
 

 

 

 

 

 

 

   Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu 

Sprawozdanie 
roczne  z 
działalności 2013 r. 
 

 
 



Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu 
Sprawozdanie roczne  z działalności 2013 r. 

1 

 

 

 Rozdział 1.  

ORGANIZACJA PRACY PLACÓWKI 

I. ZASIĘG DZIAŁANIA. STRUKTURA ORGANIZACYJNA.  
                   

              Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna /M i PBP/ zasięgiem działania obejmuje 
Gminę Nowy Tomyśl, którą w r. 2013 zamieszkiwało 25 379 mieszkańców; z tego w mieście  
14 654  mieszkańców, a na wsiach 10 725 mieszkańców. 
              Z budżetu finansowana jest działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w 
Nowym Tomyślu, 5 filii bibliotecznych (we wsiach: Boruja Kościelna, Bukowiec, Jastrzębsko 
Stare, Sątopy i Wytomyśl).   
           W ramach zadań powiatowych M i P B P sprawuje opiekę merytoryczną i 
metodyczną, a także wspomaga działalność 5 publicznych bibliotek gminnych i miejsko - 
gminnych w powiecie nowotomyskim, tj.   BPM i G w  Opalenicy, BPM i G w Zbąszyniu, BPM i 
G we Lwówku,   BP  Gminy Kuślin i   BP Gminy Miedzichowo. 
 

II.     BUDŻET 

 
                  A. Dotacja podmiotowa: 1 302 850,00 zł 
 

 gminna (tj. dotacja organizatora)    - 1 247 850 zł 

 powiatowa (na realizację zadań ponadlokalnych) – 50 000  zł 

 dotacja celowa (z powiatu – z przeznaczeniem na zakup cyfrowego aparatu 
fotograficznego – 5 000 zł 
 

B . Pozyskane środki pozabudżetowe: 28 533, 54 zł 
 

 z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w ramach Programu  
Operacyjnego: Promocja czytelnictwa, priorytet: Rozwój księgozbiorów bibliotek – 
11 097 zł  ( z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych) 

 z Fundacji ORANGE (w ramach programu: Orange dla bibliotek) – 14 436,54 zł (z 
przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w placówkach 
bibliotecznych) 

 z Polskiej Akademii Nauk -  3 000 zł (z przeznaczeniem na organizację wystawy 
Nazewnicze zabytki Wielkopolski – powiat nowotomyski) 
 
   

  C. Przychody własne (z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń, usług reprograf., 
sprzedaży  wydawnictw, za zagubione książki i in.) - 33 606,879 zł  

 
Budżet biblioteki w roku  2013  zamknął się  kwotą 1 392 325, 47 zł.   
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III.ZATRUDNIENIE. KADRA.             
 

 A. Na  dzień 31 grudnia  2013 roku  M i PB P w Nowym Tomyślu zatrudniała 21 
pracowników zatrudnionych na 17,5 etatach, w tym:  

 16 pracowników działalności podstawowej / bibliotekarzy /;  z tego w bibliotece -  
11  bibliotekarzy oraz na filiach -  5 pracowników zatrudnionych w wymiarze 0,5 etatu 
lub 0,75 etatu; 

 2 pracowników  administracji : księgową - w wymiarze pełnego etatu i  specjalistę 
ds. pracowniczych - w wymiarze  0,5 etatu; 

 3 pracowników obsługi technicznej:  pomocnika bibliotecznego - w wymiarze 0,5 
etatu, pracownika gospodarczego - w wymiarze 0,5 etatu i   sprzątaczkę - na pełnym 
etacie. 

                   

Tab.1                                PRACOWNICY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ 
wg  stanowisk służbowych i rodzajów wykształcenia 

/  stan  na 31. grudnia 2013 r./ 
 

 

STANOWISKO 

SŁUŻBOWE 

WYKSZTAŁCENIE 

 

 

 

wyższe 
wyższe 

zawodo- 
we 

licencjat 

studium 

bibliote-

karskie 

średnie 

bibliote-

karskie 

średnie 

ogólne 
ŁĄCZNIE 

bibliote-

karskie 

nie-

bibliote-

karskie 

starszy kustosz 9      9 

kustosz   2    2 

starszy bibliotekarz     2   2 

bibliotekarz 2      2 

młodszy bibliotekarz      1 1 

OGÓŁEM: 11 - 2 2 - 1 16 

                

 

Na wynagrodzenia osobowe pracowników M i PBP wydatkowano w roku sprawozdawczym 
kwotę 771 000, 00zł.  

