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Stan sieci 

Sieć bibliotek publicznych województwa małopolskiego tworzyło na koniec 2015 r. 

 186 bibliotek publicznych, 

 536 filii bibliotecznych. 

 

Na terenie województwa funkcjonowało 81 filii i oddziałów dla dzieci oraz 42-

 punkty biblioteczne. 

153 biblioteki z 451 filiami to samodzielne jednostki posiadające status instytucji 

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

 

W 2015 r. sieć bibliotek tworzyły 722 placówki 
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Wpływ nowelizacji ustawy o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej 

na organizację bibliotek 

W roku 2015 do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie wpłynęło 10-

10 wniosków z prośbą o zaopiniowanie zamiaru połączenia biblioteki publicznej 

z inną instytucją. Prośby o wydanie opinii dotyczyły (w kolejności wpłynięcia 

wniosków):  

 GBP w Iwanowicach (pow. krakowski), 

 GBP w Korzennej (pow. nowosądecki), 

 GBP w Szaflarach (pow. nowotarski), 

 GBP w Lanckoronie (pow. wadowicki), 

 BM w Świątnikach Górnych (pow. krakowski), 

 GBP w Wojniczu (pow. tarnowski), 

 MBP w Bukownie (pow. olkuski), 

 GBP w Drwini (pow. bocheński), 

 GBP w Bystrej i GBP w Sidzinie (gmina Bystra-Sidzina, pow. suski), 

 GBP w Oświęcimiu z/s w Grojcu (pow. oświęcimski). 
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Do końca 2015 r. procedura opiniowania wniosków przez WBP w Krakowie została 

zakończona w przypadku 4 bibliotek. Wnioski dotyczące GBP w Korzennej, GBP 

w Szaflarach i MBP w Bukownie zostały zaopiniowane negatywnie. Jedynie 

w przypadku wniosku dotyczącego GBP w Iwanowicach została wydana opinia 

pozytywna. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydał zgodę na połą-

czenie placówki z GOK w Iwanowicach. 

Łącznie w latach 2012-2015 do WBP w Krakowie wpłynęło 19 wniosków tego ty-

pu (w tym dwa były składane przez samorządy dwukrotnie: w sprawie GBP 

w Korzennej oraz GBP w Bystrej i Sidzinie). Dwie z dotychczasowych uchwał in-

tencyjnych zostały zaopiniowane przez WBP w Krakowie pozytywnie (GBP Rad-

ziemice w 2013 r., GBP w Iwanowicach w 2015 r.).  

Wpływ wprowadzonych w 2012 r. ustawowych możliwości łączenia biblioteki 

z innymi instytucjami kultury na rozwój i kształt małopolskiej sieci bibliotecznej był 

dotychczas niewielki. Mimo długiej procedury i dużego prawdopodobieństwa 

negatywnego zaopiniowania wniosków przez uprawnione instytucje, samorządy 

nie tracą zainteresowania możliwościami, jakie dają im zmiany ustawowe. Najle-

piej świadczy o tym fakt, iż rok 2015 był rekordowym, jeśli chodzi o liczbę tego ty-

pu uchwał podjętych przez samorządy małopolskie. W tym roku do WBP 

w Krakowie wpłynęło więcej wniosków niż łącznie przez poprzednie trzy lata obo-

wiązywania nowych przepisów.  
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Zbiory biblioteczne 

W bibliotekach publicznych województwa małopolskiego w 2015 r. odnotowano 

wpływ: 

 375 333 książek, 

 6 119 czasopism oprawnych, 

 13 637 zbiorów specjalnych. 

W tym, w ramach zakupu przybyło: 

 282 363 książki (w tym 112 554 z dotacji MKiDN), 

 8 414 zbiorów specjalnych (w tym 1 622 z dotacji MKiDN). 
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Wycofano ze zbiorów 328 110 jednostek inwentarzowych, w tym: 

 314 434 książek, 

 1 842  czasopism oprawnych, 

 11 834 zbiorów specjalnych. 

Ogółem stan zbiorów w bibliotekach na koniec 2015 r. wyniósł 11 204 505 wol., 

w tym: 

 10 879 654 książek, 

 77 970 czasopism oprawnych, 

 246 881 zbiorów specjalnych. 

W 2015 r. odnotowany został wzrost liczby kupowanych zbiorów. W stosunku do 

roku poprzedniego zakupiono więcej o 26 650 wol. (10%) książek i 454 egz. (6%) 

zbiorów specjalnych. 

Na zakup zbiorów w 2015 r. biblioteki publiczne województwa małopolskiego 

przeznaczyły 7 006 194 zł (wzrost o 12% w stosunku do roku poprzedniego). 

Z czego:  

 87% przeznaczono na zakup książek, 

 3% to zakup zbiorów specjalnych, 

 8% przeznaczono na prenumeratę czasopism, 

 2% kosztował biblioteki dostęp do licencjonowanych zbiorów elektronicznych 

 

Wydatki na zbiory w przeliczeniu na jednego czytelnika wyniosły 11 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najwyższe wskaźniki, biorąc pod uwagę kwotę wydaną 

na zakup książek na 100 mieszkańców, osiągnęły: 

GBP Budzów z/s w Palczy  598 zł, 

GBP w Korzennej   528zł, 

GBP w Ropie   453zł, 

GBP w Rzepienniku Strz.  447zł, 

MBP w Limanowej   414zł. 
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Nieznacznie wzrosła średnia cena zakupionej książki. W 2014 r. 

wynosiła ona 20,98 zł, w 2015 r. – 21,62 zł co oznacza wzrost 

o 0,64 zł w porównaniu do roku ubiegłego. 

