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Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie

rok 2007
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Gromadzenie i opracowanie zbiorów

Nabytki
Ubytki
Opracowanie
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nabytki
W 2007 r. do zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie zakupiono 7 150 woluminów książek oraz 991 egzemplarzy zbiorów specjalnych, w tym 5 060 wol. książek
i 104 egzemplarze zbiorów specjalnych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Ogółem kolekcja wzbogaciła się o 14 429 jednostek inwentarzowych.

selekcja
Ze zbiorów wycofano 15 241 dokumentów. Były to materiały zniszczone, zagubione przez
czytelników, nieaktualne, nieprzydatne lub przekazane innym bibliotekom.

Opracowanie
Opracowano 27 093 pozycje, w tym 23 332 książeki i 3 761 zbiorów specjalnych.
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Czytelnicy i udostępnianie zbiorów

Liczba czytelników
odwiedziny
Udostępnianie:
Na miejscu
Na zewnątrz
On-line
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CZYTELNICY
W 2007 r. zarejestrowano 74 575 czytelników. Strukturę wiekową czytelników WBP
w Krakowie przedstawia poniższy diagram:

Odwiedziny
Odnotowano 518 770 odwiedzin w czytelniach i wypożyczalniach WBP w Krakowie.

UDOSTĘPNIANIE
Ogółem wypożyczono 438 741 książek i udostępniono 350 139 jednostek zbiorów przeznaczonych do korzystania na miejscu.

UDOSTĘPNIANIE ON-LINE
Poza tradycyjnym udostępnianiem WBP w Krakowie umożliwia również korzystanie
ze zbiorów on-line za pośrednictwem Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej.
W 2007 r. zasoby Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej powiększyły się o 7 400 dokumentów,
odnotowano 10 974 wizyty, a całkowita liczba przeglądniętych stron wyniosła 83 020.
Zakończono tworzenie bazy katalogowej zbiorów Oddziału dla Młodzieży, skomputeryzowano obsługę użytkowników w Oddziale.

7

Działalność informacyjna i bibliograficzna

Informacje
Tworzenie:
Bibliografii
Zestawień
Baz danych
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BIBLIOGRAFIA I BAZY DANYCH
W zakresie tworzenia bibliografii i baz danych:
W

ramach

współpracy

z Biblioteką

Narodową

we współtworzeniu narodowej Bibliografii Zawartości Czasopism opracowano i wysłano do Biblioteki Narodowej 2 690 rekordów.
Bieżąca bibliografia regionalna została uzupełniona o 4 194
rekordy bibliograficzne i 2 965 rekordów khw (łącznie za lata
2003-2007 baza liczy 23 662 rekordy bibliograficzne).
Baza Zabytki została uzupełniona o 2 977 rekordów.
Wdrożono zaktualizowaną wersję systemu bibliotecznego PROLIB MARC21.
Zakończono tworzenie bazy katalogowej zbiorów Oddziału
dla Młodzieży,

skomputeryzowano

obsługę

użytkowników

w Oddziale.

Działalność wydawnicza
„...miejsce na skrzydła...”, pokonkursowa antologia młodej poezji, red. Katarzyna Grzesiak, 2007,
„Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni 1947-2007. Zarys dziejów”, red. Elżbieta Jarczyk, 2007,
„Krakowskie inscenizacje dramatów Stanisława Wyspiańskiego
w latach 1898-2006. Bibliografia”, Monika
cka, 2007,
Rocznik „Małopolska”, T. IX.
Notes Biblioteczny nr 1/2007 2/2007.