              

               B. Pracownicy M i PBP systematycznie  podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, 
uczestnicząc w rożnych formach zajęć:   w formach   szkolnych i pozaszkolnych.  
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                  Pracownicy biblioteki systematycznie wzbogacają swoje zawodowe kwalifikacje, 
uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach, kursach i wyjazdach szkoleniowych.  

                         Na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w formach   
pozaszkolnych wydatkowano w roku sprawozdawczym kwotę 3 046,40  zł.  

 

IV. BAZA LOKALOWA. REMONTY I MODERNIZACJE. 

W roku 2013 w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej i obiektach filii  
bibliotecznych przeprowadzono następujące prace remontowe i modernizacyjne: 
 

 kompleksową modernizację Oddziału dla Dzieci i Młodzieży, obejmującą roboty 
ogólnobudowlane i malarskie połączone z montażem punktów oświetleniowych  
– na kwotę 42 793, 87 zł 

 usunięcie boazerii drewnopodobnej i prace malarskie w Wypożyczalni dla 
Dorosłych  - na kwotę 2 607, 35 zł 

 naprawę komina  w Filii w Jastrzębsku Starym  – na kwotę  1 476,00 zł 

Na prace remontowe i modernizacyjne wydatkowano kwotę 46 877, 22 zł. 

  

V. WYPOSAŻENIE 

W roku sprawozdawczym z budżetu biblioteki  zakupiono meble oraz sprzęt 
techniczny, i tak: 

 meble biblioteczne, tj. regały, siedziska, szafki, wieszaki na garderobę na 
wyposażenie Oddziału dla Dzieci i Młodzieży – na kwotę 20 589, 00 zł 

 sprzęt techniczny i informatyczny (m. in. 2 zestawy komputerowe dla filii 
bibliotecznych, serwer, monitor, zasilacz, drukarkę, cyfrowy aparat fotograficzny)   
– na kwotę  18 662,02 zł 

Łącznie na meble oraz sprzęt techniczny i informatyczny wydatkowano kwotę 39 251, 02 zł. 

 

VI.  KOMPUTERYZACJA 
 
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej funkcjonuje Zintegrowany System  

Zarządzania Biblioteką (wewnętrzna sieć biblioteczna) w oparciu o program biblioteczny 
SOWA2/z formatem MARC21.  
Na bazie już posiadanego i uzupełnionego sprzętu komputerowego w 2012 r. zbudowany 
został w oparciu o program SOWA2/MARC21 komputerowy Zintegrowany Katalog Powiatu 
Nowotomyskiego zainstalowany na zlokalizowanym w bibliotece serwerze powiatowym, na 
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którym umieszczone zostały bazy wszystkich bibliotek z terenu powiatu nowotomyskiego, 
wyjątkiem biblioteki we Lwówku dysponującej innym oprogramowaniem. 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna dysponuje: 

 27 (23 stałymi i 4 przenośnymi) stanowiskami komputerowymi ze stałym dostępem 
do sieci Internet ( 2 łącza DSL po 4 Mbit; łącze światłowodowe dostarczane przez 
Spnię Mieszkaniową  ) ; w tym 17 stanowiskami pracowniczymi (zawierającymi także 
oprogramowanie biblioteczne SOWA 2/MARC 21 i oprogramowanie biurowe) i 10 
stanowiskami do dyspozycji czytelników , 

 10 stanowiskami czytelni internetowych w filiach bibliotecznych oraz 5 stanowiskami 
dla pracowników filii bibliotecznych 

 infrastrukturą sieci bezprzewodowej (WI-FI)   