 

W 2015 r. nastąpił wzrost dotacji organizatorów bibliotek prze-

znaczonych na zakup zbiorów. W stosunku do 2014 r. dotacje 

organizatorów przeznaczone na zakup książek wzrosły w skali 

województwa o ponad 400 000 zł (14%), dzięki czemu zakupio-

no o 10% więcej książek niż w roku poprzednim.  

 

Biorąc pod uwagę procentową partycypację poszczegól-

nych źródeł finansowania w zakupie książek, wzrósł udział do-

tacji organizatorów. 
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Wskaźnik zakupu książek w przeliczeniu na 100 mieszkańców utrzymał się na po-

ziomie poprzedniego roku i wyniósł 8 wol. 

Biorąc pod uwagę ten wskaźnik w województwie małopolskim w 2015 r. były bi-

blioteki, które zbliżyły się do międzynarodowych standardów. Wśród najlepszych 

znalazły się:  

GBP Budzów z/s w Palczy   35 

GBP w Rzepienniku Strz.   22 

GBP w Korzennej     21 

GBP w Lanckoronie     21 

GBP w Bolesławiu (pow. olkuski)  20 

 

W przeliczeniu na jednego czytelnika w bibliotekach publicznych w Małopolsce 

w 2015 r. podobnie jak rok wcześniej zakupiono 0,4 wol. książki. 

 

Organizatorzy w 2015 r. zwiększyli dotacje dla bibliotek o 2%, ogółem budżety bibliotek 

w stosunku do roku 2014 zwiększyły się o 5%. 
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Czytelnictwo 

W bibliotekach publicznych województwa małopolskiego w 2015 r. zarejestrowa-

no 661 610 czytelników (prawie 20% mieszkańców województwa). Oznacza to 

wzrost liczby czytelników w stosunku do roku poprzedniego o 5 276 (1%). 

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 niezmiennie stanowią osoby uczą-

ce się – 49% czytelników. 
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W stosunku do roku poprzedniego największy spadek odnotowano w kategorii 16-

19 lat (spadek o 1%), największy wzrost natomiast w kategorii 25-44 lata (1% ). 

W podziale według zajęcia spadła liczba osób uczących się (spadek o 4%) pozo-

stałe kategorie odnotowały 2% wzrost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od kilku lat niezmiennie w  MBP w Limanowej odnotowywany jest najwyższy 

wskaźnik, który innym bibliotekom trudno osiągnąć.  

W 2015 biblioteki publiczne w Małopolsce odnotowały 6 760 472 wizyty korzystają-

cych z ich usług, co w przeliczeniu na liczbę czytelników oznacza, że każdy z nich 

odwiedził bibliotekę 10 razy w ciągu roku. W porównaniu do roku poprzedniego 

liczba odwiedzin w bibliotekach spadła o 244 187 (3%). 

Najwyższy wskaźnik liczby czytelników w przeliczeniu na 100 miesz-

kańców w 2015 r. odnotowały: 

MBP w Limanowej   48, 

PiMBP w Oświęcimiu   36, 

PiMBP w Nowym Targu  32, 

PiMBP w Suchej Beskidzkiej  32, 

MBP w Trzebini   31. 
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Wypożyczenia 
W bibliotekach publicznych województwa małopolskiego 

w 2015 r. odnotowano: 11 826 815 wypożyczeń materiałów, 

z czego 10 121 251 to wypożyczenia na zewnątrz, 1 705 564 – 

udostępnienia na miejscu. 

Oznacza to kolejny rok spadku liczby udostępnianych zbiorów 

(książek i czasopism), w 2015 r. wyniósł on 315 917 wol. (3%). 

Spadła zarówno liczba dokumentów wypożyczanych 

na zewnątrz jak i liczba dokumentów udostępnianych na miej-

scu. Wzrosła natomiast liczba wypożyczonych 

i udostępnionych zbiorów specjalnych (6%) oraz liczba udo-

stępnionych czasopism (2%). 
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Najwyższy wskaźnik wypożyczeń w przeliczeniu na 

100 mieszkańców odnotowały: 

MBP w Grybowie   955 

GBP w Krościenku   834 

MiGBP w Krynicy   789 

MBP w Limanowej   789 

GCKCiS w Szczurowej  781 

Nie zmienia się struktura udostępnianych zbiorów. Czytelnicy bibliotek publicznych 

województwa małopolskiego korzystają głównie z książek – ich wykorzystanie utrzy-

muje 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 2015 roku wyniósł 351 wol. i zmniejszył 

się w stosunku do roku poprzedniego o 10 wol. 
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Na 722 placówki biblioteczne w województwie małopolskim tylko 227 posiada 

wejścia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Aranżacja wnętrz 

w 112 placówkach jest przystosowana do potrzeb osób mających problemy 

z poruszaniem się. Na 9 971 miejsc w czytelniach – 200 (2%) 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. Na koniec roku 26 placówek posiadało stronę internetową dostoso-

waną do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Wśród czytelników bibliotek publicznych województwa małopolskiego w 2015 r. 9,7% 

stanowiły osoby po 60 roku życia. Biblioteki podejmują szereg działań, mających na ce-

lu ułatwienie osobom starszym korzystania ze swoich zbiorów – zapewniają specjalnym 

grupom czytelników lekturę, dostarczając ją, w razie potrzeby, za pośrednictwem człon-

ków rodziny, sąsiadów, bibliotekarzy do domów.  

