SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻORACH
ZA ROK 2013

I. PLACÓWKI. ORGANIZACJA SIECI. MODERNIZACJA.
W 2013 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach posiadała 8 placówek, w tym:
Bibliotekę Centralną i 7 filii bibliotecznych. Ich lokalizacja nie uległa zmianie.
Dotacja na rok 2013 została obniżona w stosunku do 2012 roku o ponad 100.000,00 złotych.
Spowodowało to zaplanowanie wydatków na 2013 rok poniżej faktycznych potrzeb. Szczególnie
dotkliwe braki wystąpiły w zakresie zakupu zbiorów bibliotecznych, prenumeraty czasopism,
wyposażenia placówek i organizacji imprez czytelniczych. Dużym utrudnieniem były też częste
i długotrwałe nieobecności pracowników (choroby, ciąża, urlopy macierzyńskie).
W ramach zakupów inwestycyjnych w 2013 roku zakupiono 13 zestawów komputerowych.
Ze środków pochodzących z oszczędności na wynagrodzeniach i z ponadplanowych dochodów
własnych wymieniono krzesła i lady biblioteczne w 2 filiach oraz zakupiono konsolę do gier
telewizyjnych dla Filii nr 2 oraz anteny wifi i do hotspota dla Biblioteki Centralnej.

II. ZBIORY BIBLIOTECZNE
Biblioteka gromadziła, przechowywała, opracowywała i udostępniała książki, czasopisma,
mapy, plany, płyty CD i DVD, książki mówione na kasetach oraz audiobooki, dokumenty życia
społecznego, multimedia, gry interaktywne, a od końca listopada również e-booki.
W 2013 roku zakupiono 2.394 woluminy książek (o 1.294 mniej niż w 2012 roku) na kwotę
57.268,78 złotych. Wskaźnik zakupu na 100 mieszkańców był mniejszy niż w roku poprzednim
i wyniósł 3,99 (w 2012 r. – 6,12).
Oprócz książek w 2013 roku zakupiono zbiory specjalne: płyty CD (muzyka), płyty DVD
(filmy), audiobooki, multimedia i gry interaktywne. Łącznie zakupiono 469 jednostek zbiorów
specjalnych na kwotę 13.661,48 złotych. W porównaniu z rokiem poprzednim jest to spadek
o 62 jednostki. Wśród zakupów zbiorów specjalnych przeważały płyty DVD (322 jednostki –
68,66%). Zakupiono też 73 tytuły audiobooków (15,57%), 70 tytułów płyt CD (14,92%) i 4 gry
(0,85%).
W 2013 roku pozyskano 30.600,- złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z Programu Operacyjnego Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”,
w ramach którego zakupiono 1.338 woluminów książek w kwocie 29.644,54 złotych oraz
45 tytułów audiobooków w kwocie 955,46 złotych. Na zakup audiobooków wykorzystano też część
środków z programu „Akademia Orange dla bibliotek” (7 tytułów na kwotę 249,40 złotych).
W roku 2013 Biblioteka otrzymała też darowizny w postaci 1.280 woluminów książek na
kwotę 17.595,39 złotych oraz 36 jednostek zbiorów specjalnych na kwotę 255,- złotych. Łączna
kwota otrzymanych darowizn rzeczowych wyniosła 17.850,39 złotych.
W roku 2013 MBP posiadała w swojej ofercie 150 tytułów (265 egzemplarzy tytułów) gazet
i czasopism. Otrzymywała w darze 27 tytułów (63 egzemplarze) czasopism. Wydatki na
prenumeratę gazet i czasopism wyniosły 16.426,- złotych. Biblioteka udostępniała swoim
czytelnikom także 6 tytułów czasopism elektronicznych Wydawnictwa GOFIN oraz bazę aktów
prawnych LEGALIS on-line.