Na dzień 31. 12. 2013 r. katalogiem komputerowym objętych jest 73,12 % księgozbioru; tj. 
cały księgozbiór biblioteki głównej oraz częściowo księgozbiory filii bibliotecznych. Trwa 
komputeryzacja filii bibliotecznych na wsiach. W związku z udziałem w – trwającym do końca 
2014 roku -  programie ministerialnym KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK zostaną 
one skomputeryzowane do końca 2014r. W ten sposób katalogiem komputerowym objętych 
zostanie 100% bibliotecznych zbiorów i cała gmina objęta zostanie komputerowym 
udostępnianiem zbiorów.  
Wydatki związane z utrzymaniem i modernizacją sieci komputerowej  wyniosły w 2013 roku: 
22 245 zł. 

 

 

Rozdział 2. 

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA   

 

1.DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA          
Podstawową sferą działalności M i PBP,  zgodną z zapisami ustawy o bibliotekach oraz z  

nadanym jej statutem, jest gromadzenie, opracowanie, udostępnianie i przechowywanie 

zbiorów bibliotecznych.        

Zbiory i ich gromadzenie   
 
      A/ zbiory biblioteczne 

              Na dzień 31 grudnia 2013 r. stan księgozbioru w placówkach bibliotecznych wynosił 
102 687  wol.; w tym w bibliotece 58 608 wol., a w filiach 44 097 wol.   

Na 100 mieszkańców zatem przypada: ogółem 404,61  książek ( w tym - w mieście 399,94 na 
wsiach – 410,99 ). 
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Wykres I.                      STRUKTURA KSIĘGOZBIORU M i PBP w 2013 r.  /w %/ 

30%

28%

41%

1%

literatura piękna dla dzieci i młodzieży literatura piękna dla dorosłych

literatura niebeletrystyczna czasopisma oprawne
 

 
                        Zbiory „książki mówionej”  (audiobooki) liczą 434 tytułów; w 2013 r.  
zakupiono 58 tytułów „książek mówionych”.  Zbiory audiowizualne  liczą 4 550 jednostek, w 
tym najwięcej jest wśród nich kaset magnetofonowych – 1 229 oraz płyt analogowych.                           
Zbiory specjalne  obejmują: dokumenty życia społecznego (dżs-y) tzn. wszelkiego rodzaju 
dokumenty i druki ulotne dotyczące historycznych i bieżących wydarzeń z życia społecznego, 
politycznego, gospodarczego i kulturalnego Nowego Tomyśla i powiatu nowotomyskiego, 
gromadzone  przez biblioteczny Ośrodek Wiedzy o Regionie oraz zbiory ikonograficzne (tj. 
kolekcje dzieł sztuki) – kolekcja 70 medali z brązu artystów poznańskich Katarzyny i Józefa 
Stasińskich i kolekcja 150 obrazów różnych twórców, dokumentująca architekturę naszego 
miasta, zanikające budownictwo podnowotomyskich wsi i piękno nowotomyskiego 
krajobrazu. 

 

B/ źródła gromadzenia zbiorów  

W roku 2013 w   przybyło ogółem 2 734 wol. książek, z tego w bibliotece 1 419 wol., w filiach 
1 315 wol.  

Zakupiono ogółem 2 668 wol. o łącznej wartości 61 401,10 zł. W tym ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w ramach Programu Operacyjnego: 
Promocja Czytelnictwa, priorytet: Rozwój księgozbiorów bibliotek) 563 wol. na kwotę 
11 097,00 zł.  
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Z darów - od czytelników, autorów, z wydawnictw, innych bibliotek i instytucji - pozyskano 
66 wol. o łącznej wartości 1 528,00 zł. 