Obsługa specjalnych grup użytkowników 
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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 interesującej literatury. Biblioteki w Małopolsce współpracują ze świetlicami 

socjoterapeutycznymi, domami pomocy społecznej, warsztatami terapii zajęcio-

wej, ośrodkami szkolno-wychowawczymi organizując wspólne zajęcia.  

Coraz więcej placówek włącza w swoje zbiory, audiobooki, na koniec roku 2015 

ich stan w bibliotekach publicznych województwa wynosił 98 573 egz.  

W miarę możliwości finansowych i organizacyjnych biblioteki, obejmujące swoim 

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

ty biblioteczne. 

Do osób niepełnosprawnych kierowana jest również działalność kulturalno-

oświatowa bibliotek, w 2015 r. biblioteki zorganizowały 402 imprezy 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. 

 

W roku sprawozdawczym w województwie 482 placówki biblioteczne udostęp-

niały katalog on-line (67%). 245 placówek oferowało usługę zdalnej rezerwacji 

zbiorów, 239 stosowało elektroniczne powiadamianie o terminie zwrotu wypoży-

czonych materiałów, 229 umożliwiało zdalną prolongatę. 269 placówek posiada-

ło profile na portalach społecznościowych. 

 

 

 

 

 

 

 

6 bibliotek publicznych na terenie województwa prowadziło w 2015 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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Na terenie województwa funkcjonowały również katalogi rozproszone, które stano-

wią 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, 

olkuskiego i nowotarskiego), 

 Katalog rozproszony powiatu nowotarskiego. 

Prócz ww. funkcjonują katalogi rozproszone: Porozumienie Bibliotek Tarnowskich 

i Fidkar Oświęcimski.  

 

45 bibliotek publicznych z województwa małopolskiego w ramach Konsorcjum 

Małopolskich 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 specjalistycz-

nych, naukowych, popularnonaukowych oraz beletrystycznych, wydanych przez re-

nomowane polskie oficyny.  
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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 pomocą komputera, 

laptopa, tabletu czy smartfona. Czytelnicy mają dostęp do 3 

014 ibuków. 

Biblioteki w Małopolsce oferowały w 2015 r. dostęp do następu-

jących baz danych: 

 Infor-Lex, 

 System Informacji Prawnej Lex, 

 Legalis, 

 Genealogia Minakowskiego, 

 Academica, 

 Serwis HR, 

 Vademecum Głównego Księgowego, 

 Czasopisma on-line: 

 Dziennik Polski, Gazeta Prawna, 

 Gazeta Krakowska, 

 E-gazety, 

 Wolne lektury, 

 Portal w.bibliotece.pl. 
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Biblioteki w Małopolsce oferowały dostęp i współtworzyły następujące bazy da-

nych: 

 Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej – CATL, 

 Czasopismo on-line MediaTeka tworzone w bibliotece w wersji elektronicznej 

w systemie Qmam, 

 Zbiór linków do stron związanych z gminą, 

 Dąbroviana, DŻS, Bibliografia Zawartości Czasopism miasta i gminy Dąbrowa 

Tarnowska i Bibliografia Zawartości Czasopism za lata 2005-2008 powiatu dąbrow-

skiego, 

 Bibliografia Regionalna Nowej Huty, 

 Bibliografia ludzi zasłużonych dla regionu, 

 Bibliografia zawartości lokalnego czasopisma „Radło”, 

 Bibliografia Regionalna Powiatu Chrzanowskiego, Dokumenty Życia Społeczne-

go, 

 Bibliografia Małopolski. 
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Wykaz bibliotek współtworzących „Bibliografię Małopolski”: 

 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wiktora w Bochni 

 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku 

 Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie 

 Powiatowa Biblioteka Publiczna [w Dąbrowie Tarnowskiej] z/s w Brniu 

 Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach 

 Śródmiejska Biblioteka Publiczna w Krakowie 

 Nowohucka Biblioteka Publiczna w Krakowie 

 Podgórska Biblioteka Publiczna w Krakowie 

 Krowoderska Biblioteka Publiczna w Krakowie 

 Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach 

 Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej 

 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie 

 Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach 

 Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu 

 Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu 

 Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego Galeria Książki 

w Oświęcimiu 

 Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach 

 Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie 

 Sądecka Biblioteka Publiczna 

 Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W. Bazielicha w Starym Sączu 

 Biblioteka Suska im. dra Michała Żmigrodzkiego 

 Wadowicka Biblioteka Publiczna 

 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce 

 Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem 

 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie 
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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 województwem małopolskim 

i Małopolską, jako regionem geograficzno-historycznym. Rejestruje: książki – 

w całości lub tylko częściowo poświęcone Małopolsce (rozdziały, ustępy, rozpra-

wy z prac zbiorowych), mapy; czasopisma, artykuły z czasopism, dokumenty ży-

cia społecznego (głównie katalogi wystaw artystycznych i muzealnych, foldery 

i prospekty turystyczne oraz inne materiały o istotnej wartości informacyjnej), wy-

brane dokumenty elektroniczne i muzyczne. W przeważającej większości są to 

opisy publikacji wydanych po 2000 r. 

