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nabytki  
 

Zakupiono 3 050 wol. książek oraz 651 egz. zbiorów specjalnych. 

Ze zbiorów wycofano 9 588 jednostek inwentarzowych (zbiory zniszczone, zagu-

bione przez czytelników, zdezaktualizowane, nieprzydatne – przekazane innym 

bibliotekom). 

Ogółem kolekcja wzbogaciła się o 12 793 jednostki inwentarzowe. 

Liczba prenumerowanych tytułów – 265, egzemplarzy 310. 

 

W obszarze zbiorów cyfrowych Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej:  

ilość dodanych dokumentów do MBC (w 2010 r.) to 36 446, 

liczba publikacji na koniec roku to 56 424. 

 

Znacząco większy niż pierwotnie planowany przyrost zbiorów w kolekcji cyfrowej 

dotyczył zarówno zasobów czasopisma „Czas”, zeskanowanych w ramach Mece-

natu 2009, opracowanych i opublikowanych w 2010 r., jak i „Dziennika Polskie-

go”, skanowanych w ramach umowy z firmą Digital Center.  

 

 

2007 2008 2009 2010

9 018 9 436

4 415

5 286

Zakup książek w latach 2007-2010 (w woluminach)
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opracowanie 
W 2010 r.: 

opracowano 20 393 opisy bibliograficzne książek i innych dokumentów 

oraz 36 446 danych dla publikacji cyfrowych, 

sygnowano 12 793 pozycje, 

kodowano 6 920 pozycji, 

oprawie i konserwacji poddano 1 846 pozycji. 

selekcja  

Kontroli zbiorów poddano 166 869 jednostek inwentarzowych. 

Stan zbiorów na koniec 2010 r.: 486 091 jednostek inwentarzowych. 

2007 2008 2009 2010

991

1 616

105

310

Zakup zbiorów specjalnych w latach 2007-2010 

(w jedn. inw.)
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Zbiory w latach 2007-2010 (w woluminach)
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 Czytelnicy i udostępnianie zbiorów 
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Czytelnicy 

Zarejestrowano 83 182 czytelników, tj. o 3  799 osób więcej niż w roku poprzed-

nim.  

4
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26
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Czytelnicy według wieku w 2010 roku(w %) 

do lat 15

16-19 lat
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25-44 lata

45-60 lat

powyżej 60 lat
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Czytelnicy według zajęcia w 2010 roku (w % )
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Odwiedziny 

Odnotowano 613 282 odwiedzin w czytelniach i wypożyczalniach 

WBP w Krakowie. 

 

Udostępnianie 

Ogółem wypożyczono 828 041 jednostek zbiorów , w tym: do domu 550  427 i na 

miejscu 277 614 (włączając w to wypożyczenia międzybiblioteczne).  

Oznacza to spadek udostępnień na miejscu o 55 739.  

Udostępnianie on-line 

Małopolska Biblioteka Cyfrowa:  

liczba wizyt: 418 453, 

liczba przeglądniętych stron: 15  143 736. 

wypożyczenia ogółem wypożyczenia na 

zwenątrz

udostępnianie na 

miejscu

920

530

390

870

540

330

830

550

280

Wypożyczenia materiałów w latach 2008-2010 

(w tys.)

2008

2009

2010
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Działalność 
informacyjna i bibliograficzna  
 

Udzielono 78 291 informacji (tj. o 3 313 więcej niż w roku 2009).  

Od stycznia 2010 r. działa usługa „Zapytaj bibliotekarza”. Poprzez formularz 

umieszczony na stronie www WBP w Krakowie użytkownik może złożyć zapyta-

nie. Pytania wpływają na jedno ogólne konto, a odpowiedzi udzielane są przez 

pracownika informacji bądź kierowane dalej, w zależności od rodzaju pytania. 

Usługę realizują pracownicy Oddziału Informacji Naukowej i  Bibliograficznej 

(sprawdzają konto kilka razy dziennie przez cały tydzień wg  ustalonych dyżu-

rów). Odpowiedzi udzielane są na bieżąco, w zależności od  stopnia trudności - 

do trzech dni. Usługa cieszy się dużą popularnością. W  2010 r. udzielono tą dro-

gą ok. 1 000 informacji. 

FIDKAR MAŁOPOLSKI – bazy bibliograficzne i katalogowe Małopolski dostępne  

on-line – liczba wizyt: 24 442. 

 

W ramach tworzenia bibliografii i zestawień:  

Opracowano i przygotowano na stronie biblioteki zestawienie „Rocznice przypa-

dające w 2011 roku”. 

Zbierano materiał do zestawienia na 2012 r.  

Zakończono prace nad zestawieniem bibliograficznym „Krakowskie premiery te-

atralne. Sezon 2009/2010” . 

2007 2008 2009 2010

57 895

67 579

74 978 78 291

Liczba informacji udzielonych czytelnikom 

w WBP w Krakowie w latach 2007-2010 

http://bazy.wbp.krakow.pl/bazy_malopolska.html
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Opracowano zestawienie tematyczne dokumentów elektronicznych – baza 121-

 linków do stron www i dokumentów elektronicznych – „Polskie i zagraniczne na-

grody literackie” . 

Przygotowano bibliografię „Symbole patriotyczne w działalności batalionu re-

prezentacyjnego Wojska Polskiego – bibliografia za lata 1945–2010”. 

Opublikowano zestawienie informacyjne „Lokacje miast województwa małopol-

skiego – rocznice przypadające na 2010 rok” . 

Zaktualizowano bazę linków o tematyce ekonomiczno -biznesowej oraz dotyczą-

cą Unii Europejskiej. 

W 2010 r. trwały również prace nad tworzeniem i współtworzeniem bibliograficz-

nych baz danych.  

Kontynuowano prace nad kolejnymi rocznikami bibliografii „Książki o Małopol-

sce”: 

uzupełnianie roboczej kartoteki grupującej materiał przeznaczony, 

po zweryfikowaniu i opracowaniu, do kolejnych roczników bibliografii: 

wydanych w 2007 r. – 1533 opisy, wydanych w 2008 r. – 1362 opisy; wyda-

nych w 2009 r. – 785 opisów; wydanych  w 2010 r. – 116 opisów, 

ponadto gromadzone są informacje o recenzjach książek w formie od-

rębnej kartoteki wycinków prasowych (z prasy codziennej i lokalnej, tygo-

dników i miesięczników dostarczanych i przeglądanych w Dziale). Prze-

glądnięto 47 tytułów czasopism regionalnych i lokalnych i wyszukano ma-

teriały w 805 egz. czasopism. 

Opracowano i opublikowano „Materiały do Bibliografii Harcerskiej”  za lata  19-

82-2009 (ISBN 978-83-60100-32-5). W ramach zadania wykonano następujące 

prace: 

wyszukano, zweryfikowano i opracowano 3088 pozycji bibliograficznych 

(wiele pozycji zbiorczych zawierających od kilku do kilkudziesięciu opi-

sów dokumentów), 

materiał ułożono wg schematu działowego (konsultacje z przewodniczą-

cym Komisji Historycznej Chorągwi Krakowskiej),  

opracowano indeksy: autorski i przedmiotowy oraz inne elementy apara-

tu pomocniczego bibliografii: notę redakcyjną i wykaz uwzględnionych 

czasopism, a także innych wydawnictw ciągłych,  

wykonano korekty i skład tekstu,  

opracowano szatę graficzną wydania (współpraca z Komendą Chorą-

gwi Krakowskiej ZHP). 
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Uzupełniono i wprowadzono dane do Baz Bibliograficznych:  

do bazy „Bibliografia Małopolski” wprowadzono 2 234 opisy bibliogra-

ficzne; równolegle opracowywano i wprowadzano hasła wzorcowe. 

Zmodyfikowano 5 965 opisów po konwersji do nowego programu. Roz-

poczęto proces integracji opisów bibliograficznych danych publikacji 

z odpowiednimi dokumentami w sieci (MBC). Wykonano 1 520 powią-

zań; 

do bazy „Bibliografia Harcerska” wprowadzono 1 890 rek. Baza liczy 

łącznie 3 088 rek. (opisy książek, czasopism, artykułów z czasopism, po-

zycje indywidualne i zbiorcze, tj. w jednym rek. skupiające wiele opisów 

o wspólnych cechach); 

opracowano, wprowadzono do bazy „Prasa” i przesłano do Biblioteki 

Narodowej 2 172 opisy artykułów z czasopism: „Tygodnik Powszechny”, 

„Myśl Polska” i „Gazeta Wyborcza. Kraków”. Od lipca 2010 r. tytuł: 

„Myśl Polska” został zamieniony na tytuł: „Źródło”.  

Aktualizacja stron www WBP w Krakowie, Centrum Informacji Bizne-

sowej i Europejskiej, założenie profilu WBP w Krakowie na portalu Fa-

cebook (ponad 1 000 korzystających ze strony na koniec 2010 r.).  

Liczba dodanych katalogów do serwisów BR@Ma, RK@M, KR@K: 7. 
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Dzieci i młodzież 
 

Promocja czytelnictwa to szereg wydarzeń związanych z prezentacją autorów, książek 

i wydawców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży jako adresatów podej-

mowanych działań. Głównym celem tych spotkań jest zachęcenie do czytania. 