 

Tab. 2                                       RODZAJE NABYTKÓW KSIĄŻKOWYCH 
 w 2013 r.  / w woluminach/ 

 

Rodzaj nabytku MiPBP w tym 

w bibliotece w filiach 

 

Zakupy 

ze środków budżetowych 

 

2105 1170 935 

ze środków  M K i D N 563 192 371 

razem 2668 1362 1306 

Dary od czytelników i od 
autorów, z wydawnictw, 
od innych bibliotek i 
instytucji 

 66 57     9 

ogółem  2734 1419 1315 

 

 

 

 

Tab. 3                               PRZYDZIAŁY NABYTKÓW KSIĄŻKOWYCH  
                                                     w 2013 r. / w woluminach/ 
 

   MiPBP ogółem  2734 

 Biblioteka   1419 

F Filie biblioteczne   1315 

   1. Filia w Borui Kościelnej   262 

   2. Filia w Bukowcu   286 

   3. Filia w Jastrzębsku Starym   257  

   4. Filia w Sątopach   244 

   5. Filia w Wytomyślu   266 

W 2013 r. wskaźnik zakupu nowości wydawniczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 
wynosił ogółem 10,51 wol. ; w tym w mieście 9,68 vol., a na wsiach 12,17 wol.  

W roku 2013 biblioteka dysponowała 72 tytułami czasopism bieżących (w tym: 7 tytułami 
dla dzieci i młodzieży oraz jednym tytułem obcojęzycznym), obejmującymi zarówno prasę 
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centralną, regionalną, jak i lokalną, stanowiącymi cenne uzupełnienie księgozbiorów 
podręcznych.  Czytelnia Ogólna dysponuje 56 tytułami czasopism; filie biblioteczne – 16 
tytułami czasopism. Tylko jedna filia biblioteczna w Sątopach nie dysponuje czasopismami 
bieżącymi.  Na zakup czasopism wydatkowano kwotę 14 670, 97 zł. 

  

2. Udostępnianie zbiorów 

A. czytelnicy 

  Z biblioteki i filii  w 2012 r.  korzystało ogółem 28 181 użytkowników; w tym 5 845 
zarejestrowanych  czytelników – 4085 w siedzibie biblioteki i 1760 w filiach bibliotecznych 
na wsiach. Na 100 mieszkańców przypada zatem: ogółem – 23,3 czytelników, w tym w 
mieście wskaźnik ten wynosi 27,87, a na wsiach – 16,41. W porównaniu z rokiem ubiegłym 
nastąpił spadek liczby czytelników o 22 osoby; wzrósł wskaźnik  ilości  czytelników w mieście, 
spadł wskaźnik czytelników na wsiach.  

 

 

Wykres 2                      STRUKTURA SPOŁECZNA CZYTELNIKÓW M i PBP  
                                                  /wg stanu na 31.XII.2013 r./ 

 

50%

9%

14%

6%

1%

6%

14%

uczniowie studenci prac.umysł. robotnicy

rolnicy inni zatrudnieni pozostali
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Wykres 3                          STRUKTURA WIEKOWA CZYTELNIKÓW M i PBP 
                                                                /wg stanu na 31.XII.2013/  

 

4%

20%

15%12%

21%

11%

6%

11%

do 5 lat 6-12 lat 13-15 lat 16-19 lat

20-24 lat 25-44 lata 45-60 powyżej 60 lat

 

          B. wypożyczenia 

Ogółem w roku sprawozdawczym wypożyczono na zewnątrz  97 467 woluminy 
książek i zbiorów audiowizualnych oraz czasopism oprawnych, w samej bibliotece 52  595, w 
filiach 44 872. Na 100 mieszkańców przypada ogółem 384,04 wypożyczeń , w bibliotece 
418,39 , a w filiach 358, 91. W porównaniu z rokiem ubiegłym zanotowano spadek o 4115 
wypożyczenia. 

Struktura wypożyczeń w placówkach bibliotecznych przedstawia się następująco:  
- literatura dla dorosłych              – 43,27 %  
- literatura dla dzieci i młodzieży – 35,20 %  
- literatura niebeletrystyczna       – 17,42 %  
  
Udostępnianie książek na miejscu wyniosło 20 550 wol.: w tym w bibliotece – 4 462 vol. i na 
filiach – 16 088 vol.   Wypożyczenia zbiorów specjalnych wyniosły 855 jednostek na 
zewnątrz i 35 jednostek na miejscu. 
Biblioteka prowadziła również wypożyczenia międzybiblioteczne z innych bibliotek. I tak w 
2013 r. zamówiono w ten sposób 84 książki, z tego zrealizowano 68 zamówień. 
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Wypożyczenia czasopism  wyniosły ogółem 17 814 egz.; w tym na wsiach 12 227 egz. Na 
miejscu (nr bieżące) wypożyczono  14 797 egz., na zewnątrz (nry archiwalne)  wypożyczono  
3017 egz. 