Bibliografia Małopolski powstała z połączenia baz lokalnych tworzonych 

w bibliotekach powiatowych województwa małopolskiego z bazą o takiej samej 

nazwie powstającą w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie i od 2015 r. 

jest współtworzona przez 25 bibliotek publicznych województwa małopolskiego. 

15 stycznia 2015 r., na spotkaniu Forum Dyrektorów Publicznych Bibliotek Samorzą-

dowych Województwa Małopolskiego, WBP w Krakowie przedstawiła koncepcję 

budowy Wojewódzkiego Systemu Bibliografii Regionalnej, która została zaakcep-

towana przez wszystkie 24 biblioteki powiatowe. Rozpoczęto reorganizację syste-

mu opracowywania „Bibliografii Małopolski” poprzez realizację projektu, polegają-

cego na budowie wojewódzkiego systemu bibliografii regionalnej (SBR) w oparciu 

o wspólne oprogramowanie i metodę katalogowania korporatywnego . 
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Do końca 2015 roku zakończony został I etap realizacji projektu: 

 wypracowano wojewódzkie porozumienie w sprawie opra-

cowywania „Bibliografii Małopolski”. Do SBR przystąpiło 25 bi-

bliotek, reprezentujących wszystkie powiaty woj. małopolskie-

go oraz 4 biblioteki samorządowe miasta Krakowa, 

 zakupiono oprogramowanie: WSBR SOWA2SQL/MARC21 

(hosting serwera z aplikacją obsługującą bazę danych dla 30 

użytkowników, moduł serwisu WWW, programy klienckie), 

 scalono 16 lokalnych baz bibliograficznych z bazą WBP 

w jedną centralną bazę „Bibliografią Małopolski (SBR)”, 

 zainstalowano programy klienckie w 24 bibliotekach po-

wiatowych i miejskich, 

 udostępniono scaloną bazę bibliotekom partnerskim, 

 bibliografowie z WBP w Krakowie przygotowali blog „Bibliografia Małopolski” – 

platformę komunikacyjną dla uczestników projektu, 

 powołano wojewódzki zespół bibliografów składający się z przedstawicieli 

wszystkich bibliotek zaangażowanych w realizację projektu. Zorganizowano dwa 

spotkania tego Zespołu (marzec, październik), 

 wypracowano i wprowadzono wstępne ustalenia metodyczne. Przeprowadzono 

6 całodniowych szkoleń-warsztatów dla bibliografów z bibliotek powiatowych 

(jedno w miesiącu, od czerwca do grudnia 2015); dokonano podziału źródeł 

i obszarów poszukiwań bibliograficznych pomiędzy uczestników projektu; dokonano 

analizy rynku prasy lokalnej i wybrano czasopisma regionalne, lokalne i środowiskowe 

do rozpisywania w bazie, 

 rozpoczęto prace nad korektą połączonych baz. W 2015 r. pracownicy WBP 

w Krakowie wykonali łącznie: 

 - 35 557 modyfikacji rekordów bibliograficznych, 

 - 3 265 modyfikacji rekordów wzorcowych haseł przedmiotowych nowych, 

 - 793 modyfikacji rekordów wzorcowych haseł formalnych. 
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 bibliografowie z bibliotek partnerskich rozpoczęli pracę we wspólnej bazie 

w drugiej połowie roku 2015 i Łącznie wprowadzili do bazy „Bibliografia Mało-

polski”: 

- 2 813 rekordów bibliograficznych nowych, 

- 1 578 rekordów wzorcowych haseł przedmiotowych nowych, 

-  360 rekordów wzorcowych haseł formalnych nowych. 

Uzupełnienie Bibliografii Małopolski stanowią dane zawarte w bazach obejmują-

cych piśmiennictwo o Krakowie (książki, od 1900 do 2003 r.; artykuły z czasopism 

z lat 1995-2003).  

Baza – podstawowe dane 

 Rekordy bibliograficzne – 255 804; 

 Kartoteka haseł wzorcowych: 

34 184 (hasła autorskie); 

127 404 (hasła rzeczowe), w tym m.in.:  

- hasła geograficzne – 2 598; 

- hasła osobowe – 28 599 ; 

- hasła korporatywne (instytucja) – 12 902; 

- hasła korporatywne (impreza) – 6 638. 