Kucharczyk-Kuba-
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Działalność kulturalno-oświatowa

Wydarzenia, imprezy
konferencje
wystawy
promocja czytelnictwa
Dzieci i młodzież
działalność oświatowa
aktywizacja seniorów
działalność instrukcyjnometodyczna
Działalność badawcza
Realizowane projekty
Działalność inwestycyjna
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WYDARZENIA, IMPREZY I KONFERENCJE
WBP w Krakowie prowadzi intensywną działalność kulturalną poprzez organizację
licznych imprez czytelniczych, kulturalnych i edukacyjnych. Najważniejsze wydarzenia z 2007 roku:
29.06-30.06.2007: I Dni Kultury Muzułmańskiej;
11.05.2007: zakończenie Tygodnia Bibliotek: finał III Wojewódzkiego Konkursu
Młodej Poezji oraz występ Agaty Ślazyk z zespołem w Piwnicy pod Baranami;
26.09.2007: „Kraków i Małopolska: dziedzictwo wielu kultur” - panel dyskusyjny
w ramach zadania „Poradnictwo obywatelskie w sprawach dotyczących dyskryminacji z powodu pochodzenia etnicznego lub narodowości”;
25.10.2007: Targi Książki - seminarium bibliotekarzy „e-literatura. e-książki,
e-biblioteki”;
11.12.2007: międzynarodowe spotkanie integracyjne, wspólne malowanie baniek i przygotowywanie ozdób choinkowych przez uczniów British International
School of Cracow oraz Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. B. Rutkowskiego
w Krakowie;
12.12.2007: „Wielokulturowość w mediach” - panel dyskusyjny w ramach zadania „Poradnictwo obywatelskie w sprawach dotyczących dyskryminacji
z powodu pochodzenia etnicznego lub narodowości”.
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WYSTAWY
Przestronne korytarze Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie sprzyjają organizacji
wystaw i prezentacji. W 2007 roku zorganizowano łącznie 25 wystaw prezentujących prace

w różnych

dziedzinach,

tworzone

zarówno

przez

profesjonalnych

twórców,

jak i uzdolnionych amatorów – seniorów, dzieci i młodzież.
Wystawy zorganizowane w WBP w Krakowie w 2007 roku:
04.01-30.03.2007: „Normandia - śladami C. Moneta” (zdjęcia Zofii Zalewskiej);
09.01-28.02.2007: „Nowa Zelandia 2005/2006” (zdjęcia Włodzimierza Musiała);
18.01-21.02.2007: ekspozycja prac Krzysztofa Sieprawskiego i Anny Frankowicz,
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej działających przy Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach;
20.02-06.03.2007: „Polska Akcja Humanitarna w Afganistanie”;
28.02-06.03.2007: „Cały świat w zasięgu ręki” (wystawa prac członków SKK Spotters);
16.03-30.08.2007: „Gmina Łącko” - cykl „Małe Ojczyzny”;
10.04-18.05.2007: ekspozycja malarstwa Iriny Benarskiej, Bożeny Chłopeckiej i Beaty
Malm;
12.04-22.04.2007: „Akcja AB – Katyń” (współpraca: IPN w Krakowie);
26.04-30.08.2007: Plakat teatralny i operowy (Biuro Reklamy Koneser);
06.05-15.06.2007: „Staszek Pyjas - w 30-lecie śmierci” (NZS AP w Krakowie);
08.05-30.08.2007: „Kresowe zamki Rzeczpospolitej” (zdjęcia Anny i Henryka Szaleńców);
30.05-30.08.2007: „Pamiętajmy o ogrodach”;
29.06-30.08.2007: „Sztuka muzułmańska” (w ramach I Dni Kultury Muzułmańskiej);
12.09-12.11.2007: „Działalność Jacka Winklera (zdjęcia , rysunek, malarstwo)”;
12.09-14.10.2007: „Szlakiem nieistniejących wsi łemkowskich” (wystawa fundacji Rutenika;
15.10-19.12.2007: „80 lat Wydawnictwa Karmelitów Bosych”;
15.10-22.10.2007: „Reprinty Napoleona Ordy”
19.10-14.12.2007: „Sztokholm” - zdjęcia Wandy Oczko-Zagajewskiej;
25.10-14.12.2007: „Kurdystan piękny-niepiękny?” - fotografie Joanny Bocheńskiej
(współpraca: Kurdyjskie Centrum Informacji i Dokumentacji, Uniwersytet Jagielloński);
13.11-30.11.2007: „Małopolska” (współpraca Urząd Marszałkowski);
20.11.2007-30.01.2008: „Świat Zofii Kossak” (I Dni Zofii Kossak w Krakowie);

12
03.12-22.12.2007: „135 lecie WAM”;
11.12.2007-31.01.2008: „Krzesłoogrody” (grafiki, linoryty Arletty Piechnik) - cykl
„Młode Talenty w WBP”;
12.12.2007-29.12.2008: „Tischner i Solidarność”;
14.12.2007-31.01.2008: „Krakowskie Rody Ewangelickie”.