Z okazji Międzynarodowego Tygodnia E-książki w marcu 2013 roku Biblioteka wprowadziła
do swojej oferty testowy dostęp do książek elektronicznych na platformie libraibuk.pl. Pod koniec
roku Biblioteka wykupiła roczny dostęp do 149 tytułów (7.523,- zł.), 121 tytułów otrzymuje
darmowych. Ogółem czytelnicy mają dostęp do 270 tytułów ebooków. W marcu zanotowano
62 logowania, a od 25 listopada do końca 2013 roku zanotowano 117 logowań.

Na dzień 31.12.2013 r. Biblioteka posiadała:
- księgozbiór w ilości 195.178 woluminów o wartości 1.740.312,10 złote
- zbiory specjalne 8.805 jednostek o wartości 233.956,79 złotych
- czasopisma oprawne w ilości 329 jednostek o wartości 7.027,29 złotych

III. CZYTELNICTWO
W roku 2013 w MBP zarejestrowano 10.993 czytelników (wzrost o 498 osób).
Najliczniejszymi grupami wiekowymi byli czytelnicy z przedziału od 25 do 44 lat (3.866 osób),
od 45 do 60 lat (1.487 osób) oraz od 6 do 12 lat (1.466 osób). Najmniej licznie występowali
czytelnicy od 0 do 5 lat (173 osoby) i powyżej 60 lat ( 879 osób). Ze względu na zajęcie
najliczniejszą grupę stanowiła młodzież ucząca się (3.806 osób), a następnie niezatrudnieni ( 2.867
osób). Wskaźnik czytelników na 100 mieszkańców wyniósł 18,33 (wzrost o 0,93).
W 2013 roku zanotowano 221.197 wypożyczeń do domu (o 10.244 mniej niż w roku 2012),
135.130 udostępnień na miejscu (o 3.415 mniej niż w roku 2012) oraz 2.227 udostępnień książek
elektronicznych (IBUK i ŚBC). Łącznie 358.554 udostępnienia zbiorów.
Zanotowano łącznie 170.564 odwiedzin (więcej o 24.369), w tym: 97.823 w wypożyczalniach,
72.741 w czytelniach.
Wszystkie placówki MBP brały udział w światowej akcji bookcrossingu. W 2013 roku
włączono do obiegu 6.249 książek (od początku akcji tj. od 2003 r. w akcjach Podaj Książkę
i Bookcrossing uwolniono 31.912 książek). Obieg tych książek nie podlegał ewidencji i nie był
uwzględniony w danych statystycznych.
Placówki biblioteczne udzielały różnego typu informacji w oparciu o posiadane zbiory,
warsztat informacyjny i zasoby internetowe. Były to informacje tekstowe, faktograficzne,
biblioteczne, bibliograficzne, bezpośrednie, telefoniczne, z wykorzystaniem poczty elektronicznej
lub usługi „Zapytaj bibliotekarza”. Liczba udzielonych kwerend we wszystkich placówkach
wyniosła 30.916.
Z myślą o seniorach i czytelnikach chorych, którzy mają utrudniony dostęp do Biblioteki
działała usługa Książka na Telefon. W 2013 roku korzystało z niej 6 osób, zarejestrowano
43 odwiedziny z książkami u czytelników, którym wypożyczono 652 książki.
We współpracy z Urzędem Miasta w Czytelni Głównej prowadzono usługę Przystanek
Praca, w ramach której bezrobotni i poszukujący pracy mogli poszukiwać ofert pracy w Internecie
oraz bezpłatnie napisać i wydrukować dokumenty aplikacyjne. W 2013 roku z tej usługi skorzystały
833 osoby poszukujące pracy, które wydrukowały w sumie 8.874 strony dokumentów
aplikacyjnych.
Bardzo ważnym zadaniem Biblioteki było też tworzenie bibliografii regionalnej
w programie SOWA-2, zawierającej opisy bibliograficzne materiałów gromadzonych
i archiwizowanych w Czytelni Głównej, a traktujących o Żorach i żorzanach. Bibliografia dostępna
była na terminalach oraz on-line na stronie internetowej Biblioteki. Na koniec roku 2013
bibliografia zawierała 16.504 rekordy. Przez cały 2013 rok trwały prace nad przygotowaniem do
druku drugiego tomu „Bibliografii miasta Żory” (tom pierwszy za lata 2007 – 2011 wydano
drukiem pod koniec 2012 roku).