Lekcje i warsztaty biblioteczne (odbywające się przez cały rok szkolny) mają za zadanie 

przygotowanie młodego odbiorcy do dojrzałego korzystania z tekstów, źródeł informacji, 

bibliotek i zasobów sieci. W 2010 r. odbyło się 135 zajęć dla 3 066 przedszkolaków 

i uczniów z przedszkoli i szkół Krakowa i okolic. 

Również do dzieci i młodzieży adresowane były liczne imprezy czytelnicze (57 spotkań, 

2711 uczestników), w tym między innymi: 

III edycja Małopolskiego Konkursu Pięknego Czytania (we współpracy z Towarzy-

stwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Oddział w Krakowie); 

III edycja Zaczarowanej stonogi pt. „Zaczarowane Rupaki” (we współpracy 

ze Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie) – rekordowa liczba na-

desłanych prac – 2 301 z 313 placówek ,a także od uczestników indywidualnych; 

Konkurs plastyczny „Praca, Edukacja, Szkolenia – moja przyszłość”; 

Akcja „List do św. Mikołaja” – warsztaty kaligrafii; 

Jasełka; 

Spotkania autorskie (dla dzieci – Ewa Stadtmuller, Joanna Olec, dla młodzieży – 

Teresa Oleś-Owczarek, Paweł Kękuś). 

Wycieczki po bibliotece (prezentowanie zbiorów i usług) – 34 wycieczki, 

848 uczestników. 
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Promocja czytelnictwa 
W ramach imprez promujących czytelnictwo adresowanych do ogółu publicz-

ności znalazły się: 

 

Promocje książek: 

19.06.2010 r. — spotkanie autorskie ze Stanisławą Galicą -Górkiewicz 

i Agnieszką Górkiewicz pt.: „Krajem Nieba, krajem Ziemi, czyli Bukowina 

Tatrzańska i górskie Życie w publikacjach, malarstwie na szkle, fotogra-

fiach i muzyce”. Promocja wydawnictwa;  

promocja przewodnika „Rumunia” St. Figla, współpraca: Towarzystwo 

Polsko-Rumuńskie w Krakowie, Strefa Wolnego Czytania w WBP w Krako-

wie. 

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie otrzymała certyfikat Strefy Wolne-

go Czytania. 

Strefa jest wspólną akcją „Gazety” i Fundacji Sztuki Nowej „Znaczy się”. Do or-

ganizacji przyłączyły się także Instytut Książki i Krakowskie Biuro Festiwalowe. Ak-

cja polega na skompletowaniu listy miejsc (zgłaszanych przez wszystkich zainte-

resowanych), które mogą należeć do Strefy – miejsc żyjących literaturą, w któ-

rych można czytać wygodnie, swobodnie, ale też wymienić się książkami i po-

dyskutować o wrażeniach z lektury.  

 

Strefa Bibliopatów – nowa inicjatywa WBP w Krakowie, miejsce książki 

„uwolnionej”, dostępnej bez rejestracji, formalności i ograniczeń.  

Na III piętrze, obok czytelni komputerowej umieszczone zostały książki (różne – 

stare i nowe, dla dzieci i dla dorosłych, poezje i powieści). Ustawiono tam rega-

ły, na których znajdują się wybrane książki opatrzone strefowymi exlibrisami. 

Z tego specjalnego księgozbioru można korzystać na miejscu oraz w całej Bi-

bliotece. Można także wziąć sobie wybraną książkę do domu i oddać ją po 

przeczytaniu lub w zamian przynieść i zostawić w  „Strefie” inną, równie cenną 

pozycję. Mimo stosunkowo skromnego zasobu w 2010 r. miłośnicy czytania ko-

rzystający ze Strefy wymienili ponad 2  700 pozycji - sporo jak na pierwsze mie-

siące prowadzenia akcji.  
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Dyskusyjne kluby książki  
 

Dyskusyjne Kluby Książki w województwie małopolskim:  

DKK to program realizowany przy wsparciu finansowym i merytorycznym Instytu-

tu Książki oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Polega na stwo-

rzeniu Klubów przy bibliotekach publicznych, szkolnych oraz w domach kultury. 

Klubami w obrębie województwa opiekuje się koordynator wojewódzki. Do za-

dań WBP w Krakowie, realizowanych przez koordynatora wojewódzkiego, nale-

ży: 

utrzymywanie kontaktu z klubami, 

aktywne zachęcanie do zakładania nowych klubów na terenie woje-

wództwa, 

zakup i transport kompletów książek, koordynacja ich obiegu na terenie 

woj. małopolskiego, a także ich udostępnianie innym województwom,  

organizowanie spotkań z pisarzami, wykładów o literaturze itp.  

W 2010 r. w woj. małopolskim działało 85 Dyskusyjnych Klubów Książki : 

43 Kluby dla dorosłych,  

42 Kluby dla dzieci i młodzieży.  

W 2010 r. przybyło 31 nowych Dyskusyjnych Klubów Książki (w tym 6 dla dzieci/

przedszkolaków, 9 dla młodzieży, 15 dla dorosłych oraz 1 klub książek audio).  

Na potrzeby klubów zakupiono 1 231 pozycji.  

Kluby liczą ogółem 1 009 stałych członków (przybyło 288 z nowych klubów). 

W 2010 r. odbyły się 663 spotkania (w tym 627 klubowych oraz 36 autorskich). 

Zgromadziły one ogółem 7 214 uczestników. Na zaproszenie DKK w małopol-

skich bibliotekach gościło 16 autorów i ilustratorów.  

 

DKK w WBP w Krakowie:  

W 2010 roku odbyło się 12 spotkań klubowych DKK z WBP w Krakowie, w których 

uczestniczyło 128 klubowiczów. W 2 spotkaniach autorskich uczestniczyło 

ok. 141 czytelników. 
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Promocja kultury 

Zorganizowano łącznie 43 wystawy (w tym 11 dla dzieci i młodzieży) prezen-

tujące prace w różnych dziedzinach (malarstwo, fotografia, grafika), tworzo-

ne zarówno przez profesjonalistów, jak i utalentowanych amatorów, senio-

rów, dzieci i młodzież. 

 

Wystawy własne :  

„Gmina Polanka Wielka”. Współpraca: Gmina Polanka Wielka, Gminne 

Centrum Kultury w Polance. Ekspozycja: 16.03.-30.05.2010. 

„Pamiętajmy o ogrodach. Malarstwo – rysunek – fotografia – projekt”. 

Wystawa w ramach V festiwalu Święto Ogrodów. Współpraca: ASP 

w Krakowie, Politechnika Krakowska - Instytut Architektury Krajobrazu, 

Staromiejskie Centrum Kultury, SP Nr 114. Autorzy prac: M. Baca, 

N. Biesiada, P. Bitka-Zapendowski, A. Daca, J. Dudziak-Ostoya, Z. Gajos, 

A. Kaczmarczyk, M. Górnisiewicz-Locher, I. Kruczkowska-Król, M. Kula, 

M. Kwiecińska, U. Marzec,  J. Mróz-Zasowska, A. Niedoba, W. Oczko-

Zagajewska, B. Ostachowicz, P. Patoczka, O. Pietrzak, J. Pulchny, 

Cz. Pyrgiem, J. Stachnik, B. Stępień, J. Stopczyński, M. Szczepaniak, 

P. Witosławski. Ekspozycja: 11.06.-30.09.2010. 

Wystawa prac plastycznych uczestników Szkoły @ktywnego Seniora . Eks-

pozycja: czerwiec 2010. 

4. Wystawa z cyklu „Małe ojczyzny”: „Tuchów. Miasto i Gmina”. Współpraca: Urząd 

Miasta Tuchów, Biblioteka Publiczna w Tuchowie, Wydawnictwo Lettra Graphic 

z Krakowa. Ekspozycja: 22.09.-02.12.2010. 

5. Wystawa z cyklu „Małe ojczyzny”: „Kalwaria Zebrzydowska”. Ekspozycja: 

09.12.2010–09.03.2011. 
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Wystawy twórców zewnętrznych:  

1. „Święta przestrzeń. Rumuńskie cerkwie drewniane”. Współpraca: Rada Wojewódz-

ka Cluj, Wojewódzkie Centrum ds. Promocji i Zachowania Kultury Tradycyjnej Cluj, 

Rumunia. Ekspozycja: 01.03-21.03.2010. 

2. „Magiczne drzewa”. Wystawa związana z I Małopolskim Konkursem Fotograficznym 

„Leśne inspiracje”. Współpraca: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krako-

wie, Kuratorium Oświaty w Krakowie. Ekspozycja: 19.03-31.05.2010. 

3. „Immigration & Ethinicity. Study Tour trough the Upper Midwest of The United        

States”. Współpraca: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ, Instytut Ame-

rykanistyki Uniwersytetu w Lipsku. Ekspozycja: 04.05-22.07.2010. 

4. „Małopolski Szlak Bożogrobców”. Współpraca: Urząd Miasta i Gminy w Miechowie. 

Ekspozycja: 10.05-01.07.2010. 