 Uwzględnia 649 tytułów czasopism. 
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Portale społecznościowe 

Biblioteki w Małopolsce komunikują się z użytkownikami poprzez profile na porta-

lach społecznościowych tj.: Facebook, Google+, YouTube, Twetter. Aktywność ta 

pozwala szybko i skutecznie przekazywać grupie odbiorców ważne informacje 

dotyczące bieżącej działalności. Istotne wiadomości docierają w ten sposób nie 

tylko do użytkowników aktualnie zarejestrowanych w bibliotece, ale szerokiego 

grona internautów. Zamieszczane są na nich informacje na temat nowości 

w bibliotekach, o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych, relacje z tych wy-

darzeń ciekawostki i konkursy. Biblioteki w Małopolsce wykorzystują media spo-

łecznościowe do budowania społeczności wokół biblioteki. Ponadto 

w niektórych bibliotekach użytkownicy i czytelnicy biblioteki, za pośrednictwem 

profili na FB, mogą dokonywać rezerwacji książek, biletów kinowych czy np. to-

rów bowlingowych. Na szczególną uwagę zasługuje MBP w Gorlicach, która pro-

wadzi kanał w serwisie YouTube, w którym opublikowano do końca 2015 r. 35 ma-

teriałów promocyjnych i dokumentalnych, które zanotowały łącznie 172 623 wy-

świetleń. 
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Biblioteki prowadzą blogi, posiadają konta w portalu społecz-

nościowym w.bibliotece.pl, w którym publikują informacje 

o aktualnych i planowanych wydarzeniach oraz recenzje no-

wości książkowych, wykorzystują komunikatory: GG, Skype. 

Wiele bibliotek w Małopolsce oferuje też usługę Zaproponuj 

książkę, gdzie poprzez formularz elektroniczny czytelnicy mo-

gą zgłaszać propozycję do zakupów oraz Zapytaj biblioteka-

rza. Placówki przygotowują newslettery regularnie rozsyłane 

do użytkowników, zawierające informacje na temat oferty 

kulturalnej i edukacyjnej. 

Kursy e-lerningowe realizowane w bibliotekach: 

 kursy oferowane przez FunMedia – kursy językowe 

(Angielski123, Niemiecki123, Hiszpański123, Francuski123, Wło-

ski123), kursy specjalistyczne (Pisz123, Photoshop123, Pamietaj123, Ma-

saz123, Fotografia12) oraz kurs Megamatmy oferowany przez spółkę Me-

gawiedza. 
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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 pozyskiwanie środków 

zewnętrznych.  

Wszystkie biblioteki w województwie dokonują zakupu zbiorów w ramach Pro-

gramu Operacyjnego MKiDN „Zakup nowości wydawniczych”, wszystkie pozy-

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

dawnictw, stowarzyszeń itp.) – 2015 r. biblioteki publiczne w Małopolsce pozyska-

ły w ten sposób ponad 83 tys. zbiorów. W miarę możliwości biblioteki wypracowu-

ją własne środki – są to np. opłaty za wynajęcie sal czy usługi reprograficzne. 

W 2015 roku w województwie realizowano programy, w których uczestniczyło wie-

le bibliotek publicznych: 

 

TABLETY W TWOJEJ BIBLIOTECE 

Program jest częścią Programu Rozwoju Bibliotek. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego wyposażyła w tysiąc tabletów biblioteki, które zostały wyłonione 

w konkursie. Dodatkowo FRSI udostępniła bibliotekom pakiet edukacyjny: aplikacje 

wraz z instruktażem i scenariuszami zajęć, szkolenia on-line (webinaria) oraz kurs iTunes 

dostępny na tablecie. 
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ORANGE DLA BIBLIOTEK 

Celem programu Orange dla Bibliotek jest wspieranie rozwoju społeczeństwa in-

formacyjnego poprzez udostępnianie bibliotekom gminnym nowych technologii 

komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by biblioteki stały się nowo-

czesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi 

i edukacyjnymi. 

 

DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI 

W 94 placówkach w województwie realizowany jest projekt Instytutu Książki Dys-

kusyjne Kluby Książki. W 2015 r. w Małopolsce funkcjonowało 125 klubów. 

Trzy biblioteki z województwa małopolskiego – MBP w Oświęcimiu, Biblioteka Su-

ska im. dra Michała Żmigrodzkiego oraz PiMBP w Wieliczce uczestniczyły 

w projekcie FRSI „Strefa Innowacji”.  

Idea przedsięwzięcia odwołuje się do istniejących zarówno w Polsce jak i za gra-

nicą, instytucjonalnych form wspierania innowacyjności (np. inkubatory przedsię-

biorczości). Bazuje również na doświadczeniach FRSI z realizacji Programu Rozwoju 

Bibliotek.  

 

Oświęcimska Strefa Innowacji skupia się 

na kwestiach związanych z wymianą in-

formacji oraz idącą za tym integracją 

mieszkańców miasta. Jednym z jej ele-

mentów, jest Oświęcimska Informacja Lo-

kalna – w skrócie OIL. – baza danych 

(responsywna strona internetowa) gro-

madząca informacje o instytucjach, sto-

warzyszeniach, organizacjach i osobach, 

ważnych z punktu widzenia mieszkańców 

Oświęcimia, z kalendarzem istotnych wy-

darzeń. W ramach Strefy MBP 

w Oświęcimiu uruchomiła w 2015 r. 