PROMOCJA CZYTELNICTWA
Promocji czytelnictwa służyły wszelakie wydarzenia związane z prezentacją autorów,
książek i wydawców. W 2007 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie odbyło
się 8 spotkań promujących książki i czasopisma:

12.04.2007 r. - „Kobiety mistrza. 29 grudnia 2003 - 29 grudnia
2004”, Anna Kapusta, Wydawnictwo Słowaków w Polsce
2007 - promocja wydawnictwa;
18.04.2007 r. - „Las symboli. Aspekty rytuałów u ludu
Ndembu”, Victor Turner, tłum. Andrzej Szyjewski, Wydawnictwo NOMOS 2007 - promocja wydawnictwa;
19.04.2007 r. - „Studia Lodomeriana. Historia - kultura - prawo”, red. Karolina Grodziska, Grzegorz Nieć, Wydawnictwo
MCDN 2007 - promocja wydawnictwa;
25.05.2007 r. - „Kamienie silniejsze niż człowiek” - promocja
albumu fotograficznego ks. Stanisława Pindery „Armenia”;
13.06.2007 r. - „Równoczesność”, Stanisław Koczwański, Wydawnictwo Partner 2007 - promocja wydawnictwa;
13.11.2007 r. - promocja IX tomu „Małopolski” podczas konferencji "Regiony, regionalizmy, małe ojczyzny”;
16.11.2007 r. - „Miejsce na skrzydła” - promocja pokonkursowej antologii poezji;
12.12.2007 r. - „Thinking In Values. Tischner Institute Journal of
Philosophy” - promocja czasopisma.
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DZIECI I MŁODZIEŻ
W ramach promocji czytelnictwa dla dzieci i młodzieży w Wojewódzkiej Bibliotece
Publicznej w Krakowie odbyło się 211 spotkań, w których wzięło udział 6 432 uczestników. Były to m.in. lekcje biblioteczne, warsztaty czytelnicze oraz spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży. Wybrane wydarzenia:
warsztaty czytelnicze „Legendy krakowskie";
warsztaty

prowadzone

przez

Akademię

Nauki:

„Mały

Odkrywca”,

„Mądre Dziecko” - Program Nauki Czytania i Rozwoju Intelektu dla dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym”;
spotkanie z Ewą Stadtmuller „Kto się bawi w teatr”;
musical „Przygody słonia Bombika”;
przedstawienie teatralne „Przygoda z myszami w pałacu lalek”;
Światowy Dzień Pluszowego Misia w bibliotece - „Żołnierze lubią misie”;
spotkanie z aktorem Jerzym Stuhrem;
Europejski Maraton Literacki, czyli czytanie non stop. Od 10.00 do 18.00 znani
aktorzy, uczniowie liceów i studenci czytali dzieła Gałczyńskiego, Hłaski
i Leśmiana. W Maratonie, zorganizowanym w ramach programu „Kultura 2000” równocześnie w 8 europejskich krajach;
forum dyskusyjne z udziałem Jerzego Fedorowicza, połączone z pokazem filmu "Zadyma";
„Literackie Halloween” - spotkanie z Barbarą Kurzaj i Przemysławem Brannym;
zapoczątkowanie cyklu spotkań młodzieży z geologiem i przewodnikiem tatrzańskim, Jackiem Płonczyńskim.