5. „Nowe biblioteki w Małopolsce – inwestycje współfinansowane przez UE”. Zdjęcia: 

Jacek Leśniewski. Ekspozycja: 13.05-13.06.2010. 

6. „Mapa świata”. Wystawa zdjęć wykonanych przez afrykańskie dzieci. Współpraca: 

Fundacja Umoja Africa, Afrykańskie Koło Naukowe UJ, Wydział Filozoficzny UJ. Eks-

pozycja: 17.05– 01.06.2010. 

7. „Polska, Wolność” – w ramach wystawy końcoworocznej studentów i doktorantów 

Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie. Współpraca: I Pracownia Interdyscyplinarna 

prof. Zbigniewa Bajka ASP w Krakowie. Ekspozycja: 06.06.-22.07.2010. 

8. „Chorwacka literatura w galaktyce Gutenberga”. Współpraca: Polsko-Chorwacka 

Izba Przemysłowo-Handlowa. Patronat: Ambasada Republiki Chorwacji w Polsce. 

Ekspozycja: 24.06.-01.07.2010. 

9. „Chopin 2010” – wystawa pokonkursowa plakatów. Współpraca: Biuro Obchodów 

Roku Chopinowskiego. Ekspozycja: 16.08.- 31.10.2010. 

10. „Rzeczpospolita utracona”. Współpraca: Oddział IPN w Krakowie. Ekspozycja: 

27.09.-30.10.2010. 
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Wystawy w Oddziale dla Dzieci : 

1. „W Krainie Majów, Azteków i Zapoteków” – pokonkursowa wystawa prac 

plastycznych z Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Grunwaldzkiej 5 

w Krakowie. 

2. „Praca, Edukacja, Szkolenia – moja przyszłość” - pokonkursowa wystawa 

prac plastycznych dzieci z Przedszkola Nr 64 w Krakowie.  

3. „Co wiesz o Polsce?” - pokonkursowa wystawa prac plastycznych dzieci 

z Rumunii. 

4. „Książka Roku 2009” – wystawa plastyczna Polskiej Sekcji IBBY w Warszawie.  

5. „Zaczarowane Rupaki” – pokonkursowa wystawa prac plastycznych. 

Wystawy w Oddziale dla Młodzieży:  

1. „Nagle wszystko zamiera” - wystawa zorganizowana w związku z dwudzie-

stą rocznicą śmierci Tadeusza Kantora.  

2. Tryptyk społeczny autorstwa Joanny Bąk „NIE ZŁOŚĆ SIĘ” nawiązujący 

do akcji społecznej „Pozytywni_STOPAGRESJI”. Ekspozycja: 01.09 -

17.12.2010. 
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Promocja kultury – imprezy: 

 

Festiwal Kreatywności   

Organizator: Grupa Edukacyjna Ośrodka Twórczej Edukacji Kangur. Ekspozycja: 

10-16.05.2010 r. 

 

Projekt Co wiesz o Polsce 

WBP w Krakowie na mocy porozumienia uczestniczyła jako partner w projekcie 

realizowanym przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej Znak pt. „Co wiesz o Pol-

sce”. Projekt realizowany był w Bibliotece Octavian Goga w Cluj Napoca 

(Rumunia) i zakładał: wyjazd do Biblioteki w Cluj w celu omówienia spraw orga-

nizacyjnych i merytorycznych związanych z realizacją projektu, organizację kon-

kursu rysunkowego dla dzieci, konkursu literackiego dla młodzieży, zakup litera-

tury polskiej w języku rumuńskim dla Biblioteki w Cluj, organizację wieczoru lite-

rackiego w Bibliotece w Cluj. Czas realizacji : czerwiec 2010 – grudzień 2010. 

W WBP w Krakowie zaprezentowano prace konkursowe dzieci z Cluj, w których 

miały one przedstawić swoje wyobrażenie o Polsce.  

Akcja List do Św. Mikołaja 

Impreza otwarta – wpisywanie życzeń do św. Mikołaja z elementami nauki kali-

grafii. Przez siedem dni przed dniem świętego Mikołaja, dzieci i dorośli pisali 

długi list gęsim piórem z prośbą o spełnienie swoich życzeń i marzeń. Przy pisa-

niu listu zwracano uwagę na piękne pismo, prowadzono też warsztaty dla dzie-

ci. 
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Dodatkowo przeprowadzono 10 otwartych imprez będących owocem zajęć 

Szkoły @ktywnego Seniora – działania finansowane ze środków Programu 

Grundtvig:  

wspólne kolędowanie i występ zespołu „Pogodni Seniorzy” z Wróblo-

wic; 

3 wystepy zespołu S@S pt. “Ta nasza młodość…”;  

SENIORIADA 2010; 

występ Zespołu S@S „Dla Niej nasze Życie…” na seminarium „Radość 

(z) tworzenia”; 

występy Zespołu Poetycko-Muzycznego S@S: w Klubie „Park Jordana”, 

w Clubie Caroline „Jadą wozy kolorowe...”, 2 występy w Domu Seniora 

„Na Wzgórzu” w Głogoczowie. 

W Bibliotece odbywają się też cieszące się dużym powodzeniem cotygodniowe weeken-

dy gier „Warhammer 40.000”, współorganizowane z Krakowskim Klubem Miłośników Gier 

Bitewnych i Centrum Gier Bard. 

Bibliotece odbywają się też cieszące się dużym powodzeniem cotygodniowe weekendy 

gier „Warhammer 40.000”, współorganizowane z Krakowskim Klubem Miłośników Gier Bi-

tewnych i Centrum Gier Bard. 
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Działalność oświatowa 
 

Wykłady i szkolenia w zakresie informacji biznesowej i europejskiej –  

27 spotkań. 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie organizowała i współorganizowa-

ła następujące wydarzenia: 

 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości  

16-19 listopada 2010 – Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to ogólnoświatowa 

inicjatywa promująca przedsiębiorczość wśród młodzieży. W jego ramach od-

bywają się profesjonalne szkolenia i warsztaty na temat prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej i pozyskiwania źródeł jej finansowania. Dodatkowo 

organizowane są liczne imprezy towarzyszące i happeningi.  

Osoby zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy na temat przedsiębiorczo-

ści, zaplanowaniem własnej ścieżki kariery bądź szukające porad jak poradzić 

sobie w świecie biznesu mogły wziąć udział w szeregu bezpłatnych warsztatów, 

szkoleń, wykładów i prezentacji. Każdy mógł również spróbować swoich sił 

i  sprawdzić zdolności biznesowe grając w popularną grę Cashflow. W warszta-

tach, szkoleniach, prezentacjach i wykładach w Wojewódzkiej Bibliotece Pu-

blicznej w Krakowie wzięło udział łącznie ok. 500 osób. 
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W ramach Tygodnia odbyły się: 

szkolenie „StartupSchool czyli jak zrobić własny biznes w sieci”, organiza-

tor: Małopolskie Studenckie  Forum Business Centre Club, prowadzący: 

Rafał Agnieszczak, 16.11 2010 r.; 

warsztaty „Team Building”, organizator: Małopolskie Studenckie Forum 

Business Centre Club, prowadzący: Ewa Mentel, 17.11.2010  r.; 

warsztat „Źródła dochodu - skąd się biorą pieniądze”, organizator:    

Małopolskie Studenckie Forum Business Centre Club, prowadzący: 

Krzysztof Kapka, 17.11.2010 r.; 

„Filmoteka – Małopolski Pociąg do kariery”, organizator: Wojewódzki 

Urząd Pracy w Krakowie, prowadzący: Małgorzata Nowak, 18.11.2010  r.; 

szkolenie „Podstawowe elementy perswazji w początkowej fazie rozwoju 

przedsiębiorstwa”, organizator: Małopolskie Studenckie Forum Business   

Centre Club, prowadzący: Marek Bochenek, 18.11.2010  r.; 

warsztaty „Obudź w sobie ducha przedsiębiorczości – czyli co każdy po-

winien wiedzieć na początku swojej kariery”, organizator: firma BiznesTU-

BE, prowadzący: Magdalena Budek, 18.11.2010  r.; 

szkolenie „Learn Entrepreneurship – Radość Działania, Radość Doskona-

lenia”, organizator: Małopolskie Studenckie Forum Business Centre Club, 

prowadzący: Henryk Metz, 18.11.2010  r.; 

szkolenie „Działaj Efektywnie!” , organizator: Małopolskie Studenckie Fo-

rum Business Centre Club, prowadzący: Mateusz Kozioł, 19.11.2010  r. 
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Dni Pracy, Edukacji i Szkoleń, organizator: Wojewódzki Urząd Pracy w Kra-

kowie, 05-06.05.2010 r.; 

gra edukacyjna Cashflow  (6 spotkań), organizator: Studenckie Forum Busi-

ness Centre Club; 

szkolenie z obsługi bazy „Analityk finansowy” (4 spotkania), organizator: 

Wydawnictwo Wolters Kluwer; 

zajęcia aktywizacyjne z cyklu „Planowanie kariery zawodowej” (12 spo-

tkań); 

warsztaty „Źródła dochodu – skąd biorą się pieniądze”, organizator: Mało-

polskie Studenckie Forum Business Centre Club, 20.05.2010  r.; 

szkolenie „Wolontariat Europejski”, organizator: Centrum Młodzieży 

im. Henryka Jordana w Krakowie, prowadzący: Alicja Rożnowska -Szpot, 

19.11.2010 r., 16.12.2010 r. 