Pozycje wydawnicze na temat Żor i żorzan digitalizowane i umieszczane są przez Bibliotekę
także w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej (65 tytułów, w tym 7 w roku 2013). W 2013 roku zanotowano
2.048 wyświetleń publikacji umieszczonych w ŚBC przez MBP w Żorach.
Szczegółowe wskaźniki czytelnictwa w poszczególnych placówkach przedstawiono w tabelach
stanowiących załączniki do Sprawozdania.

IV. UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA
Jak co roku w kalendarzu wydarzeń MBP w Żorach pojawiło się wiele ciekawych
i atrakcyjnych propozycji. Były to m.in.: spotkania autorskie, pogadanki i prelekcje, konkursy
czytelnicze, konkursy plastyczne, wieczory literacko-muzyczne, spektakle teatralne, lekcje
biblioteczne, projekcje, zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci i młodzieży, pasowanie na czytelnika,
różnego rodzaju warsztaty (komputerowe, internetowe, papiernicze i drukarskie, plastyczne).
Tradycyjnie Biblioteka zorganizowała wiele imprez i różnych wydarzeń kulturalnych w ramach
ogólnopolskich obchodów Tygodnia Bibliotek i Tygodnia Czytania Dzieciom. Włączyła się do
akcji Narodowego Czytania pod patronatem Prezydenta RP, promowała Dzień Wolnych Książek
i zorganizowała Wiosenną Zbiórkę Książek, która od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem
wśród mieszkańców miasta. W ramach Wiosennej Zbiórki Książek zebrano 3.041 woluminy od
96 darczyńców.
Przez cały rok w Bibliotece działały kluby dyskusyjne: Dyskusyjny Klub Książki
w Filii nr 5 oraz Klub Miłośników Dobrej Książki w Filii nr 7. Nadal prężnie działał Dyskusyjny
Klub w języku angielskim „Chatting with tea” przy współpracy ze Szkołą Językową Tower School,
która użyczała swoich native speakerów. Na zaproszenie dyskusyjnych klubów książki
w październiku odbyło się spotkanie autorskie z prozaikiem, poetą, publicystą, wydawcą
i podróżnikiem – Andrzejem Stasiukiem. We współpracy z Muzeum Miejskim zorganizowano
w Czytelni Głównej promocję Kalendarza Żorskiego 2014.
W galeriach MBP można było obejrzeć wiele ciekawych wystaw, e-wystaw, wystawek
i gazetek. Największą popularnością wśród odwiedzających Bibliotekę cieszyły się: wystawa
pt.: „Do prostego człowieka” zorganizowana z okazji Roku Juliana Tuwima, „Jak Polska szeroka”
autorstwa żorskiego fotografa Dariusza Cybula, „Miłość i Wojna. Władca Pierścieni, Gwiezdne
Wojny i Japonia w literaturze, filmie i kulturze”, wystawa prezentująca eksponaty i zbiory
Akademii Fantastyki, „Historyczne Żory” wystawa makiet naszego miasta autorstwa Bogdana
Kazimierskiego, „Kleszczówka z lotu ptaka” wystawa fotografii autorstwa Andrzeja Żabki oraz
bardzo barwna wystawa pokonkursowa „W kolorowy świecie Tuwima”, na której znalazły się
prace plastyczne uczestników konkursu plastycznego, jaki towarzyszył „Jesiennym spotkaniom
z…”. Interesujące wystawy zorganizowano także w Czytelni Głównej m.in. „Powstanie
Styczniowe”, „Pszczyna - miasto księżnej Daisy”, „Jastrzębskie wydawnictwa”.