Oświęcimskie Radio Internetowe, współ-

tworzone z mieszkańcami miasta.  
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Sytuacja zawodowa bibliotekarzy 

 

W 2015 r. w bibliotekach publicznych województwa małopolskiego na stanowi-

skach bibliotekarskich zatrudnionych było 1 429 osób. W stosunku do roku poprzed-

niego oznacza to spadek o 1 osobę.  

Liczba etatów przeliczeniowych na stanowiskach bibliotekarskich wyniosła 1 264 

co oznacza 0,04 etatu na 100 mieszkańców. 

78% pracowników na stanowiskach merytorycznych legitymowało się wykształce-

niem bibliotekarskim, z czego: 52% posiadało wykształcenie wyższe, a 27% średnie.  

Pracownicy bibliotek publicznych brali udział w różnego rodzaju szkoleniach – 

łącznie w 2015 r. 3 594 bibliotekarzy zrealizowało 23 703 godziny szkoleń (spadek 

o 24% w stosunku do roku poprzedniego).  

Poziom wynagrodzenia bibliotekarzy bibliotek publicznych Małopolski w dalszym 

ciągu kształtuje się zdecydowanie poniżej średniej krajowej. Średnia płaca brutto 

pracowników na stanowiskach bibliotekarskich w 2015 r. wyniosła 2 912 zł.  
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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.). Zmiany te nie zawsze wpływały na powiększenie po-

wierzchni, czasem jedynie polepszały wizualny i estetyczny wygląd placówek. 

Ogółem powierzchnia użytkowa bibliotek zwiększyła się w 2015 r. o 3 590 m2, 

przybyło 448 miejsc dla czytelników. 

 

Nowe lokale otrzymały: 

 GBP w Szczurowej Filia Uście Solne CKCZiS – placówka została przeniesiona do 

lokalu, który mieści się w szkole, jest on większy od poprzedniego, niestety nie wy-

konano specjalnego remontu ani aranżacji. 

 W Oleśnie powstał nowoczesny obiekt infrastruktury kulturalnej, w którym obec-

nie mieści się siedziba biblioteki. Parter budynku zagospodarowany został pod pro-

wadzenie działalności podstawowej. Na parterze znajduje się wypożyczalnia, czytel-

nia książek i czasopism, czytelnia komputerowa z 4 stanowiskami dla użytkowników, 

stanowisko do przeszukiwania katalogu biblioteki on-line, kącik telewizyjny wyposażo-

ny w: telewizor, kino domowe, konsolę gier multimedialnych, gry multimedialne. Na 

parterze zlokalizowana jest także sala konferencyjno-projekcyjna, wyposażona 

w kompletny sprzęt projekcyjno-nagłośnieniowy. Na parterze budynku mieści się rów-

nież zaplecze socjalne, toaleta dla osób niepełnosprawnych i pomieszczenia biurowe. 

Z kolei na piętrze utworzona została kręgielnia, sala fitness, sala gier cichych, kawiaren-

ka, sala ze stołem do snookera i telewizorem, pomieszczenia biurowe. Całkowity koszt 

inwestycji wyniósł 3 298 593,16 zł. 
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   MBP w Gorlicach – z uwagi na zmianę właściciela budynku oraz wymówienie 

najmu lokalu, w którym do lipca 2015 r. znajdowała się filia (Biblioteka Naukowo-

Techniczna), placówka została przeniesiona do zaadaptowanej na potrzeby biblio-

teki i znajdującej się nieopodal nowej lokalizacji. W nowej siedzibie dokonano malo-

wania wszystkich pomieszczeń, wstawiono nowe drzwi wejściowe oraz wyposażono 

czytelnie w nowy stół, szafkę i ławkę. 

 W GBP w Kozłowie wybudowano i wyposażono budynek biblioteki. Całkowity 

koszt inwestycji wyniósł 2 297 781 zł. 

 W GBP w Łososinie D. z/s w Tęgoborzy w 2015 r. został oddany do użytku budynek 

wielofunkcyjny przeznaczony do użytku przez: Straż Pożarną, Przedszkole, Bibliotekę, 

Gminny Ośrodek Kultury i Policję. 

 W PiMGBP w Starym Sączu wybudowano filię biblioteki w miejscowości Gołkowice 

Górne. Nowoczesna placówka posiada wszelkie udogodnienia dla osób niepełno-

sprawnych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 555 500 zł. Ponadto, dokonano moderni-

zacji istniejącej sali widowiskowej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 48 337,04 zł. 

 GBP w Bukowinie Tatrzańskiej została przeniesiona do większego lokalu o powierzchni 

412m2. Dzięki nowej lokalizacji dostęp do biblioteki stał się łatwiejszy dla wszystkich grup 

wiekowych. W bibliotece znajduje się kącik dla dzieci, czytelnia, czytelnia czasopism 

i czytelnia komputerowa. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 65 000 zł. 
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Ponadto przeprowadzono w bibliotekach duże remonty: 

 Wyremontowano Filię MBP w Chrzanowie w Luszowicach wraz z utworzeniem 

izby regionalnej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 216 194 zł. 

 W MBP w Libiążu dokonano modernizacji wyposażenia. Koszt inwestycji wy-

niósł 931 289 zł. 