Festiwal Przedsiębiorczości BOSS, organizator: Małopolskie Studenckie Fo-

rum Business Centre Club, 12-16.04.2010 r. 

 

Zajęcia ze studentami : 

Praktyki studenckie – 12 osób (8 studentów UP, 2 studentki Krakowskiej Akade-

mii im. A.F. Modrzewskiego, 1 student AGH, 1 student Uniwersytetu Papieskie-

go). 

Wykłady dla studentów kulturoznawstwa: organizacja zajęć ze źródeł informacji 

– 64 osoby (4 grupy po 16 osób), 8 tematów, 10 wykładowców i 60 godz. zajęć, 

04.03-13.05.2010 r. 
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Aktywizacja seniorów 

Szkolenia i spotkania dla seniorów – 200 spotkań, 1 777 uczestników, w tym 185 spotkań 

w ramach kursów komputerowych (50 cykli dla 335 osób): 

podstawy obsługi komputera, 

podstawy Internetu,  

Internet Praktyczny, 

obsługa programu Picasa,  

bazy biblioteczne. 

 

Działania w ramach Szkoły @ktywnego Seniora – 3 spotkania: 

14.01.2010 r. – pokaz prezentacji „Kraków w oczach Seniorów – Rynek” w Klubie Ca-

roline, ok. 80 osób, 

3.02.2010 r. – pokaz prezentacji „Kraków w oczach Seniorów – Wawel” w WBP w Kra-

kowie, 

24.02.2010 r. – pokaz prezentacji „Kraków w oczach Seniorów – Kazimierz” w WBP 

w Krakowie. 

 

W ramach projektu „TeachNET” (koordynator: WBP w Krakowie) – 6 spotkań dla 

ok. 320 osób: 

18.03.2010 r. – Seminarium „Radość (z) tworzenia”, ok. 70 os., 

24.03.2010 r. – Seminarium „Biblioteka, nowe formy działań”, ok. 70 os.; wykłady: 

M. Jedlińska „Biblioteki jako nowoczesne, wielofunkcyjne ośrodki edukacji i kultury”, 

E. Kosińska „Wspieraj siebie i innych”, W. Kowalewski „Biblioteki cyfrowe – regionalne 

repozytoria informacji o kulturze”, 

14.06.2010 r. – Komputerowa Olimpiada Seniorów, 9 osób, 

23.06.2010 r. – SENIORIADA 2010, ok. 100 osób (w ramach 2 projektów),  

Wręczenie nagród i dyplomów laureatowi i uczestnikom Olimpiady, 

29.09.2010 r. – Seminarium „Radość (z) tworzenia”, W. Matras, ok. 70 os. 
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W ramach projektu „Heurit(AGE)” (koordynator: Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krako-

wie we współpracy z WBP w Krakowie) – 108 spotkań dla ok. 1 312 osób: 

spotkania grupy teatralnej - od lutego raz tygodniowo (44 spotkania), 12 osób; 

spotkania grupy artystycznej - od stycznia raz tygodniowo (43 spotkania),             

6-10 osób; 

warsztaty S@S - raz tygodniowo (10 spotkań), 6-10 osób, 

26.01.2010 r.: Wspólne kolędowanie i występ zespołu „Pogodni Seniorzy” z Wró-

blowic, ok. 100 osób, 

29.04.2010 r., 26.05.2010 r, 10.06.2010 r.: występy zespołu S@S pt. “Ta nasza mło-

dość…”, ok. 60 osób; 

23.06.2010 r.: SENIORIADA 2010, ok. 100 osób (liczona wyżej): 

wykład prof. Stanisława Waltosia (UJ) pt. „Tradycja uniwersytecka jako mo-

del dla współczesnej rewolucji edukacyjnej",  

wykład dr Artura Paszko pt. ”Romowie” inaugurujący cykl spotkań 

„Wielokulturowa Małopolska”,  

Joanna Grzegorczyk (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) „Nowe akcje 

w Programie Grundtvig”,  

występ zespołu utworzonego przez  seniorów w ramach S@S (repertuar rom-

ski, tytuł – „Jadą wozy kolorowe…”), 

lipiec 2010 r.: występ Zespołu Poetycko-Muzycznego S@S w Domu Seniora 

„Na Wzgórzu” w Głogoczowie , ok. 100 osób; 

10.11.2010 r.: wykład M. Lasoty „Małopolskie drogi do wolności”, występ Zespołu 

S@S „Dla Niej nasze Życie…”; 

25.11.2010 r.: Seminarium „Radość (z) tworzenia”, E. Kosińska, występ Zespołu S@S 

„Dla Niej nasze Życie…”, ok. 70 os.; 

występy Zespołu Poetycko-Muzycznego S@S: listopad 2010 r. - w Klubie „Park Jor-

dana”, 25.11.2010 r. - „Jadą wozy kolorowe...” w Clubie Caroline , 29.11.2010 r. -

„Jadą wozy kolorowe…” w Domu Seniora „Na Wzgórzu” w Głogoczowie - 

ok. 100 osób. 
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Pozostałe: 34 spotkania dla ok. 580 osób: 

spotkania Klubu Miłośników Brydża Sportowego 2 razy w miesiącu – 24 spotkania 

po ok. 20 osób; 

spotkania grupy Nordic Walking - od września 2010 r., 4 razy w miesiącu – 10 spotkań 

po ok. 10 osób; 

wystawa prac artystycznych seniorów-amatorów (malarstwo, fotografia, rękodzieło) 

- od 23.06.2010 r. 

Referaty na seminariach/konferencjach związanych z aktywizacją seniorów: 

10-11.03.2010 r. - Prowincja Noord-Brabant (Holandia), udział w debacie na mię-

dzynarodowej konferencji „Bits, bytes, the community & quality of life!”, projekt 

PEOPLE, organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,           

MariaJedlińska; 

11.06.2010 r. – Wydz. Humanistyczny AGH, udział w konferencji „Przestrzenie senio-

rów”, wystąpienie „Przestrzeń biblioteki miejscem integracji seniorów”, Ewa Skocz-

kowa, 

12.06.2010 r. – wykład w Uniwersytecie Otwartym AGH na temat „S@S: integracja 

międzypokoleniowa w społeczeństwie wiedzy” na zaproszenie TUO AGH,          

Maria Jedlińska, 

11.09.2010 r – udział w debacie pt. „Instytucje publiczne wobec starzejącego się 

społeczeństwa” na Forum III Wieku w Nowym Sączu, organizator: Federacja Uni-

wersytetów Trzeciego Wieku, Maria Jedlińska, 

13-14.09.2010 r. – udział w seminarium „Okrągły stół bibliotekarzy”, Warszawa,   

organizator: Instytut Spraw Publicznych, Maria Jedlińska, 

23.11.2010 r. – udział w spotkaniu koordynatorów scentralizowanego Grundtviga, 

Maria Jedlińska, 

10.12.2010 r. – 10-lecie Grundtviga (laureaci: Beata Ozga w kategorii „Najlepszy 

plakat”, Maria Cibicka w kategorii „Najlepsza Instytucja”). 
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Działalność Wydawnicza 
 

Wydawnictwa: 

„Małopolska. Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny”, tom XII, Małopolski Zwią-

zek Regionalnych Towarzystw Kultury / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kra-

kowie, nakład 600 egz., 

„Materiały do bibliografii harcerstwa za lata 1982-2009” [Dokument elektronicz-

ny] / oprac.: Krystyna Kasprzyk, Joanna Grzeszczuk; Wojewódzka Biblioteka Pu-

bliczna w Krakowie; [Komisja Historyczna ZHP Chorągwi Krakowskiej]. 
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Działalność instrukcyjno-metodyczna 
 

 

Zorganizowano łącznie 33 szkolenia dla pracowników WBP w Krakowie: 

 

Doskonalenie zawodowe realizowane było poprzez udział pracowników Biblioteki w kon-

ferencjach i szkoleniach organizowanych przez WBP w Krakowie oraz inne biblioteki i in-

stytucje w Polsce i w Europie: 

szkolenie z obsługi bazy „Analityk finansowy”, 

szkolenie w zakresie opracowania – Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów – 

1 osoba, 

Kraków – udział w seminarium pt. „Euro na kulturę” – 1 osoba, 

szkolenie w ramach projektu „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie 

dla przyszłości” (5 sesji). „Projekt 18: Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie 

dla przyszłości” zakładał wymianę międzyinstytucjonalną, wymianę dobrych prak-

tyk w zakresie zarządzania kulturą oraz budowanie strategii przez polskie i norwe-

skie instytucje związane z systemem bibliotecznym, 

szkolenia w ramach Mecenatu 2010–11, m.in.: 

szkolenie dla pracowników Działu IB z zakresu obsługi systemu SOWA2, 

Ars Quaerendi – cykl sześciu wykładów poświęconych narzędziom i strategiom 

wyszukiwania informacji (głównie bibliograficznej) w internecie dla potrzeb na-

ukowych i własnych zainteresowań. Organizator: Biblioteka Jagiellońska, Kra-

ków, 

Warsztaty Języka Haseł Przedmiotowych BN i UKD – wykłady i warsztaty poświę-

cone językom informacyjno-wyszukiwawczym: JHP BN i UKD, zmiany w słownic-

twie i metodyce opracowania. Organizator: Biblioteka Narodowa, Warszawa; 

ogólnopolska konferencja Zespołu do spraw Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP 