Odnotowano ogółem 81 616 odwiedzin placówek bibliotecznych; w tym w filiach 
bibliotecznych na wsiach 48 261. 

 
 
3.   Działalność informacyjno-bibliograficzna 

 

  Funkcję bibliotecznego informatorium spełnia Czytelnia Ogólna, w której 
zlokalizowane zostały  stanowiska Czytelni Internetowej IKONKA. W każdym z 
działów biblioteki (także w Wypożyczalni dla Dorosłych i Oddziale dla Dzieci) 
znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do bibliotecznych baz danych 
(katalogi on-line obejmujące zbiory książkowe, dokumenty życia społecznego i 
wycinki prasowe) i Internetu. Dostęp do Internetu jest dla czytelników bezpłatny.  

  Biblioteczny Ośrodek Informacji o Regionie gromadzi  dokumenty życia 
społecznego, dotyczących poszczególnych dziedzin życia społecznego, 
odzwierciedlających wewnętrzną działalność różnego rodzaju organizacji, 
stowarzyszeń, instytucji i osób. Materiały te są opracowywane komputerowo w 
systemie SOWA 2/MARC 21 w oparciu o bibliografię regionalną.  

      W ciągu całego roku sprawozdawczego opracowywana była i została 
przygotowywana do publikacji  Bibliografia Regionalna Powiatu Nowotomyskiego 
za rok 2013 (przy wykorzystaniu programu komputerowego SOWA 2/MARC21       , 
przeznaczonego do tworzenia katalogów bibliograficznych i faktograficznych).                        
 
 

4.   Działalność wydawnicza 
 
             W roku 2013 nakładem bibliotecznej oficyny wydawniczej  ukazały  się   (w nakładzie 

po 300 egzemplarzy)  cztery kolejne numery bibliotecznego kwartalnika, informatora 

biblioteczno-kulturalnego pt. „SUPLEMENT”, redagowanego przez pracowników i 

współpracowników MiPBP, wydawanego   przy współpracy z jedną z miejscowych drukarń.  

   

5.   Działalność kulturalno-edukacyjna 
 

             Kontynuując wieloletnią w tym względzie tradycję, M i PBP w 2013 roku 
systematycznie  wzbogacała   ofertę imprez czytelniczych, literackich i artystycznych, przede 
wszystkim o zasięgu lokalnym (miejskim, gminnym i powiatowym), służącą p/w 
upowszechnianiu czytelnictwa oraz promocji książki i zaspokającą potrzeby kulturalne 
różnego rodzaju odbiorców.    
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           Wśród form działań kulturalno - edukacyjnych ze szczególną pieczołowitością 
traktowano formy stale i cykliczne, które znakomicie wiążą czytelników z  biblioteką. 
Znajdują się wśród nich formy mające swą wieloletnią tradycję oraz formy nowe – 
zaproponowane czytelnikom w minionych kilku latach. 

 

 

                            A. dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej           

Poranki  w bibliotece /inspirowane lekturą zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci w wieku 
3-5 lat nie uczęszczających do przedszkoli oraz ich opiekunów, będące okazją do 
pierwszych twórczych spotkań dzieci z książką – odbywające się w  każdy wtorek w godz. 
10.00 – 11.00/  

Klub Małego Odkrywcy / spotkania wzbogacające wiadomości przedszkolaków z różnych 
dziedzin wiedzy/  

Pisarz nas gości w świecie swojej twórczości /spotkania z twórcami literatury dla dzieci i 
młodzieży/ 

Galeria na Płocie /biblioteczna galeria prac utalentowanych plastycznie dzieci i 
młodzieży/ 

Godziny dla Rodziny /zajęcia np. z zakresu edukacji czytelniczej i pedagogiki zabawy,  
prowadzone równolegle dla dzieci i rodziców/ 

 

B. dla  młodzieży  starszej i dorosłych    

Nowotomyskie Piętro Wyrazów Literackich /spotkania  promujące dokonania 
lokalnych twórców słowa/ 