 W Krowoderskiej BP w Krakowie były przeprowadzone remonty bieżące 

w bibliotece głównej, wypożyczalni dla dorosłych, dzieci i czytelni przy ul. Kró-

lewskiej 59, w Filii nr 2, Filii nr 7. W Filii nr 11 zostały wymienione drzwi wejściowe, 

ocieplony strop, pomalowano pomieszczenia i wymieniono lampy. 
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 W Nowohuckiej BP w Krakowie przeprowadzono remont ge-

neralny Oddziału dla Dzieci Filii nr 4, który polegał na: przebudo-

wie instalacji elektrycznej i technicznej oraz robotach remonto-

wo-budowlanych (renowacja schodów i parapetów, przebu-

dowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż sufitów podwie-

szanych i ścianek gipsowo-kartonowych, cyklinowanie parkie-

tów, wymiana drzwi, montaż rolet, montaż szafy wnękowej, 

roboty malarskie, montaż balustrady, wymiana okna). Całko-

wity koszt inwestycji wyniósł 130 706,27 zł. Ponadto poniesiono 

koszty aranżacji wnętrza, nadzoru i projektu elektrycznego, 

nadzoru budowlanego oraz wykonania i montażu dekoracji ze 

styroduru i fototapet. Biblioteka została wyposażona w nowe 

regały, ladę biblioteczną, meble wypoczynkowe oraz zestaw 

Playstation 4. Wydzielono bezpieczną, przyjazną i atrakcyjną 

przestrzeń dla najmłodszych czytelników oraz wygodne miejsce dla młodzieży. 

Zakończono remont i doposażono Filię nr 10 w nowe meble, żaluzje, wykonano 

napisy dekoracyjne oraz informacyjne na ścianach, regałach i drzwiach. W Filii nr 

7 wymieniono oprawy oświetleniowe. W Filii nr 1 wymieniono stolarkę okienną oraz 

drzwi zewnętrzne. W Filii nr 2 wymieniono drzwi wejściowe zewnętrzne oraz daszek 

nad wejściem oraz ladę biblioteczną. Wydatki sfinansowano ze środków Rady 

Dzielnicy XVIII. Dla Filii nr 3 wykonano projekt aranżacji wnętrza oraz zgodnie z nim 

zainstalowano wykonany na zamówienie regał wielomodułowy. W Filii nr 8 zamonto-

wano żaluzje i rolety. 

 

 W Śródmiejskiej BP w Krakowie przeprowadzono generalny remont Filii nr 17 oraz 

Filii nr 4. Remont polegał na wymianie instalacji, wydzieleniu pomieszczenia socjalne-

go w Filii nr 4, wymianie regałów i innych sprzętów bibliotecznych w obu filiach, poma-

lowaniu pomieszczeń oraz aranżacji wnętrz pod kątem estetyki  ii funkcjonalności 

(dogodny dostęp do półek, więcej miejsca na imprezy biblioteczne, estetyczne dodat-

ki). W Filii nr 7 dokonano wymiany podłogi z terakoty. Na bieżąco doposażano 

w meble i sprzęt biblioteczny także inne filie w zależności od potrzeb. 
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 W GBP w Kamionce Wielkiej wyremontowano pomieszczenia filii bibliotecznej 

w Mystkowie oraz zagospodarowano plac przed budynkiem. Całkowity koszt in-

westycji wyniósł 8 151,79 zł.  

 W GBP w Stryszawie położono wylewki wraz z montażem wykładziny PCV 

w dwóch pomieszczeniach biblioteki tj. w wypożyczalni dla dzieci oraz 

w pomieszczeniu z księgozbiorem podręcznym. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 

10 702 zł. 

 W MBP w Tarnowie wykonano termoizolację budynku przy ul. Staszica 6. Cał-

kowity koszt inwestycji wyniósł 100 000 zł. Odnowiono lokal Filii nr 5, w związku 

z remontem całego budynku, realizowanym przez Urząd Miasta poza udziałem 

Biblioteki. 

 W GCKiB w Skrzyszowie w Filii w Łękawicy utworzono pracownię multimedial-

ną Orange. W tym celu podjęto następujące działania: remont i wyposażenie 

pomieszczenia w bibliotece (malowanie, umeblowanie), wyposażenie 

w komputery, konsolę PS3, telewizor LCD i urządzenie wielofunkcyjne. Pracowania 

przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, jako miejsce nauki 

i zabawy. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 22 000 zł. 
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 W MBP w Zakopanem zmodernizowano oddział dla dzieci i młodzieży oraz inne 

pomieszczenia biblioteczne. W ramach remontu wykonano roboty ogólnobudowla-

ne, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, CO, elektrycznej, teleinformatycznej, 

alarmowej, przeciwpożarowej, zamontowano monitoring i nagłośnienie, dostoso-

wano łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt inwestycji wy-

niósł 187 983 zł. Ponadto, dokonano aranżacji oddziału dla dzieci i młodzieży, za-

kupiono wyposażenie meblowe dostosowane do różnych grup wiekowych użyt-

kowników agendy. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 79 819 zł. 