Zajęcia ze studentami
W 2007 roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie miała przyjemność gościć 30 praktykantów z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego.
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DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie organizuje i współorganizuje wykłady
oraz szkolenia w zakresie informacji biznesowej i europejskiej, które skierowane są
do różnych grup odbiorców.
Przykładowe wydarzenia poświęcone tej tematyce:
2 warsztaty w ramach projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii
społecznej”; organizatorzy: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE
w Krakowie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie;
„Lider integracji międzykulturowej” - cykl 2 szkoleń w ramach zadania
„Poradnictwo obywatelskie w sprawach dotyczących dyskryminacji z powodu
pochodzenia etnicznego lub narodowości";
cykl

34

wykładów

w ramach

przedsięwzięcia

przeprowadzonego

w partnerstwie z Małopolskim Studenckim Forum Business Centre Club;
„Europejska Mobilność Zawodowa” - cykl 9 wykładów; organizator: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie;
dwudniowe szkolenie dla przedstawicieli sektora mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw zainteresowanych pozyskaniem funduszy unijnych przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji i organizację szkoleń; organizator: firma
szkoleniowa QUALITAS.
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INTEGRACJA I AKTYWIZACJA SENIORÓW
Do priorytetowych zadań Regionalnego Centrum Integracji Społecznej (RCIS agenda

WBP

w Krakowie)

należy

przeciwdziałanie

wykluczeniu

społecznemu

i informacyjnemu osób starszych. Wojewódzka Biblioteka w Krakowie proponuje seniorom udział w zajęciach sprzyjających realizacji ich pasji oraz wspierających integrację międzypokoleniową.
Od 2007 r. RCIS oraz Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie realizują
partnerski program Szkoła @ktywnego Seniora – S@S, który składa się z trzech
modułów:
„Senior w świecie kultury i sztuki” (edukacja dla kultury),
„ICT: Senior w świecie nowych technologii” (społeczeństwo informacyjne),
„Senior świadomym i pełnoprawnym obywatelem” (społeczeństwo obywatelskie).

Program stanowi bazę dla tworzenia środowiskowych grup osób starszych, które
chcą rozwijać swoje zainteresowania, nabywać nowe umiejętności, wymieniać
wiedzę i doświadczenia, a także realizować swoje pomysły.
Założeniem S@S jest wyzwolenie aktywności osób w średnim i starszym wieku
oraz stworzenie im warunków do integracji i samorealizacji.
Kluczowym komponentem Programu jest ulokowanie działań w miejscu uznawanym za naturalnie przyjazne seniorom - w bibliotece. Jest to miejsce niemal idealne
dla ich ciągłej edukacji, twórczego spędzania czasu oraz nawiązywania kontaktów
z rówieśnikami w kraju i poza jego granicami.
W 2007 r. odbyły się dwa cykle szkoleń komputerowych dla seniorów: „Podstawy
obsługi komputera” oraz „Podstawy internetu”, w których wzięły udział 62 osoby.
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Publikacje pracowników
„Bolesław Faron – 45 lata pracy naukowej krytyczno-literackiej i publicystycznej : bibliografia za lata 1960-2006” / Iwona Górny, Joanna Grzeszczuk. – Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2007. – 85 s.
„Bibliografia zabytków nieruchomych województwa małopolskiego” / red. Krystyna Kasprzyk ; wybór i oprac. Elżbieta Romanowska. – Kraków : Departament
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, 2007. –
358 s.
„Małopolskie media lokalne i regionalne w świetle analiz statystycznych” /
Władysław Marek Kolasa // [W:] „Polskie media lokalne na przełomie XX i XXI
wieku : historia – teoria –zjawiska” / red. Jerzy Jarowiecki, Artur Paszko, Władysław Marek Kolasa. – Kraków : WBP 2007. – S. 219-254.
„Krakowskie inscenizacje dramatów Stanisława Wyspiańskiego 1898-2006” /
oprac. Monika Kucharczyk-Kubacka. – Kraków : WBP, 2007. – 209 s.
„Dwór : dwór polski w starej fotografii = The Polish Dwór in vintage photography” / red. Joanna Kułakowska-Lis ; oprac. Zofia Lewicka-Depta. – Olszanica :
Wydawnictwo Bosz, 2007. – 211 s.
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Działalność instrukcyjno - metodyczna
WBP

