścia do bibliotek. Aranżacja wnętrz tylko w 101 placówkach 

jest przystosowana do potrzeb osób mających problemy z poruszaniem się, 

16 bibliotek posiada oznakowanie niezbędne dla osób słabowidzących 

i niewidomych. Na 9 523 miejsca w czytelniach – 134 (1%) to stanowiska przysto-

sowane do pracy dla osób z różnym rodzajem niepełnosprawności, w tym wypo-

sażone w odpowiednie urządzenia (np. dedykowane oprogramowanie, specjali-

styczne urządzenia peryferyjne), umożliwiające samodzielne korzystanie ze zbio-

rów i usług. 

Przeważająca liczba bibliotek zapewnia specjalnym grupom czytelników lekturę, 

dostarczając ją, w razie potrzeby, za pośrednictwem członków rodziny, sąsiadów, 

bibliotekarzy do domów osób niepełnosprawnych. Wiele placówek prowadzi ob-

sługę czytelników niewidomych i słabowidzących udostępniając zbiory książki mó-

Obsługa specjalnych grup użytkowników 
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wionej. 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.  

Coraz więcej placówek włącza w swoje zbiory audiobooki - na koniec 2014 r. ich 

stan w bibliotekach publicznych województwa wynosił 95 915 egz. (1% zbiorów). 

W miarę możliwości finansowych i organizacyjnych biblioteki, obejmujące swoim 

zasięgiem tereny, na których znajdują się szpitale, prowadzą w nich filie lub punk-

ty biblioteczne. 

We wszystkich placówkach gromadzony jest księgozbiór, którego zakres treścio-

wy konsultowany jest z czytelnikami oraz odpowiada potrzebom osób starszych 

i pracujących z nimi. 

Do osób niepełnosprawnych kierowana jest również działalność kulturalno-

oświatowa bibliotek, w 2014 r. biblioteki zorganizowały 530 imprez o charakterze 

integracyjnym i aktywnej edukacji skierowanych do osób niepełnosprawnych. 
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Komputeryzacja bibliotek, e-usługi 

Podstawową usługą elektroniczną świadczoną przez biblioteki jest interaktywny 

dostęp do katalogów (możliwość zamawiania i rezerwacji materiałów bibliotecz-

nych) oraz komunikowanie się z biblioteką przy pomocy 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. 

Ogółem na 722 placówki w województwie na koniec 2014 r. 18 filii bibliotecznych 

nie posiadało komputera, ale w 17 powiatach wszystkie placówki dysponowały 

przynajmniej jednym komputerem. 

Czytelnicy w bibliotekach publicznych mieli do dyspozycji 2 416 komputerów, co 

oznacza, że na jedno stanowisko komputerowe przypadało 272 czytelników.  

W roku sprawozdawczym w województwie 436 placówek bibliotecznych (60%) 

udostępniało katalog on-line, przy czym 225 placówek (31%) posiadało 100% 

opracowanych komputerowo zbiorów. 217 placówek (30%) oferowało usługę 

zdalnej rezerwacji zbiorów, 212 (29%) stosowało elektroniczne powiadamianie 

o terminie zwrotu wypożyczonych materiałów, 208 (29%) umożliwiało zdalną pro-

longatę. W 96 bibliotekach (13%) prowadzone były elektroniczne kursy/szkolenia. 

243 placówki (34%) posiadały profile na portalach społecznościowych. 
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Na terenie województwa funkcjonowały również katalogi rozproszone, które sta-

nowią 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, 

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

go i nowotarskiego), 

• Katalog rozproszony powiatu nowotarskiego. 

 

Prócz ww. funkcjonują katalogi rozproszone: Porozumienie Bibliotek Tarnowskich 

i Fidkar Oświęcimski.  