Nieustającym zainteresowaniem cieszył się projekt Foto-Ton, w ramach którego mieszkańcy
miasta i okolic prezentują swoje zdjęcia na e-wystawach, które można oglądać na telewizorze
w holu i na stronie internetowej Biblioteki. Tematem e-wystaw były m.in.: „Santorini”, „Uroki
Kornwalii”, „Teneryfa”, „Świat Majów”.
O działalności Biblioteki i ofercie bibliotecznej można było dowiedzieć się ze strony
internetowej www.biblioteka.zory.pl i podstrony „Biblioteka Małego Człowieka”. Popularnością
cieszył się nasz profil na Facebooku gdzie na bieżąco zamieszczane są informacje
o wydarzeniach w Bibliotece. Zaproszenia do korzystana z Biblioteki znalazły się także na
portalach informacyjnych, w mediach lokalnych i regionalnych oraz na telebimach.
Biblioteka włączyła się też w dwie akcje charytatywne. Przez cały rok zbieraliśmy
plastikowe zakrętki na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom w Żorach, a w grudniu pracownicy
naszej Biblioteki wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”.
Łącznie w 2013 roku Biblioteka zorganizowała 184 imprezy i cykle imprez (1.046 zajęć),
w których uczestniczyło 12.386 osób, 15 dużych wystaw, 258 mniejszych wystawek i gazetek
tematycznych oraz 12 e-wystaw.
Wśród najciekawszych imprez 2013 roku znalazły się:
• TUWIMOWO. Z okazji Światowego Dnia Poezji, Biblioteka oraz Klub Rebus
zorganizowały w Restauracji Manhattan wieczór poetycki pod hasłem „Tuwimowo”.
Miłośnikom „krainy łagodności” wiersze Juliana Tuwima czytał aktor i kabareciarz Mariusz
Chudek.

• HERBATKA Z WITKACYM. Wieczór literacko – muzyczny pt.: „Wistość tych rzeczy
jest nie z świata tego” był kolejną odsłoną cyklu „ Czytam, bo lubię!” realizowanego przez
Filię nr 7. 9 kwietnia w pięknym, stylowym wnętrzu Herbaciarni odbyło się spotkanie
z twórczością niepowtarzalnego pisarza, dramaturga, filozofa, „wariata z Krupówek” –
Stanisława Ignacego Witkiewicza. Nastrojową oprawę muzyczną zapewnił nauczyciel
żorskich szkół muzycznych Tomasz Manderla.
• OBYWATEL SENIOR We wrześniu Biblioteka włączyła się w organizację projektu
„Obywatel Senior”. Wydarzenie to miało zwrócić uwagę na sytuację ludzi starszych
w Polsce i Unii Europejskiej. Z tej okazji w Bibliotece Centralnej dla żorskich seniorów
przygotowano dwie atrakcje: warsztaty komputerowe pod hasłem „Senior na Facebooku”
oraz spotkanie z Bogusławem Waśkiewiczem - mistrzem bioenergoterapii i specjalistą
medycyny naturalnej.
• DZIEŃ Z FREDRĄ odbył się w Bibliotece Centralnej 9 września. Na uczestników akcji
czekały: wystawka tematyczna „A ty, co wiesz o Fredrze?”, ekspozycja z książkami,
płytami i filmami oraz prezentacje filmowe „Zemsta” i „Damy i Huzary”. Z myślą
o dzieciach przygotowano blok tematyczny „Fredro dla niedorosłych”, a w nim: głośne
czytanie z elementami dramy, zabawy ruchowe, konkursy oraz zajęcia plastyczne
inspirowane bajkami autora. Wydarzenie to zorganizowano w ramach ogólnopolskiej akcji
„Narodowego Czytania” pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
• PIKNIK Z AKADEMIĄ FANTASTYKI. Dla pasjonatów Śródziemia, Star Wars
i kultury Dalekiego Wschodu na pożegnanie lata Biblioteka przygotowała Piknik
z Akademią Fantastyki i Japońskich Sztuk Walki Jedi – Takeda. Na wszystkich chętnych
przygotowano stanowiska tematyczne z doskonałą zabawą. Nie zabrakło walki na miecze
świetlne, strzelnicy w klimatach Gwiezdnych Wojen, gwiezdnego toru przeszkód oraz gier
planszowych i zabaw rodem ze Śródziemia.
