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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. 2015 zamieszkiwało 
25 674 mieszkańców; z tego w mieście  14 478  mieszkańców, a na wsiach 11 196 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. Dotacje z  jednostek samorządu terytorialnego: 1 441 874 ,00 zł       

 podmiotowa (tj. dotacja organizatora)    - 1 352 074 zł 

 powiatowa (na realizację zadań ponadlokalnych) – 50 000  zł 

 dotacje celowe (z gminy – z przeznaczeniem na  remont zasieków na kubły w MiPBP oraz wymianę pieca co w Filii w Wytomyślu) – 
39 800 zł 

B . Pozyskane środki pozabudżetowe: 28 293, 08 zł 

 z  Biblioteki Narodowej (w ramach programu:   Zakup nowości czytelniczych do bibliotek ) – 12 711,00  zł  ( z przeznaczeniem na zakup 
nowości wydawniczych) 

 z Fundacji ORANGE (w ramach programu: Orange dla bibliotek) – 5 582,08  zł (z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostępu do 
Internetu w placówkach bibliotecznych) 

 z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa informacyjnego ( w ramach projektu: Inkubatory przedsiębiorczości ) – 10 000,00 zł (z 
przeznaczeniem na wyposażenie bibliotecznej Strefy Innowacji)   

      C. Przychody własne (z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń, usług reprograf., sprzedaży wydawnictw, za zagubione książki i in.) - 18 102,92 zł  
 
          Budżet biblioteki w roku  2015  zamknął się  kwotą 1 488 270, 00 zł.   
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III.     ZATRUDNIENIE. KADRA 

A. Na  dzień 31 grudnia  2015 roku  M i PB P w Nowym Tomyślu zatrudniała 22 pracowników zatrudnionych na 17,25 etatu, w tym:  

 16 pracowników działalności podstawowej / bibliotekarzy /;  z tego w bibliotece -   
11  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; 

 4 pracowników obsługi technicznej: tj. pracowników gospodarczych  w wymiarze po 0,5 etatu. 
Na wynagrodzenia osobowe pracowników M i PBP wydatkowano w roku sprawozdawczym kwotę 812 000, 00zł.                 

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

/  stan  na 31. grudnia 2015 r./ 

 

STANOWISKO 

SŁUŻBOWE 

WYKSZTAŁCENIE 

 

 

 

wyższe 
wyższe  

zawodowe 

licencjat 

studium  

bibliotekarskie 

średnie  

bibliotekarskie 

średnie ogólne ŁĄCZNIE 

bibliote-

karskie 

niebibliote-

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 
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 B. Pracownicy M i PBP systematycznie  podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w rożnych formach zajęć: w formach  szkolnych i 
pozaszkolnych. Na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w formach   pozaszkolnych wydatkowano w roku sprawozdawczym 
kwotę 3 080,00  zł.  
 

IV. BAZA LOKALOWA. REMONTY I MODERNIZACJE 
W roku 2015 w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej i obiektach filii  
bibliotecznych przeprowadzono następujące prace remontowe i modernizacyjne: 

 remont pomieszczenia  Ośrodka Wiedzy o Regionie w MiPBP  – na kwotę 25 697, 60 zł 

 budowa zasieków na odpady stałe w MiPBP – na kwotę 25 941,05 zł zł 

 wymiana kotła co wraz z osprzętem w Filii bibliotecznej  w Wytomyślu - na kwotę 19 685,42 zł 

 termoizolacja kotłowni i remont dachu kotłowni w Filii bibliotecznej w Jastrzębsku St. – na kwotę 9 296,79 zł 

 roboty remontowe w Filii bibliotecznej w Bukowcu – na kwotę 467,40 zł  
Na prace remontowe i modernizacyjne z dotacji podmiotowej i dotacji celowych wydatkowano ogółem kwotę 81 088, 26 zł. 
 
V. WYPOSAŻENIE 
W  roku sprawozdawczym z budżetu biblioteki  zakupiono meble, elementy wyposażenia oraz sprzęt techniczny i informatyczny, i tak: 

 meble biblioteczne i sprzęt techniczny (stoły; krzesła, szafy na zbiory; fotele, ławę, odkurzacz i chłodziarko-zamrażarkę do pomieszczenia 
socjalnego)– na kwotę 23 333,79 zł 

 sprzęt i osprzęt informatyczny ( skaner, drukarka, UPS )   – na kwotę  1 688,00 zł 
Łącznie na meble oraz sprzęt techniczny i informatyczny wydatkowano kwotę 25 021, 79 zł. 

Ponadto w ramach programu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „Tablety w Twojej bibliotece” pozyskano 6 tabletów AppleiPad 
wraz z akcesoriami. Wartość darowizny wyniosła 11 790,03 zł. 
 