Biblio-wyszukiwarka.talentów.pl  / prezentacje – skrywanych dotąd - lokalnych 
talentów artystycznych   /    

Spotkania niebanalne /  spotkania z ciekawymi ludźmi, wykonującymi nietuzinkowe 
zawody, mającymi nietypowe zainteresowania i hobby lub niezwykłe doświadczenia, 
reprezentującymi różnorodne środowiska, posiadającymi barwną  i twórczą osobowość 
oraz potrafiącymi żyć z pasją – odbywające się  raz w miesiącu / 

 Czwartkowe wieczory literacko – muzyczne / jedna z najstarszych form działalności 
kulturalnej naszej placówki, spotkania ze sztuką – widowiska słowno-muzyczne, 
biesiady literackie, koncerty i recitale, małe formy sceniczne -  najczęściej  w ostatni 
czwartek miesiąca/   

Galeria na Piętrze /miejsce prezentacji dokonań artystycznych mieszkańców powiatu 
nowotomyskiego oraz artystów spoza naszego regionu, a także kolekcjonerskich 
zbiorów i ekspozycji regionalnych/   
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KLUB MIŁOŚNIKÓW PODRÓŻY „ Przez kontynenty  ” / będące okazją do poznania 
fascynujących zakątków świata spotkania z podróżnikami, podczas których autorskie 
relacje z podróży ilustrowane są pokazami slajdów podróżniczych oraz urozmaicane 
etniczną muzyką instrumentalną /     

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI  / spotkania grupy czytelniczek , które łączy pasja czytania i 
poznawania nowych książek oraz chęć rozmowy o nich i o własnych zainteresowaniach 
czytelniczych  

          KLUB FILMOWY „16” – zrzeszający miłośników wysublimowanej  sztuki  filmowej 
 

                   Tradycyjnie od kilku lat organizowane są plenerowe i terenowe imprezy  roczne:     

  Po raz  dziewiąty,   w dniach 8 – 15 maja , obchodzony był TYDZIEŃ BIBLIOTEK , tym 
razem pod hasłem  Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych; w jego ramach  odbyły się 
m. in. tradycyjne imprezy majowe : Majówka z książką  i X – już -  POWIATOWE FORUM 
BIBLIOTEKARZY – doroczne spotkanie środowiska bibliotekarskiego z terenu powiatu 
nowotomyskiego (zarówno pracowników bibliotek publicznych, jak i bibliotek szkolnych, 
parafialnych i pedagogicznej), połączone z  zajęciami warsztatowymi z udziałem 
specjalisty z zakresu współczesnego bibliotekoznawstwa. 

 Po raz kolejny (poczynając  od 2003 r.) M i PBP włączyła się aktywnie do Ogólnopolskiej 
Akcji Cała Polska czyta dzieciom.  W ramach tej kampanii,   w 2013 r.  odbyło się  
kilkadziesiąt imprez czytelniczych popularyzujących ideę głośnego czytania dzieciom. 
Tradycyjnie na przełomie maja i czerwca zorganizowano także    Ogólnopolski Tydzień 
Czytania Dzieciom, w minionym roku w naszej bibliotece przebiegał on pod hasłem  W 
muszli, w parku, na deptaku – wielkie czytanie na Wiklinowym Szlaku  ! 

               

          W roku 2012 bibliotekarki – we współpracy z członkami istniejącej od roku w 
bibliotece Gminnej Koalicji na rzecz Rozwoju Biblioteki, popularnie nazywanymi 
Biblioentuzjastami – zrealizowały szereg kulturalno-edukacyjnych projektów np.: 

 Małe tajemnice naszego miasta – wspólnie z Wydziałem Rozwoju i Promocji Urzędu 
Miejskiego i Redakcją Tygodnika Nasz Dzień po Dniu 

 Młode miasto – stare tradycje - wspólnie z Wydziałem Rozwoju i Promocji Urzędu 
Miejskiego oraz Gminnym Ośrodkiem Informacji 

  Link do przyszłości – wspólnie z  Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i 
Szkołą Liderów w Warszawie  