– wykłady, prezentacje, warsztaty pt. „Dostępność bibliografii regionalnych 

w Internecie”. Organizator: SBP i WBP im. Witolda Gombrowicza, Kielce, 

 zasoby internetu w bibliotece – znaczenie, możliwości, przykłady (wykład i ćwi-

czenia) oraz serwisy dzielenia się wiedzą: gdzie szukać, gdzie znaleźć? (wykład 

i ćwiczenia). Organizator: WBP w Krakowie, Dział Informacyjno-Bibliograficzny, 

Kraków. Prowadzenie: dr Remigiusz Sapa, Uniwersytet Jagielloński; Wydział Za-

rządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Informacji Naukowej i Biblioteko-

znawstwa. 
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Udział w seminariach i konferencjach związanych z aktywizacją seniorów: 

10-11.03.2010 r. – udział w debacie na międzynarodowej konferencji „Bits, bytes, 

the community & quality of life!”, Prowincja Noord-Brabant (Holandia). Projekt 

PEOPLE. Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 1 oso-

ba, 

11.09.2010 r. – udział w debacie pt. „Instytucje publiczne wobec starzejącego 

się społeczeństwa” na Forum III Wieku w Nowym Sączu, Organizator: Federacja 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 1 osoba, 

13-14.09.2010 r. – udział w seminarium „Okrągły stół bibliotekarzy”, Warszawa, 

Organizator: Instytut Spraw Publicznych, 1 osoba.  

 

Wizyty studyjne (robocze) pracowników WBP w ramach projektów „Teachnet”, 

„Heuritage” - „Co wiesz o Polsce” – łącznie 6: 

Cluj-Napoca (Rumunia), 2 wizyty w Bibliotece Oktawian Goga w Cluj, w ramach 

projektu MSZ „Co wiesz o Polsce”, 

Helsinki (Finlandia) – 05-08.05.2010 r. (program Gundtvig), 

Sintra (Portugalia) – 30.06-03.07.2010 r. (program Gundtvig), 

Limassol (Cypr) – 07-10.10.2010 r. (program Gundtvig), 

Paryż (Francja) – 18-20.10.2010 r. (program Gundtvig). 

W 2010 r. WBP w Krakowie delegowała swoich pracowników na szkolenia z zakresu 

„Organizacja szkoleń” (realizacja w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, sesje III-VII), 

2 szkolenia dla trenerów w zakresie technologii komunikacyjnych i informacyjnych (OEIiZK 

Warszawa). 
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Szkolenia dla bibliotekarzy małopolskich 

W 2010 r. zostały zorganizowane szkolenia dla bibliotekarzy samorządowych bibliotek pu-

blicznych województwa małopolskiego obejmujące zagadnienia związane 

z katalogowaniem dokumentów w systemie SOWA2 i MARC21, opracowywanie biblio-

grafii regionalnej w systemie SOWA2, seminarium dotyczące nowości w usługach biblio-

tecznych kierowanych do dzieci i młodzieży. WBP w Krakowie zorganizowała też corocz-

ne Forum Dyrektorów Publicznych Bibliotek Samorządowych Województwa Małopolskie-

go. 

 

Pracownicy WBP w Krakowie wspomagali również merytorycznie konferencje i seminaria 

w bibliotekach w regionie. 

  

W 2010 r. odbyły się następujące szkolenia dla bibliotekarzy Małopolski, innych bibliotek 

i instytucji regionu: 

szkolenia stacjonarne dla bibliotekarzy małopolskich – 20 szkoleń dla ok. 205 

osób (nie zawsze liczono uczestników), w tym m.in.: 

kurs biblioterapii I i II stopnia; 

konferencja bibliotekarzy podczas XIV Targów Książki w Krakowie; program: 

„Literatura francuska – nie tylko Europa” (wykład Małgorzaty Szczurek); 

„Mobilny czytnik e-książek – gliniana tabliczka naszych czasów” (prezentacja 

urządzeń dostępnych w Agorze SA); 

szkolenia wyjazdowe dla bibliotekarzy – łącznie 18 wyjazdów szkoleniowych 

(dla ok. 360 osób, średnio 20 osób na spotkaniu).  
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Szkolenia dla bibliotekarzy małopolskich – „Biblioteka Żywym archiwum historii” 

Projekt organizowany wspólnie z Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu 

„Patriotyzm jutra” obejmuje 4 bezpłatne warsztaty dla bibliotekarzy i konferencję podsu-

mowującą projekt – poświęcone Historii Mówionej (gromadzenie i wykorzystanie nagry-

wanych wspomnień lokalnych świadków historii).  

Realizacja projektu „Biblioteka Żywym archiwum historii” – warsztaty z historii mówionej, 

4 spotkania po 20 osób (20.05.2010 r., 27.05.2010 r., 10.06.2010 r., 17.06.2010 r.) 

i październikową konferencję „Biblioteka Żywym archiwum historii – nowoczesne techno-

logie w służbie tradycji” zamykającą projekt. Jej celem było przedstawienie metod two-

rzenia oraz prowadzenia w bibliotekach – jako ważnych centrach życia kulturalnego spo-

łeczności – archiwów historii lokalnej. Oznacza to pozyskiwanie i gromadzenie źródło-

wych materiałów, takich jak dzienniki, pamiętniki, listy, kroniki, zdjęcia, dokumenty osobi-

ste, drobne obiekty muzealne oraz relacje świadków historii regionu. 

Zagadnienia te zaprezentowali współpracownicy Ośrodka KARTA: 

Alicja Wancerz-Gluza: „Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej czyli pamięć ocalona 

w bibliotekach”, 

dr Magdalena Kwiecińska: „Małopolscy świadkowie historii”, 

Marcin Wilkowski: „Perspektywy oddolnej digitalizacji”, 

Remigiusz Lis: Śląska „Biblioteka Cyfrowa Biblioteka cyfrowa narzędziem zacho-

wania dziedzictwa kulturowego regionu”.  
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Nadzór Merytoryczny  

 

Działalność bibliotek w terenie 

W 2010 r. zostało przeprowadzonych 15 badań audytowych. Celem tych badań jest nie 

tylko sprawdzenie realizacji zadań określonych w Ustawie o bibliotekach przez biblioteki 

gminne i powiatowe, ale również określenie możliwości poprawy jakości ich usług 

oraz potrzeb użytkowników.  

 

 

W ramach nadzoru merytorycznego WBP w Krakowie przygotowuje również i rozpo-

wszechnia aktualne informacje nt. przepisów prawnych dot. bibliotek i ich otoczenia, 

opracowuje materiały metodologiczne, udziela pomocy w zakresie automatyzacji pro-

cesów bibliotecznych, tworzenia bibliografii regionalnej, organizacji konferencji i semina-

riów organizowanych przez biblioteki powiatowe. 

 

 

Bieżąca pomoc dla bibliotek publicznych Małopolski w zakresie gromadzenia zbiorów to: 

przesyłanie propozycji do zakupu nowości ze wskazaniem najbardziej wartościowych  

w ocenie WBP w Krakowie (4 listy rekomendacji) i merytoryczne zatwierdzanie zasadności 

usuwania ze zbiorów (selekcji) materiałów zdezaktualizowanych i nieprzydatnych 

(20 selekcji materiałów bibliotecznych – nieprzydatnych: 8 368 tomów; wartość materia-

łów: 766,55 zł). 
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Program rozwoju bibliotek 
 

Odbyły się szkolenia (5 spotkań) dla trenerów z wojewódzkich bibliotek publicznych, 

w których brali udział pracownicy WBP w Krakowie. 

 

Program Rozwoju Bibliotek: 4 spotkania koordynatorów projektu. 

Realizacja szkoleń z zakresu technologii komunikacyjnych i informacyjnych (ICT) dla bi-

bliotekarzy, uczestników I rundy PRB – 46 szkoleń, 441 uczestników (160 przeszkolonych 

pracowników bibliotek – Szkolenia modularne, poszczególne cykle adresowane do za-

mkniętej grupy szkolonych).  

Organizacja Konferencji Regionalnej Programu Rozwoju Bibliotek (09.11.2010), 60 uczest-

ników. 

Odbyto 7 wizyt monitorujących w ramach PRB. 

 

 

Merytoryczny nadzór nad działalnością bibliotek w terenie – Biblioteka+ 

Program Biblioteka+: 4 spotkania koordynatorów projektu. 

 

 

Organizacja 30 dwudniowych szkoleń dla bibliotekarzy w ramach programu, 423 uczest-

ników zajęć (90 przeszkolonych pracowników w ramach poszczególnych cykli). 