 

40 bibliotek publicznych z województwa małopolskiego w ramach Konsorcjum Mało-

polskich Bibliotek Publicznych, przy współfinansowaniu przedsięwzięcia ze środków 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, zakupiło dostęp do platformy 

e-booków – libra.ibuk.pl. Platforma udostępnia publikacje w wersji elektronicznej 

z portfolio Grupy PWN. Księgozbiór składa się z publikacji specjalistycznych, nauko-

wych, popularnonaukowych oraz beletrystycznych, wydanych przez renomowane 

6 bibliotek publicznych na terenie województwa prowadziło w 2014 r. 

biblioteki cyfrowe:  

• WBP w Krakowie – Małopolska Biblioteka Cyfrowa, 

• MBP w Gorlicach – Gorlicka Biblioteka Cyfrowa, 

• Nowohucka BP – Nowohucka Biblioteka Cyfrowa, 

• Sądecka BP – Sądecka Biblioteka Cyfrowa, 

• MBP w Tarnowie – Tarnowska Biblioteka Cyfrowa, 

• BP w Tuchowie – Tuchowska Biblioteka Cyfrowa. 
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polskie oficyny. Dzięki dostępowi on-line czytelnicy mogą korzystać z serwisu przez 

całą dobę, z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek, 

lecz także zaawansowaną pracę z tekstem. Z zasobów można korzystać za pomo-

cą komputera, laptopa, tabletu czy smartfona. 

Biblioteki uczestniczące w Konsorcjum: 

• Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, 

• Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni, 

• Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie, 

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

• Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Bieczu, 

• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni, 

• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku, 

• Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, 

• Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach, 

• Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach, 

• Gminna Biblioteka Publiczna w Iwanowicach, 

• Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach, 

• Biblioteka Publiczna im. Stanisława Wyspiańskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, 

• Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce Wielkiej, 

• Gminna Biblioteka Publiczna im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach, 

• Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie, 

• Krowoderska Biblioteka Publiczna w Krakowie, 

• Biblioteka Publiczna Gminy Krynica-Zdrój, 

• 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, 

• Powiatowa i Miejska Biblioteka 

Publiczna w Olkuszu, 
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• Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego, 

• Suska Biblioteka Publiczna im. dra Michała Żmigrodzkiego, 

• Śródmiejska Biblioteka Publiczna w Krakowie, 

• 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, 

• 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 w Wolbromiu, 

• Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem. 
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Pozabudżetowe źródła pozyskiwania  

środków na działalność bieżącą 

i inwestycje – udział w programach,  

grantach, sponsoring itp. 

Biblioteki publiczne województwa małopolskiego wykorzystują możliwości po-

prawy jakości pracy i poszerzenia oferty usług poprzez udział w różnego typu 

programach i projektach. Wszystkie biblioteki w województwie dokonują zakupu 

zbiorów w ramach Programu Operacyjnego MKiDN „Zakup nowości wydawni-

czych”, wszystkie pozyskują 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, usługi reprogra-

ficzne. 

 

W 2014 r. w województwie realizowano kilka programów, w których uczestniczyła 

duża część bibliotek publicznych: 

 

PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK 

W 2014 r. zakończyła się realizacja programu trwającego od 2010 r., w 3 rundach 

uczestniczyło łącznie 115 bibliotek z województwa małopolskiego. Celem programu 

było wyposażenie placówek bibliotecznych w nowoczesny sprzęt komputerowy, za-

pewnienie im dostępu do szerokopasmowego internetu, uczynienie z nich instytucji, 

które stałyby się miejscem spotkań, odpoczynku i wymiany wiedzy w małych miejsco-

wościach, zwłaszcza położonych na obszarach wiejskich. W skali całego kraju realiza-

cja programu koordynowana była przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informa-

cyjnego, zaś głównym partnerem Fundacji w jego wdrażaniu na terenie wojewódz-

twa małopolskiego, na podstawie podpisanej umowy, była Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Krakowie. 

Biblioteki uczestniczące w programie otrzymały sprzęt informatyczny – komputery 

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

timedialne wraz z ekranami, aparaty cyfrowe.  
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W 2014 r. w WBP w Krakowie odbyły się 32 jednodniowe szkolenia stacjonarne 

z zakresu technologii komunikacyjnych i informacyjnych (ICT), w czasie których 

przeszkolono 66 osób oraz 7 dwudniowych szkoleń z 3 tematów: kreatywne two-

rzenie materiałów wizualnych, tworzenie stron WWW, tworzenie komiksów. Ogó-

łem w szkoleniach uczestniczyło 170 osób.  

W ramach Programu Rozwoju Bibliotek, biblioteki biorące w nim udział pozyski-

wały środki m.in. z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.  