 Wyprzedać geometrii  - cykl wykładów prezentujących autorski program wykładania 
filozofii dra Piotra Pawła de Walla 

 Nie tylko roc/k – nie tylko w bibliotece – skierowany do miłośników muzyki orojekt 
polegający na prezentacji różnych odmian rocka w różnych miejscach przestrzeni 
miejskiej 

 Pierwszy krok w cyfrowy świat– wspólnie  z Domem Dziennego Pobytu dla Seniorów 
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  Tuwim – to wiem – projekt zrealizowany w ramach obchodów Roku Tuwima   

 Opowieści bez liku w wielkanocnym koszyku, Pani Jesień bajki niesie oraz Czytanie 
bajek z okazji Mikołajek – wspólnie z Zespołem Szkół Zawodowych i Licealnych im. 
dra K. Hołogi 

           
   Największym przedsięwzięciem organizacyjnym była organizacja imprezy   

plenerowej – pikniku rodzinnego o charakterze Wielodziedzinowego Konkursu Wiedzy i 

Umiejętności, czyli III Przystanku: Biblioteka!, który odbył się na terenie wokół biblioteki  

7 września, a w którego organizację zaangażowało się grono 66 pracowników biblioteki i 

koalicjantów. 

         
       Na działalność kulturalno-edukacyjną w 2013 roku  wydatkowano kwotę 22 874,80 zł.   

  

Rozdział 3. 

Realizacja  zadań  biblioteki  powiatowej 
 

           W ramach zadań powiatowych M i P B P sprawuje opiekę merytoryczną i 
metodyczną, a także wspomaga działalność 5 publicznych bibliotek gminnych i miejsko-
gminnych w powiecie nowotomyskim, tj. w Opalenicy, Zbąszyniu, Lwówku, Kuślinie i 
Miedzichowie. 
Dotacja   na realizację zadań powiatowych  wyniosła  w 2013  roku  55 000 zł; w tym 5 000 
zł dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup cyfrowego  aparatu fotograficznego 
służącego dokumentowaniu wydarzeń bibliotecznych. 
 

Na bazie już posiadanego i uzupełnionego sprzętu komputerowego w 2012 r. zbudowany 
został w oparciu o program SOWA2/MARC21 komputerowy Zintegrowany Katalog Powiatu 
Nowotomyskiego zainstalowany na zlokalizowanym w bibliotece serwerze powiatowym, na 
którym umieszczone zostały bazy wszystkich bibliotek z terenu powiatu nowotomyskiego, 
wyjątkiem biblioteki we Lwówku dysponującej innym oprogramowaniem. 
W MiPBP w Nowym Tomyślu oraz BPMiG w Opalenicy zbiory udostępniane są komputerowo; 
w pozostałych placówkach trwa komputeryzacja. 
Koszt Rocznej Polisy Serwisowej za cały system powiatowy zainstalowany na powiatowym 
serwerze w 2013 r. wyniósł na koniec roku 7 755 zł i  pokrywany jest  w ramach dotacji 
powiatowej. 
 

           MiPBP nie zatrudnia pracownika na stanowisku instruktora powiatowego. Realizacja 
tzw. zadań powiatowych rozdzielona jest pomiędzy 4. pracowników, otrzymujących z tytułu 
realizacji tzw. zadań powiatowych dodatki do uposażeń. 
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 Rozdział 4. Współpraca ze środowiskiem. Współpracownicy i  

                              partnerzy. 

 

           M i PBP ściśle współpracowała w 2013 r.  z samorządem gminnym i powiatowym, 
instytucjami i organizacjami, a także w zakresie popularyzacji książki i przysposobienia 
czytelniczego, ze szkołami i przedszkolami znajdującymi się na terenie miasta, gminy i 
powiatu. Dzieci i młodzież licznie i aktywnie uczestniczyły w organizowanych przez 
bibliotekę, zarówno w jej siedzibie, jak i w szkołach, różnego rodzaju spotkaniach, a także 
konkursach, koncertach i wystawach. W ramach X Dnia Przedsiębiorczości, organizowanych 
w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi, 4 uczennice z tej szkoły  
zapoznały się z pracą na stanowisku bibliotekarza. 