 

 

 

Program Rozwoju Bibliotek 

Program Rozwoju Bibliotek jest skierowany w Polsce do bibliotek wraz z ich filiami, 

w gminach i miastach do 20 tysięcy mieszkańców. Program jest realizowany przez utwo-

rzoną w 2008 roku przez PAFW Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI). 

Głównym celem Programu jest pomoc bibliotekom na obszarach wiejskich i w małych 

miastach w przeobrażaniu ich w nowoczesne, wielofunkcyjne centra informacyjne, kultu-

ralne i edukacyjne, animujące także aktywność obywatelską. Istotną częścią Programu 

Rozwoju Bibliotek będzie wzmacnianie kompetencji i prestiżu zawodowego bibliotekarzy, 

m.in. poprzez zakrojone na szeroką skalę szkolenia.  

Obok Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program Rozwoju Bibliotek wspiera-

ją m.in.: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd Komunikacji Elektronicz-

nej, Biblioteka Narodowa, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Związek Gmin Wiejskich, 

marszałkowie i wojewodowie, Grupa Onet.pl. 
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Merytoryczny nadzór nad działalnością bibliotek w terenie, współpraca z innymi biblio-

tekami wojewódzkimi – wyjazdy dyrekcji, m.in.: 

29.01.2010 r.: Anna Wiśniewska, Warszawa – udział we wspólnym posiedzeniu  

Zespołu Sterującego ds. Zakupu nowości wydawniczych dla bibliotek w 2010 r. 

oraz Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych; 

06.03.2010 r.: Anna Wiśniewska, Brzesko – udział w uroczystości wmurowania ka-

mienia węgielnego w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym; 

26.05.2010 r. Anna Wiśniewska, Warszawa – udział w konferencji pt. „Czytelnik – 

biblioteka. Między kodeksem a siecią”, zorganizowanej z okazji 55-lecia powsta-

nia Instytutu Książki i Czytelnictwa; 

10-11.06.2010 r.: Anna Wiśniewska, Limanowa – udział w dwudniowej konferencji 

w ramach projektu p.n. Transgraniczny Dialog Kulturowy; 

27.09.2010 r.: Anna Wiśniewska, Warszawa – udział w spotkaniu zespołu bibliote-

karzy-praktyków powołanego przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy 

Polskich; 

16.11.2010 r.: Anna Wiśniewska, Olkusz – udział w uroczystym wręczaniu nagród 

laureatom Powiatowego Konkursu Bibliotecznego „Wielokulturowość w Polsce”; 

30.11.2010 r.: Anna Wiśniewska, Pałecznica – udział w gminnej akcji czytelniczej 

„Od czwartego roku bez książeczki ani kroku”; 

10.12.2010 r.: Anna Wiśniewska, Warszawa – udział w uroczystej konferencji z oka-

zji 10-lecia Programu Grundtvig w Polsce; 

14.12.2010 r.: Anna Wiśniewska, Chrzanów – udział w uroczystym przekazaniu no-

wego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie. 
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 Działalność Naukowa  
 

Badania, ankiety 

Przygotowanie zestawień statystycznych: 

rocznych za 2009 r. oraz kwartalnych za IV kwartał 2009 r., I, II i III kwartał 

oraz I półrocze 2010 r. dla WBP w Krakowie; 

opracowanie sprawozdań rocznych z działalności WBP w Krakowie na potrzeby 

GUS (formularze K-03, K-04, PNT-01) oraz MKiDN; 

opracowanie zbiorowych sprawozdań rocznych ze wszystkich bibliotek publicz-

nych woj. małopolskiego na potrzeby GUS i MKiDN; 

opracowanie wskaźników statystycznych dla WBP w Krakowie oraz bibliotek pu-

blicznych woj. małopolskiego za 2009 r.; 

opracowanie stanu czytelnictwa w województwie małopolskim w 2009 r.; 

opracowanie ankiety przeprowadzonej w Czytelni Regionalnej, przygotowanie 

raportu; 

przeprowadzenie badań w Czytelni Czasopism dotyczących wykorzystania pra-

sy, przygotowanie raportu; 

badania natężenia ruchu w WBP w Krakowie; 

rozpoczęcie pracy nad ankietą badającą czytelnictwo prasy. 



37     

 

Realizowane projekty: 

 

Dyskusyjne Kluby Książki 

„Dyskusyjne Kluby Książki to wspólny projekt Instytutu Książki i Bibliotek Wojewódzkich,   

adresowany przede wszystkim do czytelników korzystających z bibliotek publicznych. Ce-

lem klubów jest ożywienie środowisk skupionych wokół bibliotek oraz zachęcenie sa-

mych bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie” (www.instytutksiazki.pl). Rolą 

WBP w Krakowie jest opieka nad klubami w obrębie Małopolski (koordynator wojewódz-

ki) i animowanie działalności DKK we własnej siedzibie. 

 

 

 

 

 

„TeachNET”  

Projekt realizowany w ramach Programu LLP Grundtvig (Projekty Partnerskie). Termin reali-

zacji: 10/2009-07/2011. Partnerzy: Niemcy, Finlandia, Francja, Polska (WBP w Krakowie). 

Projekt jest skierowany zarówno do seniorów, jak i do nauczycieli prowadzących szkole-

nia dla seniorów. Projekt bazuje na wiedzy zdobytej przez organizacje podczas wcześniej 

realizowanego partnerskiego projektu, w którym starano się wypracować nowe, łatwiej-

sze metody dostępu do nowych technologii przez osoby starsze.                                       

Jego celem jest wypracowanie specjalnej oferty edukacyjnej dla nauczycieli                                     

prowadzących zajęcia z seniorami. Dostosowane do uczestników grupy docelowej ory-

ginalne metody ćwiczeń oraz indywidualne wsparcie w trakcie nauki spowoduje                   

skuteczniejsze opanowanie przez nich wiedzy. 
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„Heurit(AGE)” 

Projekt realizowany w ramach Programu LLP Grundtvig (Projekty Partnerskie). Termin reali-

zacji: 10/2009-07/2011. Partnerzy: Belgia, Czechy, Łotwa, Francja, Portugalia, Turcja,   

Wielka Brytania, Węgry, Polska (Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie we współpra-

cy z WBP w Krakowie).  

Projekt ma doprowadzić do udokumentowania doświadczeń seniorów europejskich na-

bytych na przełomie XX i XXI stulecia oraz ich wiedzy na temat dziedzictwa i tradycji kul-

turalnych swoich narodów i środowisk lokalnych. Seniorzy pozyskają również umiejętności 

w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi (komputer, 

internet) oraz językiem angielskim. Projekt pomoże opracować metodologię zapobiega-

jącą rozwarstwieniu technologicznemu pokoleń i zoptymalizować przepływ wiedzy       

dla przyszłych pokoleń.  

Partnerzy Projektu będą dzielić się swoim (lokalnym) dorobkiem, wspomnieniami 

oraz dziedzictwem poprzez wspólne umieszczanie ich na specjalnie utworzonej w formie 

strony internetowej wielojęzycznej bazy danych, zawierającej rysunki, fotografie, przekazy 

słowne i filmy z przeszłości, np. jak wyglądały klasy w latach pięćdziesiątych XX wieku, ślu-

by i wesela w latach trzydziestych, amatorskie grupy taneczne. Będzie to cyfrowa 

„mapa pamięci”  lokalnych społeczności w Europie. 
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Biblioteka+ 

Od 2009 r. Instytut Książki realizuje wieloletni program Ministra Kultury                                            

i Dziedzictwa Narodowego – Biblioteka+. W programie uczestniczyć mogą biblioteki                  

publiczne z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz miejskich (do 15 tys. mieszkańców).  

Biblioteka+ ma na celu zapewnienie pomocy w przekształcaniu bibliotek w nowoczesne 

centra wiedzy i kultury oraz stworzenie ogólnokrajowej sieci zarządzającej zbiorami                            

bibliotecznymi. Program Biblioteka+ działa na terenie kraju komplementarnie                             

do Programu Rozwoju Bibliotek. Wojewódzkie biblioteki publiczne mają za zadanie                 

koordynować realizację programu na terenach swego oddziaływania. Szczególnie ak-

tywnie uczestniczyć będą w realizacji szkoleń, pełnić będą również istotną rolę                      

informacyjną i promocyjną. Ich działania mają zmierzać ku temu, by docelowo                       

jak najwięcej placówek działało zgodnie z najwyższymi standardami, a przez to mogło 

otrzymać Certyfikat Biblioteki+, tj. znak jakości potwierdzający realizowanie zadań                     

nowoczesnej biblioteki na wysokim poziomie technicznym i merytorycznym. Wojewódzka 

Biblioteka Publiczna w Krakowie realizuje w roku 2010 jeden z komponentów programu – 

szkolenia dla bibliotekarzy. 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteka żywym archiwum historii 

Program „Patriotyzm Jutra" Muzeum Historii Polski realizowany był ze środków                                              

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wspierał inicjatywy propagujące                      

historię w nowoczesnych formach. 