 

O FINANSACH… W BIBLIOTECE 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie w 2014 r. kontynuowała na terenie 

województwa koordynację projektu „O finansach… w bibliotece”. Projekt został 

dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego, a jego założenia 

wpisywały się w cele Programu Rozwoju Bibliotek. W czasie realizacji 3. edycji 

projektu WBP w Krakowie wspierała organizacyjnie i merytorycznie największą 

z dotychczasowych grup bibliotek małopolskich uczestniczących w projekcie 

i jednocześnie największą grupę w skali całej Polski i wszystkich edycji programu – 

23 biblioteki. Dla bibliotekarzy po raz pierwszy prowadzących spotkania z edukacji 

ekonomicznej, w WBP w Krakowie zorganizowano dwa trzydniowe szkolenia 

wprowadzające, w których uczestniczyło łącznie 34 bibliotekarzy. W bibliotekach 

uczestniczących w projekcie łącznie odbyło się 257 spotkań szkoleniowych, 

w których uczestniczyły 563 osoby, spośród których 513 otrzymało certyfikaty 

ukończenia kursu. 
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Wydarzeniem całkowicie oryginalnym w skali ogólnopolskiej było zorganizowane 

przez Opiekuna Regionalnego we współpracy z MBP w Andrychowie, spotkania 

bibliotekarzy prowadzących zajęcia w bibliotekach w ramach kursu OFwB. 

W spotkaniu uczestniczyło 28 osób (bibliotekarze, także z sąsiedniego woj. śląskie-

go, ogólnopolski koordynator projektu z ramienia FRSI i przedstawiciel krakowskie-

go oddziału NBP).  

 

DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI 

Na koniec 2014 r. na terenie woj. małopolskiego działało 125 DKK (w tym 59 dla 

dorosłych i 66 dla dzieci i młodzieży), do których należało 1 515 stałych człon-

ków. W ciągu roku w ramach DKK odbyły się 1 204 spotkania, w których uczestni-

czyły 13 722 osoby. Na potrzeby DKK zakupiono 2 506 sztuk materiałów realizacyj-

nych (2 490 egz. książek oraz 16 audiobooków). 

 

Poza tym wiele bibliotek publicznych z terenu województwa uczestniczyło 

w programach zapewniających darmowy dostęp do e-learningowych  platform: 

do nauki języka angielskiego – Fun English w bibliotece – Angielski123 oraz do nau-

ki matematyki – Mega Matma. 

Większość uczestniczyła w programie Akademia Orange dla bibliotek. 

Wiele placówek skutecznie występowało o środki na działalność do Programów 

MKiDN, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz innych instytucji i urzędów, dzięki 

czemu zrealizowano wiele ciekawych przedsięwzięć. 
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I nwes tyc je, modern izacje, zm iany 

w infrastrukturze bibliotek publicznych 

przeprowadzone w ostatnim roku 
 

W wielu małopolskich bibliotekach publicznych przeprowadzono w ubiegłym 

roku remonty, adaptacje i modernizacje pomieszczeń oraz budynków bibliotecz-

nych (zmiana mebli, malowanie, remont dachu, wymiana drzwi, okien, położe-

nie nowej posadzki itp.), kilka placówek zmieniło lokalizację – przenosząc się do 

nowych lub wyremontowanych pomieszczeń. W związku z prowadzonymi praca-

mi powierzchnia użytkowa bibliotek zwiększyła się w 2014 r. o 1 700 m2, przybyło 

109 miejsc dla czytelników. 

 

Nowe lokale otrzymały: 

• Filia w Wojakowej (gm. Iwkowa, pow. brzeski) – do placówki zostały zakupione 

nowe meble: regały, stoliki, szafy, krzesła, zaaranżowano także mini kącik dla 

najmłodszych użytkowników, 

• Filia nr 8 Śródmiejskiej BP w Krakowie – nowy lokal ma lepszą lokalizację i niższe 

koszty eksploatacji, 

• GBP w Podegrodziu (pow. sądecki), 

• Filia w Szynwałdzie (gm. Skrzyszów, pow. tarnowski) – nowy budynek – specjalnie 

zaprojektowany na potrzeby biblioteki, funkcjonalny i estetyczny, bierze udział 

w konkursie na najciekawszą inwestycję architektoniczną w Polsce – Bryła Roku 

2014 , 

• Filia w Wał-Rudzie (gm. Radłów, pow. tarnowski) – nowa siedziba pozwoliła na 

zwiększenie powierzchni z 55 do 200 m2, 

• GBP Brzeźnica (pow. wadowicki) biblioteka została przeniesiona do odrestaurowa-

nego XIX-wiecznego spichlerza „Spichlerz Książki”. Metraż Biblioteki powiększył się 

z 125  m2 do 200 m2, w tym o salę wystawienniczo-konferencyjną. 