Od lat w  gmachu biblioteki mają  swą siedzibę: 

reaktywowane we wrześniu 2003 r., po 10 latach przerwy, Nowotomyskie 
Towarzystwo Kulturalne  

redakcja  PRZEGLĄDU  NOWOTOMYSKIEGO – pisma społeczno-kulturalnego, 
ukazującego się pod patronatem Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego 

nowotomyskie Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. 
 

            Z pomieszczenia   świetlicowego w przyziemiu biblioteki korzysta nowotomyski  Klub 
„Amazonek” ( Stowarzyszenia Kobiet po Mastektomii). Z  pomieszczeń M i PBP – na 
organizację szkoleń, prelekcji, zebrań i narad - korzystały też:  

 Polski Związek Działkowców   

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

 Powiatowe Koło Diabetyków 

 Nowotomyski Klub Biegacza „Chyży”. 
 
 Rok 2013 był kolejnym rokiem dużej  aktywności członków  - zawiązanej we wrześniu 

w ramach udziału biblioteki w Programie Rozwoju Bibliotek  – Gminnej Koalicji na rzecz 

Rozwoju Biblioteki.  Zaproszenie do udziału w  Koalicji przyjęli  m. in. samorządowcy, 

dyrektorzy nowotomyskich instytucji, szefowie działających w mieście stowarzyszeń i firm, 

przedstawiciele samorządu lokalnego, służb mundurowych, klubów sportowych oraz 

miejscowi artyści, nauczyciele, regionaliści, podróżnicy i pasjonaci różnorakich dziedzin 

ludzkiej aktywności. Grono koalicjantów, zwanych    Biblioentuzjastami liczy aktualnie 67 

osób. Przy ich udziale,  często z ich inicjatywy, przy wykorzystaniu ich kompetencji i 

zainteresowań  zostały zaplanowanie i zrealizowane  różnorodne działania kulturalno-

edukacyjne, spośród  których największym wspólnym, jednoczącym inwencję i poczynania 

Biblioentuzjastów, dokonaniem był III PRZYSTANEK: BIBLIOTEKA. 
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Rozdział 5. 

Inne ważne wydarzenia. Osiągnięcia.   

 Rok 2013 był kolejnym roku udziału MiPBP   w charakterze biblioteki wiodącej – wraz 

z trzema bibliotekami partnerskimi z terenu powiatu; tj. BPM i G w Opalenicy; BPG w Kuślinie 

i GBP w Miedzichowie –  w  Programu Rozwoju Bibliotek, kierowanym przez - powołaną do 

jego prowadzenia Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - dysponującą 

funduszami amerykańskiego koncernu Microsoft Billa i Melindy Gatesów. Upłynął pod 

znakiem: 

 realizacji poszczególnych działań wpisanych w  PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI  na lata 

2012 – 2015;   

 współtworzenia platformy internetowej LABIB dla bibliotekarzy i bibliofanów chcących 

dzielić się swoją wiedzą, zbierać doświadczenia i pomnażać pomysły;   trzy 

bibliotekarki (Martyna Kimstacz, Sylwia Kupiec i Izabela Putz)  były członkiniami 

35.osobowej grupy liderów z całej Polski – zaangażowanych we wdrażanie projektu. 

 

   W RANKINGU BIBLIOTEK 2013, przeprowadzonym przez redakcję „Rzeczpospolitej” i Instytut 

Książki, mającym na celu pokazanie przykładów najlepszych bibliotecznych praktyk i miejsc, w 

których - dzięki współpracy lokalnych władz i bibliotekarzy  - udaje się przekształcać biblioteki w 

nowoczesne centra informacji, edukacji i kultury, MiPBP już po raz drugi znalazła się w gronie 

10 najlepszych bibliotek w Polsce, zajmując wśród 763 zgłoszonych – w skali ogólnopolskiej – 

bibliotek: X miejsce w skali ogólnej;  V miejsce w kraju w kategorii gmin miejsko-wiejskich i  III 

miejsce w regionie wielkopolskim. 

 

Nowy Tomyśl, 28 lutego 2014 r. 

 

   