Celem projektu było promowanie postaw patriotycznych i wzorców obywatelskich                

poprzez upowszechnianie różnych nośników relacji historycznych i wskazanie                            

możl iwości  ich wykorzystania dla potrzeb społeczności  lokalnej.                                                      

Projekt zakładał przeprowadzenie dla bibliotekarzy warsztatów, których celem                            

było uzyskanie umiejętności przeprowadzania wywiadów biograficznych                                     

z lokalnymi świadkami XX wieku i wykorzystanie efektów w swojej pracy.                                                                                     

Rezultaty zostały przedstawione na konferencji wieńczącej projekt, z udziałem                                  

przedstawicieli świata nauki i mediów. 
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Konsolidacja bibliograficznej bazy danych z repozytorium cyfrowym i rozwój innych 

usług informacyjnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Program Mecenat 

2010 MKiDN, Zadanie: Upowszechnianie i promocja czytelnictwa 

 

Celem projektu było umożliwienie i ułatwienie mieszkańcom Małopolski dostępu do aktu-

alnej informacji regionalnej, specjalistycznej biznesowej i prawnej, informacji o Unii Euro-

pejskiej (UE) zgromadzonej na nośnikach tradycyjnych (książki, czasopisma), a przede 

wszystkim dostępu do baz danych własnych i licencjonowanych udostępnianych 

na miejscu i poprzez Internet oraz (z wykorzystaniem w/w źródeł informacji) aktywne 

wspieranie użytkowników w poszukiwaniu i wykorzystaniu informacji. 

Działania zmierzały do unowocześnienia i poszerzenia zakresu usług informacyjnych 

świadczonych przez bibliotekę kompleksowo: 

na zewnątrz – z wykorzystaniem nowoczesnych technologii umożliwiających posze-

rzanie granic dostępu do informacji, również w kierunku innych bibliotek i pozabi-

bliotecznych zasobów globalnych, 

na miejscu – oferując bezpłatny, otwarty dostęp do różnorodnych, własnych i licen-

cjonowanych baz danych oraz aktywnie wspomagając użytkowników w rozwijaniu 

ich umiejętności wyszukiwania i wykorzystywania informacji poprzez otwarte możli-

wości uczenia się i treningu. 
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Zakup nowości wydawniczych 

Projekt realizowany jest od wielu lat w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego „Literatura i Czytelnictwo” – zakup nowości wydawniczych. 

 

Uczestnictwo w projekcie: Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości, 

realizowanym przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środ-

ków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskie-

go Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej. Organizator: 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Uczestnicy projektu – przedstawiciele 

wojewódzkich bibliotek publicznych z całej Polski - wzięli udział w 4 warsztatach i wyjeź-

dzie studyjnym do Norwegii. Najważniejszym efektem projektu jest opracowanie strategii 

bibliotek.  

 

 

 

Uczestnictwo w projekcie Co wiesz o Polsce – realizowanym przez Fundację Kultury chrze-

ścijańskiej ZNAK. 

Partnerzy: Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK , Biblioteka Octavian Goga, Cluj, Rumu-

nia. WBP w Krakowie odpowiada za merytoryczne wsparcie realizacji zadania. 

Celem zadania było upowszechnienie wśród społeczeństw krajów obcych wiedzy o Pol-

sce współczesnej i jej historii oraz promocja kultury polskiej poza jej granicami. Projekt kie-

rowany był do dzieci i młodzieży szkolnej uczestniczącej w działaniach podejmowanych 

przez Wojewódzką Bibliotekę w Cluj, młodzieży akademickiej, przedstawicieli innych śro-

dowisk korzystających z biblioteki, lokalnych mediów i lokalnych środowisk opiniotwór-

czych. 

Projekt zakładał przeprowadzenie konkursu plastycznego i literackiego, wycieczkę 

do Polski (dla zwycięzców konkursu literackiego), zakup literatury do działu polskiego, 

przeprowadzenie cyklu wieczorów z literaturą polską połączonych z dyskusją w Woje-

wódzkiej Bibliotece w Cluj Napoca. 

 

 

 

 

Tropem Globalnych Współzależności – projekt realizowany przez Fundację ZNAK 

we współpracy z Polską Akcją Humanitarną, Polską Zieloną Siecią oraz Wojewódzką Bi-

blioteką Publiczną w Krakowie. Gra terenowa dla młodzieży zorganizowana w ramach 

projektu służyła edukacji globalnej (zagadnienia sprawiedliwego handlu, globalizacji, 

etycznej konsumpcji, zmian klimatycznych, uchodźctwa, ubóstwa itp.). 
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Współpraca z innymi organizacjami 

i instytucjami: 

Projekty: 

1. ABM-utvikling (Norwegia) 

2. Buskerud fylkesbibliotek (Norwegia) 

3. Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK 

4. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa In-

formacyjnego 

5. Fylkesbiblioteket i Akershus (Norwegia) 

6. Małopolski Instytut Kultury 

7. Muzeum Historii Polski 

8. Ośrodek KARTA 

9. Rada Wojewódzka Cluj (Rumunia) 

10. Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Kra-

kowie 

11. Towarzystwo Polsko-Rumuńskie w Kra-

kowie 

12. Vestfold Fylkesbibliotek (Norwegia) 

13. Volkshochschule Selb; Selb,NIEMCY 

(koordynator) 

14. FOIBE FOUNDATION; Vaanta,  

FINLANDIA, 

15. ASSOCIATION M3 ( M-Cube); Paryż, 

FRANCJA 

16. Community centre De Zeyp; Gan-

shoren, Belgia (koordynator) 

17. University of Wales; Newport , Wielka 

Brytania 

18. Friends of the Earth; Limassol, Cypr 

19. University of Hradec Kralove; Czechy 

20. E-Seniors association; ParyŜ, Francja 

21. Ceipes; Palermo, Włochy 

22. MOSTart Nemzetközi Kulturális Köz-

hasznú Egyesület; Budapeszt, Węgry 

23. Olho Vivo; Sintra, Portugalia 

 

 

 

Uzupełnianie zbiorów, współorganizacja 

zajęć, szkoleń, imprez, wystaw: 

24. Afrykańskie Koło Naukowe UJ 

25. Akademia Górniczo-Hutnicza w Kra-

kowie 

26. Akademia Rozwoju Filantropii w Pol-

sce 

27. Akademia Sztuk Pięknych im. J. Ma-

tejki w Krakowie 

28. Ambasada Republiki Chorwacji 

w Warszawie 

29. Archiwum Państwowe 

30. Balet Dworski „Cracovia Danza” 

31. Biblioteka Jagiellońska 

32. Biblioteka Polskiej Piosenki 

33. Biuro Obchodów Chopin 2010 

34. Capella Cracoviensis 

35. Centrum Edukacji Obywatelskiej 

36. Centrum Kultury „Dworek Białoprąd-

nicki” 

37. Centrum Kultury „Rotunda” 

38. Centrum Kultury w Słomnikach 

39. Centrum Kultury żydowskiej.  

Fundacja Judaica 

40. Centrum Szkoleniowo-Wydawnicze 

Book Cafe 

41. Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej 

„Manggha” 

42. Dom Kultury w Podgórzu 

43. Dom Kultury w Tuchowie 

44. Fundacja ABCXXI - Cała Polska Czyta 

Dzieciom 

45. Fundacja Anny Dymnej „Mimo 

Wszystko” 

46. Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych             

w Krakowie 

47. Fundacja Kultury Chrześcijańskiej 

ZNAK 
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48. Fundacja Muzeum Wojciecha Weissa 

Krakowie 

49. Fundacja na Rzecz Różnorodności 

Polistrefa 

50. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego 

51. Fundacja Umoja Africa 

52. Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier 

Sztuki 

53. Głowna Księgarnia Szkolna Gajewicz 

Gawin Widłak Sp. Jawna 

54. Główny Urząd Statystyczny w Krako-

wie 

55. Gmina Polanka Wielka 

56. Gminne Centrum Kultury w Gródku 

nad Dunajcem 

57. Gminne Centrum Kultury w Polance 

Wielkiej 

58. Goethe-Institut w Krakowie, 

59. Instytut Amerykanistyki i Studiów Polo-

nijnych UJ 

60. Instytut Książki 

61. Instytut Sztuki. Stowarzyszenie Kultury 

Akademickiej 

62. IPN Kraków 

63. Katolickie Centrum Kultury 

64. Katolickie Liceum Plastyczne  

w Nowym Sączu 

65. Klub Muzyki Współczesnej „Malwa” 

66. Koło Naukowe Amerykanistów  

UJ Nowy Świat 

67. Konsulat Generalny Stanów Zjedno-

czonych w Krakowie 

68. Krakowska Akademia im. A. Frycza 

Modrzewskiego 

 

69. Krakowski Klub Cashflow 

70. Krakowskie Biuro Festiwalowe 

71. Krakowskie Centrum  

Ubezpieczeniowe  sp. z o.o. 