• POSZUKIWACZ SKARBÓW W BIBLIOTECE. W październiku Bibliotekę Centralną
odwiedził prawdziwy poszukiwacz skarbów - mgr inż. Mieczysław Tokarz, który opowiadał
o swojej pasji zbierania minerałów i cennych kamieni. Na wykład i wystawę pt. "Minerały skarby polskiej ziemi" zaproszono uczniów z żorskich gimnazjów oraz studentów
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
• TYDZIEŃ BIBLIOTEK - „Biblioteka Przestrzenią dla Kreatywnych”
W programie Tygodnia Bibliotek znalazły się m. in.: warsztaty papiernicze „Papier Ręcznie
Czerpany” oraz drukarskie „Era Gutenberga”, przeprowadzone przez profesjonalną firmę
Kalander. Filię nr 2 i 5 oraz Bibliotekę Centralną odwiedziła autorka książek dla dzieci
Elżbieta Bednarczyk, która promowała swoją najnowszą książeczkę „Kłótnia w tornistrze”.
Dział Zbiorów Specjalnych zaprosił młodzież na warsztaty komputerowe pod hasłem
„Uwalniamy Naszą Wyobraźnię”, a w Oddziale dla Dzieci na zajęciach pod hasłem
„Ekologiczna Bajka”, dzieci wykonały z odpadów i śmieci piękne i ekologiczne postaci
z bajek. Po raz kolejny zorganizowano także teatrzyk kukiełkowy z cyklu Bibliotekarze
Dzieciom.
• NOC Z ANDERSENEM w 2013 r. odbyła się pod hasłem „(Nie)Spokojna Noc
w Wiosce Galów”. Impreza w towarzystwie Asterixa i Obelixa oraz Pana Andersena jak
zwykle obfitowała w wiele ciekawych zajęć i różnorodnych zabaw. W programie
przewidziano: głośne czytanie baśni H. Ch. Andersena, nadanie galijskich imion, zabawę
integracyjną - Wyprawę Galów, zawody sportowe pod hasłem Asterix i Obelix na
olimpiadzie, Wielką bitwę wiedzy: Galowie vs. Rzymianie, wizytę w studiu fotograficznym
Fotokonixa, konkurs plastyczny na najpiękniejszy sztandar, pyszną kolację, czyli przysmaki
z kociołka Panoramixa i kąpiel w rzymskiej łaźni. Na dobranoc Kinofonix zaprosił dzieci na
film, a do snu kołysanki nucił sam Pan Andersen.
• KSIĄŻKA DLA TRZYLATKA W czerwcu odbyła się czwarta edycja akcji „Książka dla
Trzylatka”. Pracownicy Biblioteki zawitali w progi przedszkoli i filii bibliotecznych.
Podczas wesołych i bajkowych spotkań bibliotekarze wręczali trzylatkom kolorowe
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książeczki, a opiekunom materiały promocyjne kampanii „Cała Polska czyta dzieciom.”
Celem projektu jest wprowadzenie w mieście mody na czytanie, a jego hasło brzmi:
„Co roku Żorek ma dla trzylatków książeczek worek". Podczas 33 happeningów rozdano
814 książeczek.
ZABAJANI! BAJECZNE MANEWRY LITERACKIE. W czerwcu bibliotekarze
"zabajali" w Hipermarkecie Auchan w ramach projektu Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
Na uczestników zabawy czekały książkowe upominki, gry, zabawy i oczywiście głośne
czytanie bajek, bajeczek i wierszyków. Z atrakcji skorzystało 64 dzieci. W ramach projektu
w czerwcu gościliśmy na spotkaniu autorskim Barbarę Kosmowską.