w Krakowie

czuwa

nad

funkcjonowaniem

sieci

bibliotek

publicznych

w Małopolsce, organizuje szkolenia dla bibliotekarzy, prowadzi badania audytowe
i kontrolne. W 2007 r. odbyło się 35 szkoleń i seminariów dla 863 małopolskich bibliotekarzy. Wybrane szkolenia i warsztaty:
Forum Dyrektorów Publicznych Bibliotek Samorządowych Województwa
Małopolskiego;
konferencja „Regiony, regionalizmy, małe ojczyzny: kulturotwórcza rola liderów w środowisku lokalnym”;
konferencja „Regionalizm - lokalizm, promocja IX tomu rocznika Małopolska Czasopisma lokalne w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej”;
seminarium dla bibliotekarzy podczas 11 Targów Książki w Krakowie;
seminarium dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi i młodzieżą „Biblioteka
- moje ulubione miejsce" w ramach projektu realizowanego we współpracy z Fundacją ZNAK;
seminarium dla bibliotekarzy pracujących z osobami niepełnosprawnymi
„Warsztat biblioteczny a obsługa czytelnika niepełnosprawnego”;
seminarium nt. dokumentów życia społecznego „Regionalia w internecie,
tworzenie kolekcji, opracowanie i udostępnianie dokumentów życia społecznego”;
seminarium nt. Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
(MRPO) „Zarys MRPO - priorytety, instytucje pośredniczące, warunki uzyskania dotacji”;
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seminarium szkoleniowe nt. informacji biznesowej i europejskiej w bibliotekach
publicznych;
seminarium szkoleniowe poświęcone digitalizacji zbiorów bibliotecznych
i hybrydyzacji usług bibliotek publicznych;
spotkanie robocze projektu „Budowa regionalnej sieci punktów informacji ekonomii społecznej”;
szkolenia i seminaria w zakresie tworzenia opisów dla potrzeb bibliografii regionalnej oraz opracowania zbiorów w różnych systemach bibliotecznych
i formatach (BibReg, MARC21, język haseł przedmiotowych);
szkolenia dla instruktorów powiatowych: „Nowości wydawnicze w odbiorze
czytelniczym”, „Udostępnianie informacji a ich ochrona”, „Małopolska Biblioteka Cyfrowa”.

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA
W 2007 r. przygotowano, nadzorowano i opracowano badania dotyczące:
ubezpieczenia zbiorowego bibliotek publicznych,
charakterystyki sylwetki bibliotekarza małopolskiego,
czytelnictwa dzieci,
wskaźników funkcjonalności bibliotek wg PN-ISO 11620 dla wybranych
agend WBP w Krakowie,
mniejszości narodowych zamieszkujących województwo małopolskie.
Dokonano również analizy stanu czytelnictwa w województwie małopolskim
w zakresie:
sporządzenia zestawień statystycznych dla GUS za rok 2006;
opracowania uniwersalnego kwestionariusza badania audytowego stanu i organizacji bibliotek publicznych w województwie małopolskim;
analizy

zasadności

powołania

Powiatowej

Biblioteki

w Dąbrowie Tarnowskiej jako nowej instytucji kultury.

Publicznej
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REALIZOWANE PROJEKTY
W 2007 r. w WBP w Krakowie realizowano następujące projekty:
„Oblicza Krakowskiej Poezji” - projekt realizowany ze środków Budżetu Miasta
Krakowa (środki na realizację zadań w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji w wyniku otwartego konkursu ofert na 2007 r.);
Dyskusyjne Kluby Książki, program "Tu czytamy" w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja czytelnictwa/
Rozwój Sektora Książki i Promocja Czytelnictwa”;
III Wojewódzki Konkurs Młodej Poezji w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja Czytelnictwa”;
poradnictwo obywatelskie w sprawach dot. dyskryminacji z powodu pochodzenia etnicznego lub narodowości - projekt finansowany przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji;
„Kasjusz Dion, Historia rzymska: księgi 41-50” - przekład ze wstępem
i komentarzem - wieloletni projekt badawczy, termin realizacji: lata 2006-2008;
„Biblioteka XXI wieku” - zintegrowany system biblioteczny, termin realizacji: 2007 r.;
„Biblioteka - moje ulubione miejsce”, projekt realizowany we współpracy
z Fundacją Kultury Chrześcijańskiej ZNAK, Grant Trust CEE, termin realizacji: lata
2007-2008;
program „Uczenie się przez całe życie” w ramach Projektu Partnerskiego
Gruntviga, termin realizacji: lata 2007-2009 .
zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - „Promocja Czytelnictwa/Rozwój księgozbiorów biblioteki”.