• Filia w Radoczy (gm. Tomice, pow. wadowicki) została przeniesiona do Szkoły Pod-

stawowej w Radoczy. 

• Filia w Szarowie (gm. Kłaj, pow. wielicki). 
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Generalny remont przeprowadzono w:  

• MBP w Libiążu (pow. chrzanowski) – remont, modernizacja, przebudowa 

i wyposażenie placówki, 

• Filii w Płazie (gm. Chrzanów) – przebudowa, nadbudowa budynku wraz 

z adaptacją poddasza,  

• Filii w Jodłówce Tuchowskiej (gm. Tuchów) – gruntowny remont i wymiana wy-

posażenia biblioteki oraz powiększenie użytkowanej powierzchni z 88 do 117 m2, 

• MBP w Zakopanem – modernizacja i remont pomieszczeń bibliotecznych, wy-

miana wyposażenia. 

 

Na koniec roku czytelnicy w bibliotekach publicznych w Małopolsce mieli do 

dyspozycji 9 532 miejsca, co oznacza, że na jedno miejsce przypadało 69 osób, 

134 miejsca były przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – były wy-

posażone w specjalistyczny sprzęt i/lub oprogramowanie. 

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

Infrastruktura, Małopolski Regionalny Program Operacyjny, Kraszewski. Komputery 

dla Bibliotek czy Program Rozwoju Bibliotek oraz wsparciu finansowemu ze strony 

Województwa Małopolskiego zbudowano i wyremontowano wiele lokali 

i doposażono je w nowe meble i sprzęt elektroniczny 
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Sytuacja zawodowa bibliotekarzy 
W 2014 r. w bibliotekach publicznych województwa małopolskiego na stanowi-

skach bibliotekarskich zatrudnionych było 1 430 osób. W stosunku do roku po-

przedniego oznacza to wzrost o 8 osób.  

79% pracowników na stanowiskach merytorycznych legitymowało się wykształce-

niem bibliotekarskim, z czego 52% posiadało wykształcenie wyższe, a 27% śred-

nie.  

Pracownicy bibliotek publicznych chętnie podnosili swoje kwalifikacje. Biblioteka-

rze, w dużym stopniu dzięki programom Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Infor-

macyjnego i Instytutu Książki brali udział w różnego rodzaju szkoleniach – łącznie 

w 2014 r. 3 754 bibliotekarzy zrealizowało 31 081 godzin szkoleń. 

Poziom wynagrodzenia bibliotekarzy bibliotek publicznych Małopolski w dalszym 

ciągu kształtuje się poniżej średniej krajowej. Średnia płaca brutto pracowników 

na stanowiskach bibliotekarskich w 2014 r. wyniosła 2 806 zł.  

 

Inne, wybrane wskaźniki czytelnictwa: 
Liczba mieszkańców województwa przypadająca na jednego pracownika na sta-

nowisku bibliotekarskim w bibliotece publicznej – 2 353. 

Liczba czytelników przypadająca na jednego pracownika na stanowisku bibliote-

karskim w bibliotece publicznej – 459. 

Średnio każdy czytelnik w 2014 r. odwiedził bibliotekę 11 razy. 

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 – 352. 
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Informację opracowano w marcu 2015 r. na podstawie danych zawartych w formularzach 
statystycznych K-03 oraz sprawozdaniach bibliotek publicznych w województwie małopolskim 
za 2014 r. Zdjęcia pochodzą z archiwów małopolskich bibliotek publicznych oraz strony 
www.photl.com. 

 

Kraków, marzec 2015 r. 

 

Opracowano: 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie 

Dział Edukacji, Nauki i Badań 

www.rajska.info 