KUŹNIA TALENTÓW
W Filii nr 5 w każdą drugą środę miesiąca odbywają się warsztaty pod hasłem „Kuźnia
Talentów”. Inicjatywa skierowana jest do wszystkich chętnych, którzy chcą zaprezentować
swoje zdolności i podzielić się talentem. W 2013 r. odbyły się 24 spotkania: Kartki
okolicznościowe, Papierowe kule i kwiaty, Ozdoby wielkanocne, cykl zajęć pod hasłem
„Bezużyteczne na pożyteczne”, Butelkowe inspiracje, Ramki tęczowe, Co nam w duszy
gra..., Mulinkowe psoty, Biżuteria gazetowa, Jesienne rewolucje, Świąteczne origami
i bałwanki styropianowe. Łącznie wzięło udział w zajęciach 170 osób.
PROJEKT „W KRĘGU SZTUKI”
Od kilku lat w Filii nr 6 jest realizowany projekt „W kręgu sztuki”. W ramach tego projektu
odbywają się zajęcia plastyczne – decoupage, malowanie farbami olejnymi i malowanie na
szkle oraz lekcje gitary. Lekcje gitary odbywają się codziennie dla grup 2-5 osobowych.
Łącznie odbyło się 141 spotkań, a łączna liczba osób uczestniczących w zajęciach wyniosła
495.
KLUB ZACZAROWANEGO OŁÓWKA
Klub działa w Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach od 2008 roku.
Spotkania odbywają się w środy o godz. 15.00. Zajęcia prowadzone są przez pedagoga –
nauczyciela plastyki i zapewniają dzieciom przyjazną i twórczą atmosferę. Głównym celem
działalności Klubu jest rozwój dzieci i młodzieży w sztuce plastycznej poprzez zachęcanie
do twórczego działania rozwijającego wyobraźnię. W 2013 roku odbyło się 21 spotkań,
w których uczestniczyło 168 osób.
XII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM
Uroczysta inauguracja odbyła się 3 czerwca o godz. 10.00 w Przedszkolu nr 5 w Żorach.
Wśród zaproszonych gości, którzy odczytali „Lokomotywę” Juliana Tuwima znaleźli się
m.in.: Doradca Prezydenta ds. Polityki Promocji i Informacji, Kierownik Zespołu Kultury,
Sportu i Turystyki, Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach,
Komendant Miejskiej Policji w Żorach, Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Śródmieście.
Oprócz głośnego czytania w programie znalazły się zabawy ruchowe oraz teatrzyk z cyklu
Bibliotekarze Dzieciom. Także 3 czerwca br. punktualnie o godz. 10.00 odbył się
X jubileuszowy Żorski Dzień Głośnego Czytania: jednocześnie w szkołach, przedszkolach,
świetlicach, placówkach bibliotecznych i w innych miejscach miasta dorośli i młodzież
czytali dzieciom fragmenty książek. Ponadto pracownicy Biblioteki odwiedzili Szpital
Miejski, gdzie odbyła się akcja Czytanie Uzdrawia oraz placówki oświatowe z oddziałami
integracyjnymi (Czytanie Zbliża). 7 czerwca w Bibliotece Centralnej odbyło się Rodzinne
Czytanie - najmłodszym czytali rodzice i dziadkowie. W rozczytanym tygodniu wzięło
udział 269 czytających, którzy w bajkowy świat zaprosili 3614 dzieci.

V. KOMPUTERYZACJA
W roku 2013 Biblioteka posiadała ogółem 70 stanowisk komputerowych. Dla czytelników
dostępnych było 31 stanowisk, w tym 24 stanowiska komputerowe z darmowym dostępem do
Internetu, wyposażone w programy użytkowe, urządzenia do skanowania, kopiowania i wydruku
oraz z dostępem do baz danych m.in. programu prawniczego Legalis on-line we wszystkich

placówkach bibliotecznych. Czytelnicy mieli też do dyspozycji 3 stanowiska do korzystania
z programów multimedialnych oraz 4 terminale do przeglądania bazy danych o zbiorach Biblioteki.