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
Kontynuacja zadania „Adaptacja poddasza budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie” połączona z modernizacją sanitariatów uwzględniającą ich
przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
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Struktura organizacyjna
WBP w Krakowie
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DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W KRAKOWIE
Anna Wiśniewska

DZIAŁ INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNY

KSIĘGOWOŚĆ

Kierownik: Krystyna Kasprzyk

Główna księgowa: Ewa Polkiewicz

ODDZIAŁ INFORMACJI
NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Kierownik: Iwona Górny

Kierownik Piotr Łężniak

ODDZIAŁ INFORMACJI

SAMODZIELNE STANOWISKO

REGIONALNEJ

DS. PROGRAMÓW POMOCOWYCH

Kierownik: Elżbieta Romanowska

I FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

CZYTELNIA KOMPUTEROWA

Elżbieta Bugajska-Moskal

Kierownik: Agnieszka Polaszek

SAMODZIELNE STANOWISKO

CENTRUM INFORMACJI

DS. PUBLIC RELATIONS

BIZNESOWEJ I EUROPEJSKIEJ

Jerzy Woźniakiewicz

Kierownik: Renata Augustyn

SAMODZIELNE STANOWISKO

ODDZIAŁ ZBIORÓW SPECJALNYCH

DS. WIZUALIZACJI

Kierownik: Elżbieta Sawicka

Beata Ozga
ODDZIAŁ ADMINISTRACYJNY

DZIAŁ AUTOMATYZACJI

Kierownik: Aleksandra Mazurek

Kierownik: Milena Kołodziej

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. BHP
Magdalena Hanuszkiewicz

DZIAŁ INSTRUKCYJNO-METODYCZNY

ODDZIAŁ GOSPODARCZY

Kierownik: dr Ireneusz Ptaszek

Kierownik: Ryszard Szelerewicz

ODDZIAŁ DS. BIBLIOTEK
Kierownik: Dr Ireneusz Ptaszek
ODDZIAŁ SZKOLEŃ I PROMOCJI
Kierownik: Elżbieta Korsak
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ZASTĘPCA DYREKTORA WOJEWÓDZKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE
Maria Cibicka

DZIAŁ UDOSTĘPNIANIA

REGIONALNE CENTRUM

Kierownik: Elżbieta Zwarycz

BADAŃ CZYTELNICTWA
Olga Kalińska

DZIAŁ GROMADZENIA
I OPRACOWANIA

REGIONALNE CENTRUM

Kierownik: Teresa Gawęda-Brzezina

INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

ODDZIAŁ GROMADZENIA

Ewa Skoczkowa

ZBIORÓW
Kierownik: Teresa Wyżga-Gawin
ODDZIAŁ OPRACOWYWANIA
ZBIORÓW
Kierownik: Barbara Handzlik-Mucha

ETATY PRACOWNIKÓW WBP W kRAKOWIE
(stan na 31 grudnia 2007 r.)

LICZBA ETATÓW W WBP W KRAKOWIE – 158 – w tym:
Działalności podstawa– 128 etatów,
Administracja – 21 etatów,
Dział techniczny – 5 etatów,
Obsługa – 7 etatów.
WYKSZTAŁCENIE PRACOWNIKÓW DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ:
Wyższe - osoby pracujące na 97 etatach (w tym: wyższe bibliotekarskie – 55 etatów, wyższe zawodowe - 3 etaty, inne wyższe - 39 etatów),
Średnie – osoby pracujące na 28 etatach,
Zawodowe lub podstawowe – osoby pracujące na 3 etatach.
Stopień doktora lub doktora habilitowanego – osoby pracujące na 3 etatach.
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Opracowanie
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Dział Edukacji, Nauki i Badań
www.rajska.info
Kraków, czerwiec 2014 r.