 W PiMBP w Wieliczce – budynek wielofunkcyjny w Śledziejowicach, w którym 

mieści się lokal filii bibliotecznej – był poddany kompleksowej przebudowie. Po je-

go remoncie filia dostała do dyspozycji nowy lokal. Na potrzeby czytelnicze został 

on wyposażony w nowe meble biblioteczne – regały, ladę biblioteczną, szafy 

i stoły. Został utworzony kącik czytelniczy dla malucha, który został wyposażony 

w stolik dziecięcy, krzesełka, dywan, pufy, zabawki pluszowe i ekologiczne. 

 W GBP w Kłaju zmodernizowano punkt wypożyczania książek zakupując nowo-

czesną ladę. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 5 000 zł. 

W BP w Niepołomicach wykonano prace remontowo-budowlane dotyczące prze-

budowy istniejącego budynku na potrzeby biblioteki. Całkowity koszt inwestycji wy-

niósł 1 612 377,33 zł. Wykonano również prace wykończeniowe w nowej siedzibie. 
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WBP W KRAKOWIE 

 
W 2015 r.  wykonano następujące prace remontowe w budynku WBP w Krakowie: 

1. Malowanie pomieszczeń bibliotecznych, korytarzy oraz klatek schodowych  

2. Naprawę oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego na III piętrze (poddaszu) budyn-

ku WBP w Krakowie oraz wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia  

3. Montaż ochronników przepięciowych w rozdzielniach elektrycznych  

4. Remont schodów zewnętrznych przy wejściu głównym do budynku, zdemontowa-

nie istniejących warstw wykończeniowych posadzki, położenie na schodach 

i podeście nowej kamiennej posadzki z piaskowca, zdjęcie okładziny kamiennej 

z murków przy podjazdach, położenie nowej kamiennej okładziny murków, zdjęcie 

okładziny kamiennej z cokołu budynku przy wejściu głównym na długości 9 mb, 

zamontowanie nowego cokołu z płyt z piaskowca o gabarytach i kolorze jak istnie-

jący, impregnacja wszystkich elementów kamiennych z piaskowca. 

5. Cyklinowanie oraz prace naprawcze parkietu, montaż żaluzji.  
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Zrealizowane zostały również zadania inwestycyjne w tym: 

1. Dostawa i montaż układu sterowniczo-chłodzącego do dźwigu 

nr 3 w budynku WBP w Krakowie. 

2. Budowa ogrodzenia budynku WBP w Krakowie od strony ul. Rajskiej — część II 

od wejścia głównego do budynku gospodarczego przy wjeździe na teren zaple-

cza; budowa drugiej części nowego ogrodzenia, dwóch furtek i bramy przesuwnej  

z montażem instalacji sterowania napędem bramy przesuwnej oraz domofonowej 

pomiędzy bramą a pomieszczeniem ochrony w budynku WBP. 

3. Montaż i podłączenie na  ścianie budynku WBP w Krakowie zewnętrznego oświetle-

nia dla zaplecza logistycznego, instalacja zegara astronomicznego 

z programatorem, sterującego zainstalowanym oświetleniem drogowym, montaż 

na wysięgniku opraw oświetlenia zewnętrznego ze źródłem światła LED 35W - 4 szt. 

oraz montaż na wysięgniku opraw oświetlenia zewnętrznego ze źródłem światła 

LED 72W - 3 szt. 

4. Zakup modułowych zestawów szafek szafek do przechowywania CD i DVD. 

5. Rozbudowa układu sterowania klimatyzacją, pomieszczenia Czytelni Głównej oraz 

Sali konferencyjnej na 3 piętrze. 
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Inne, wybrane wskaźniki czytelnictwa: 

W przeliczeniu na mieszkańców województwa liczba odwiedzin w bibliotekach 

wyniosła 2. 

Liczba książek zgromadzonych w bibliotekach publicznych w przeliczeniu 

na jednego czytelnika – 16 wol. 

Liczba książek zgromadzonych w bibliotekach publicznych w przeliczeniu na jed-

nego mieszkańca województwa – 3 wol. 

Liczba wypożyczeń w przeliczeniu na jednego czytelnika w bibliotekach 

publicznych – 18 wol. 

Liczba stanowisk komputerowych z dostępem do internetu w przeliczeniu 

na 100 mieszkańców – 0,07. 

Udział użytkowników w imprezach bibliotecznych w przeliczeniu na 100 mieszkań-

ców – 15. 
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Informację opracowano w marcu 2016 r. na podstawie danych zawartych w formularzach 
statystycznych K-03 oraz sprawozdaniach bibliotek publicznych w województwie małopolskim 
za 2015 r.  

Zdjęcia pochodzą z archiwów małopolskich bibliotek publicznych (BP w Niepołomicach — 
str. 14, 19, 34; BiOAK Gminy Gołcza — str. 15; GBP w Grybowie z/s w Stróżach — str.15; Bibliot-
ka Suska — str. 15; BPOK w Brzeszczach — str. 15; MBP w Zakopanem — str. 28, 30, 38; Nowo-
hucka BP w Krakowie — str. 37, 38; WBP w Krakowie — str. 36) oraz strony www.pixabay.com 

 

Kraków, marzec 2016 r. 

 

Opracowano: 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie 

Dział Edukacji, Nauki i Badań 

www.rajska.info 