VI.  KOMPUTERYZACJA 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna dysponuje: 
 27 (18 stałymi i 9 przenośnymi) stanowiskami komputerowymi ze stałym dostępem do sieci Internet (2 łącza DSL po 4 Mbit; łącze 

światłowodowe dostarczane przez Spnię Mieszkaniową i gminę) ; w tym 16 stanowiskami pracowniczymi (zawierającymi także 
oprogramowanie biblioteczne SOWA 2/MARC 21 i oprogramowanie biurowe) i 11 stanowiskami do dyspozycji czytelników , 
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 20 stanowiskami czytelni internetowych w filiach bibliotecznych oraz 5 stanowiskami dla pracowników filii bibliotecznych 
 6 tabletami AppleiPad wraz z akcesoriami 
 infrastrukturą sieci bezprzewodowej (WI-FI)   
 W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką (wewnętrzna sieć biblioteczna) 
zbudowany w oparciu o program biblioteczny  SOWA2/z formatem MARC21. Biblioteka dysponuje katalogiem komputerowym obejmującym 
100% bibliotecznych zbiorów i udostępnianym w wersji on-line.   

 
W roku 2015 zbudowana została nowa witryna  internetowa biblioteki (www.bibliotekant.pl) w technologii WCAG 2.0   dostępna także dla  
osób z dysfunkcją wzroku, umożliwiająca czytelnikom – poprzez katalog on- line - z komputerów domowych: 

 elektroniczne zamawianie i rezerwowanie książek 

 elektroniczne prolongowanie wypożyczonych książek (o ile istnieje taka możliwość) 
a także 

 elektroniczne powiadamianie czytelników o terminie zwrotów wypożyczonych pozycji oraz możliwości odbioru pozycji wcześniej 
zamówionych. 

 
 Biblioteka posiada także swój profil na portalu społecznościowym Facebook.   
 

Na bazie już posiadanego i uzupełnionego sprzętu komputerowego w 2012 r.  na zlokalizowanym w bibliotece serwerze powiatowym, 
umieszczone zostały bazy księgozbiorów wszystkich bibliotek z terenu powiatu nowotomyskiego  prowadzące obsługę w oparciu o program 
SOWA2/MARC21, z wyjątkiem biblioteki we Lwówku dysponującej innym (MAK+) oprogramowaniem bibliotecznym. 

Wydatki związane z utrzymaniem i modernizacją sieci komputerowej  wyniosły w 2014 roku: 34 557,50 zł ( w tym: usługi informatyczne –  
20 461,50 zł; licencje i oprogramowanie – 12 408 zł;  zakup sprzętu – 1 688,00 zł) 

  

Rozdział 2. 
DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA. Zbiory. Udostępnianie. Usługi    
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.      

http://www.bibliotekant.pl/
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I. ZBIORY I ICH GROMADZENIE  
 

 KSIĘGOZBIÓR 
 

Na dzień 31 grudnia 2015 r. stan księgozbioru w placówkach bibliotecznych wynosił 88 380  wol.; w tym w bibliotece 55 695 wol., a w filiach 
32 685 wol.   
Na 100 mieszkańców zatem przypada: ogółem 344,2  książek ( w tym - w mieście 384,7 na wsiach – 291,9 ). 
 

                            

W roku 2015 w   przybyło ogółem 2 825 wol. książek, z tego w bibliotece 1 384 wol., w filiach 1 411 wol.   
Zakupiono ogółem 2 726 wol. o łącznej wartości 61 648,49 zł. W tym ze środków Biblioteki Narodowej (w ramach programu:  Zakup 
 nowości wydawniczych do bibliotek ) 587 wol. na kwotę 11 166,61 zł. Z darów - od czytelników, autorów, z wydawnictw, innych 
 bibliotek i instytucji – pozyskano 99 wol. o łącznej wartości 1 050,00 zł. 

W 2015 r. wskaźnik zakupu nowości wydawniczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców wyniósł ogółem 10,6 wol. ; w tym w mieście 
9,43 vol., a na wsiach 12,16 wol.  
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Tab. 2                                                                                 RODZAJE NABYTKÓW KSIĄŻKOWYCH 
                                                                                                   w 2015 r.  / w woluminach/ 

 

Rodzaj nabytku MiPBP w tym 

w bibliotece w filiach 

 

Zakupy 

ze środków budżetowych 

 

2139 1202 937 

ze środków  BN-u 587 163 424 

razem 2726 1365 1361 

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

 99 19    80 

ogółem  2825 1384 1411 

 

Tab. 3                                                                       PRZYDZIAŁY NABYTKÓW KSIĄŻKOWYCH  
                                                                                         w 2015 r. / w woluminach/ 
 

   MiPBP ogółem  2825 

 Biblioteka   1384 

F Filie biblioteczne   1441 

   1. Filia w Borui Kościelnej   267 

   2. Filia w Bukowcu   361 

   3. Filia w Jastrzębsku Starym   251  

   4. Filia w Sątopach   274 

   5. Filia w Wytomyślu   288 
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 AUDIOBOOKI 
                         
Zbiór „książki mówionej”  (audiobooki) na koniec 2015 roku obejmował 643 pozycje. W 2015 r.  zakupiono 143 pozycje „książek 
mówionych”  o łącznej wartości  3 499,40 zł. W tym ze środków Biblioteki Narodowej (w ramach programu:  Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek ) 69 pozycji na kwotę 1 544,39 zł.  
 