72. Kuratorium Oświaty w Krakowie 

73. Liceum Plastyczne w Nowym Wiśniczu 

74. Łagiewnickie Towarzystwo Kultury 

75. Małopolska Agencja Rozwoju Regio-

nalnego 

76. Małopolski Instytut Kultury 

77. Małopolski Związek Regionalnych To-

warzystw Kultury 

78. Małopolskie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli 

79. Małopolskie Centrum Przedsiębior-

czości 

80. Małopolskie Studenckie Forum  

Business Centre Club 

81. Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki 

82. Międzynarodowe Centrum Kultury 

83. Młodzieżowy Dom Kultury przy ulicy 

Grunwaldzkiej 5 

84. Muzeum Archeologiczne 

85. Muzeum Archidiecezjalne 

86. Muzeum Armii Krajowej 

87. Muzeum Etnograficzne 

88. Muzeum Historii Fotografii 

89. Muzeum Historii Miasta Krakowa 

90. Muzeum Historyczno-Etnograficzne 

w Andrychowie 

91. Muzeum Miejskie – Wadowickie  

Centrum Kultury 

92. Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej 

93. Muzeum Narodowe 

94. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 
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95. Muzeum Przemysłu Naftowego i Etno-

grafii w Libuszy 

96. Muzeum Tatrzańskie Im. T. Chałubiń-

skiego w Zakopanem 

97. Muzeum Ziemi Bieckiej 

98. Muzeum żup Krakowskich 

99. Narodowy Teatr Stary 

100. Ogród Botaniczny UJ 

101. Opera Krakowska 

102. Orawski Park Etnograficzny w Zubrzy-

cy Górnej na Orawie 

103. Ośrodek KARTA 

104. Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida 

w Nowej Hucie 

105. Państwowa Filharmonia Krakowska 

106. Państwowa Szkoła Muzyczna II St. Im. 

Wł. Żeleńskiego w Krakowie 

107. Państwowe Muzeum Auschwitz-

Birkenau 

108. Politechnika Krakowska im. T. Ko-

ściuszki Instytut Architektury Krajobrazu 

109. Polskie Forum Migracyjne 

110. Polsko-Chorwacka Izba Przemysłowo

-Handlową 

111. Przedszkola, szkoły podstawowe i 

średnie w Krakowie i powiecie krakow-

skim 

112. Regionalna Dyrekcja Lasów Pań-

stwowych w Krakowie 

113. Staromiejskie Centrum Kultury 

114. Stowarzyszenie Centrum Aktywności 

Lokalnej 

115. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 

Krzeszowickiej 

116. Stowarzyszenie Plastyków Nieprofe-

sjonalnych Ziemi Krakowskiej 

117. Targi w Krakowie 

118. Teatr Bagatela 

119. Teatr Figur 

120. Teatr Groteska 

121. Teatr im. J. Słowackiego 

122. Teatr Ludowy 

123. Teatr Łaźnia Nowa 

124. Towarzystwo Miłośników Biecza i Zie-

mi Bieckiej 

125. Towarzystwo Miłośników Historii i Za-

bytków Krakowa 

126. Towarzystwo Miłośników Kęt 

127. Towarzystwo Miłośników Ziemi Krze-

szowickiej 

128. Towarzystwo Miłośników Ziemi Lima-

nowskiej 

129. Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąc-

kiej 

130. Towarzystwo Miłośników Ziemi Mi-

chałowieckiej 

131. Towarzystwo Nauczycieli Biblioteka-

rzy Szkół Polskich Oddział w Krakowie 

132. Towarzystwo Polsko-Niemieckie 

w Krakowie 

133. Towarzystwo Polsko-Rumuńskie 

w Krakowie 

134. Towarzystwo Przyjaciół Skawiny 

135. Towarzystwo Przyjaciół Bronowic 

136. Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Ze-

brzydowskiej 

137. Towarzystwo Przyjaciół Orawy 

138. Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia 

139. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk  

Pięknych 
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140. Uniwersytet Jagiel-

loński  

141. Uniwersytet Papieski 

im. Jana Pawła II 

142. Uniwersytet Pedago-

giczny w Krakowie 

143. Urząd Gminy i Mia-

sta w Miechowie 

144. Urząd Miasta i Gmi-

ny w Kętach 

145. Urząd Miasta i Gmi-

ny w Miechowie 

146. Urząd Miasta i Gmi-

ny w Starym Sączu 

147. Urząd Miasta i Gmi-

ny w Tuchowie 

148. Urząd Miasta Krako-

wa 

149. Wojewódzkie Cen-

trum ds. Promocji i Za-

chowania Kultury Trady-

cyjnej Cluj (Rumunia) 

150. Wydawnictwo A 

151. Wydawnictwo A5 

152. Wydawnictwo  

Carta Blanca 

153. Wydawnictwo Czar-

ne 

154. Wydawnictwo Edu-

kacyjne 

155. Wydawnictwo Homi-

ni 

156. Wydawnictwo Kar-

melitów Bosych 

157. Wydawnictwo Literackie 

158. Wydawnictwo MIK 

159. Wydawnictwo PAT 

160. Wydawnictwo Salonik 

161. Wydawnictwo Skrzat 

162. Wydawnictwo UJ 

163. Wydawnictwo WAM 

164. Wydawnictwo Zamkor 

165. Wydział Filozoficzny UJ 

166. Wydział Promocji 

i Współpracy Starostwa Po-

wiatu Krakowskiego 

167. Zamek Królewski Na Wa-

welu 

168. Zespół Szkół Plastycznych 

w Krakowie 

169. Zespół Szkół Plastycznych 

w Tarnowie 

170. Zespół Szkół  Plastycz-

nych w Zakopanem 

171. Znak, SpołecznyInstytut 

Wydawniczy w Krakowie 

172. Zrzeszenie Studentów Nie-

pełnosprawnych AGH i PK 
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 Struktura organizacyjna  

WBP w Krakowie 
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  DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI  
  PUBLICZNEJ W KRAKOWIE 

  Anna Wiśniewska 

DZIAŁ INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNY  

Kierownik: Krystyna Kasprzyk 

ODDZIAŁ INFORMACJI  

 NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ  

 Kierownik: Iwona Górny 

ODDZIAŁ INFORMACJI  

 REGIONALNEJ   

 Kierownik: Elżbieta Romanowska 

CZYTELNIA KOMPUTEROWA  

 Kierownik: Agnieszka Polaszek 

CENTRUM INFORMACJI  

 BIZNESOWEJ I EUROPEJSKIEJ  

 Kierownik: Renata Augustyn 

ODDZIAŁ ZBIORÓW SPECJALNYCH  

 Kierownik: Elżbieta Sawicka 

 

DZIAŁ AUTOMATYZACJI  

Kierownik: Marcin Karkosz 

 

DZIAŁ INSTRUKCYJNO-METODYCZNY  

Kierownik: dr Ireneusz Ptaszek 

ODDZIAŁ DS. BIBLIOTEK  

 Kierownik: dr Ireneusz Ptaszek 

ODDZIAŁ SZKOLEŃ I PROMOCJI  

 Kierownik: Elżbieta Korsak 

 

KSIĘGOWOŚĆ  

Główna księgowa: Ewa Polkiewicz 

 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY   

SAMODZIELNE STANOWISKO  

 DS. PUBLIC RELATIONS  

 Jerzy Woźniakiewicz 

SAMODZIELNE STANOWISKO  

 DS. WIZUALIZACJI  

 Beata Ozga 

ODDZIAŁ ADMINISTRACYJNY  

 Kierownik: Aleksandra Mazurek 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. BHP  

 Magdalena Hanuszkiewicz 

ODDZIAŁ GOSPODARCZY  

 Kierownik: Ryszard Szelerewicz 
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  ZASTĘPCA DYREKTORA WOJEWÓDZKIEJ  
  BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE 

  Maria Cibicka 

DZIAŁ UDOSTĘPNIANIA  

Kierownik: Elżbieta Zwarycz 

 

DZIAŁ GROMADZENIA  

I OPRACOWANIA  

Kierownik: Teresa Gawęda-Brzezina 

ODDZIAŁ GROMADZENIA  

 ZBIORÓW  

 Kierownik: Teresa Wyżga-Gawin 

ODDZIAŁ OPRACOWYWANIA  

 ZBIORÓW  

 Kierownik: Barbara Handzlik-Mucha 

REGIONALNE CENTRUM  

BADAŃ CZYTELNICTWA 

Olga Kalińska 

 

REGIONALNE CENTRUM  

INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

Ewa Skoczkowa 

    

     ETATY PRACOWNIKÓW WBP W KRAKOWIE 

    (stan na 31 grudnia 2010 r.) 

LICZBA  ETATÓW W WBP W KRAKOWIE – 158  – w tym: 

Działalność podstawowa – 130 etatów,  

Administracja – 18 etatów, 

Dział techniczny – 3 etaty, 

Obsługa – 7 etatów. 

 

WYKSZTAŁCENIE PRACOWNIKÓW DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ: 

Wyższe - osoby pracujące na 99 etatach (w tym: wyższe bibliotekarskie – 60 eta-

tów, wyższe zawodowe - 6 etatów, inne wyższe - 33 etaty), 

Średnie – osoby pracujące na 27 etatach, 

Zawodowe lub podstawowe – osoby pracujące na 4 etatach, 

Stopień doktora lub doktora habilitowanego – osoby pracujące na 3,25 etatu. 
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Opracowanie 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie 

Dział Edukacji, Nauki i Badań 

www.rajska.info 

 

Kraków, czerwiec 2014 r. 