W 2013 roku powstały 4 nowe stanowiska internetowe w 4 filiach bibliotecznych.
Biblioteka uczestniczyła w programie „Akademia Orange dla bibliotek”, w ramach którego
otrzymała dotację w wysokości 26.863,50 złotych przeznaczoną w większości na refundację części
kosztów Internetu, Celem programu było wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego
poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich
wykorzystania tak, by biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami
informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.
W 2013 roku z Internetu skorzystały 27.623 osoby(o 1.691 osób więcej niż w 2012 roku),
w tym 14.057 dzieci i młodzieży i 13.566 dorosłych. Z baz danych skorzystało łącznie 18.758 osób
(o 2.764 więcej niż w 2012 roku).
Biblioteka prowadziła szeroką działalność edukacyjną w zakresie informatyzacji
organizując warsztaty komputerowe i informatyczne dla dzieci i młodzieży oraz indywidualne
warsztaty komputerowe dla seniorów Komputer 50+, które prowadził m.in. Latarnik Polski
Cyfrowej. W 2013 r. Biblioteka przystąpiła do programu Polska Cyfrowa Równych Szans.
W ramach cyklu Komputer 50+ zorganizowano 86 zajęć z podstaw obsługi komputera i Internetu,
korzystania z komunikatorów internetowych i programów użytkowych. Uczestniczyło w nich
58 osób. Ponadto w ramach ogólnopolskiego projektu „Obywatel Senior” zorganizowano warsztaty
komputerowe pod hasłem „Senior na Facebooku” ( 6 uczestników).
Biblioteka prowadziła własną stronę internetową oraz podstronę dla dzieci „Biblioteka
Małego Człowieka”, na których użytkownicy otrzymywali wiele przydatnych informacji. Na stronie
internetowej Biblioteki udostępniano m.in. usługi „Zapytaj bibliotekarza”, w ramach której
czytelnicy mogli otrzymać wszelkiego typu informacje bibliograficzne i rzeczowe, „e-dezyderatka
– propozycje czytelników” oraz on-line katalog zbiorów, bibliografię regionalną i kartotekę
zagadnieniową w programie SOWA.WWW. Funkcjonowało wirtualne zwiedzanie, newsletter,
forum i profil na Facebooku. W 2013 roku uruchomiono bloga Filii nr 5. W roku 2013
zarejestrowano 51.016 wejść na stronę internetową Biblioteki.
VI. KADRY
Na dzień 31.12. 2013 r. w MBP zatrudnionych było 46 osób na 42,875 etatu. Rzeczywiste
zatrudnienie było niższe gdyż 2 osoby przebywały na długotrwałym chorobowym, a 4 przebywały
na urlopie macierzyńskim. Za nieobecnych na zastępstwie pracowały tylko 4 osoby. W 2013 roku
Bibliotekę wspierało pomocą 2 wolontariuszy. Pozyskano 1 stażystę z Urzędu Pracy.
Wśród pracowników działalności podstawowej 18 osób posiadało wykształcenie wyższe
magisterskie bibliotekarskie,1 osoba wyższe magisterskie inne wraz ze studium bibliotekarskim,
4 osoby wyższe kierunkowe licencjackie, 3 osób studium kierunkowe, 3 osoby średnie. Sześciu
pracowników posiadało znajomość języka migowego. Jedna osoba ukończyła warsztaty
audiodeskrypcji.
Biblioteka dbała o dokształcanie własnych pracowników. W 2013 roku 4 osoby podnosiły
swoje kwalifikacje w formach szkolnych (studia wyższe), a 22 pracowników uczestniczyło
w 17 seminariach, warsztatach, kursach i konferencjach.
W 2013 roku otrzymała Nagrodę w konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię „Cała
Polska czyta dzieciom w roku szkolnym 2012/2013 przyznaną przez Fundację ABC XXI Cała
Polska czyta dzieciom.