 E-BOOKI 
 
Począwszy od maja 2014 r. biblioteka udostępnia czytelnikom e-booki. W  roku 2015 zapewniła swoim czytelnikom  - w ramach  
przynależności do Wielkopolskiego Konsorcjum Bibliotek -   dostępy do baz e- booków  na  2 platformach: IBUK LIBRA (Wydawnictwo: 
PWN) i NASBI (Wydawnictwo: HELION). 

Koszt zakupu dostępów do licencjonowanych zbiorów elektronicznych na w/w platformach e-booków w roku 2015 wyniósł 2 295 zł 
(IBUK LIBRA – 1 845 zł i NASBI – 450 zł). 

 REGIONALIA 
  
Biblioteczny Ośrodek Wiedzy o Regionie gromadzi zbiory specjalne:  
- dokumenty życia społecznego (dżs-y); tzn. wszelkiego rodzaju dokumenty, filmy i druki ulotne dotyczące poszczególnych dziedzin życia 
społecznego, zarówno historycznych, jak i bieżących wydarzeń z życia społecznego, politycznego, gospodarczego i kulturalnego Nowego 
Tomyśla i powiatu nowotomyskiego, odzwierciedlających   działalność różnego rodzaju organizacji, stowarzyszeń, instytucji i osób. 
Materiały te   opracowywane są komputerowo w systemie SOWA 2/MARC 21 i katalogowane, a informacje o nich podawane w katalogu 
on-line;  
-  w partnerstwie z nowotomyskimi regionalistami Ośrodek Informacji o Regionie prowadzi witrynę gromadzącą stare fotografie 
dokumentujące przeszłość Nowego Tomyśla i okolicznych wsi – tj. Nowotomyską Galerię Internetową oraz współtworzy Centralne 
Archiwum Tradycji Lokalnej, prowadzone przez Ośrodek KARTA w Warszawie. Nowotomyską Galerię Internetową – tworzy aktualnie 16 
osób gromadzących i opisujących znajdujące się w niej stare zdjęcia i skany dokumentów. Zgromadzono w niej dotąd 3147 skanów; z 
czego 2372 zostały opisane i opublikowane w domenie publicznej. Zgodę na ich publiczną prezentację wyraziło 228 osób. W ciągu 
minionego roku galerię odwiedziło 11 161 osób (średnio dziennie 30); a liczba odsłon wyniosła 386 613. 
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- 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. 
  
W roku 2015 kontynuowane było opracowywanie Bibliografii Regionalnej Powiatu Nowotomyskiego - bazy danych zawierającej 
informacje o artykułach dotyczących Powiatu Nowotomyskiego ukazujących się w prasie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej. Baza 
obejmuje okres od 2003 roku do chwili obecnej. Jest na bieżąco aktualizowana, uzupełniana i udostępniana w wersji on-line.                          

             

 CZASOPISMA 
W roku 2015 biblioteka dysponowała 107 czasopismami bieżącymi (w tym: 15 tytułami dla dzieci i młodzieży oraz jednym tytułem 
obcojęzycznym), obejmującymi zarówno prasę centralną, regionalną, jak i lokalną, stanowiącymi cenne uzupełnienie księgozbiorów 
podręcznych.  Czytelnia Ogólna dysponuje 63 czasopismami; filie biblioteczne – 44 czasopismami. Tylko jedna filia biblioteczna w 
Sątopach nie dysponuje czasopismami bieżącymi.  Na zakup czasopism wydatkowano kwotę 14 761, 58 zł. 
 

 POZOSTAŁE ZBIORY SPECJALNE 
Zbiory audiowizualne  liczą 4 550 jednostek, w tym najwięcej jest wśród nich kaset magnetofonowych – 1 229 oraz płyt analogowych.            

                       

II. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW. CZYTELNICY  

W 2015 roku w bibliotece  odnotowano 58 051 odwiedzin. Z biblioteki i  jej  filii  korzystało ogółem 6460  zarejestrowanych 
użytkowników; w tym 5 665 czytelników – 4213 w siedzibie biblioteki i 1452 w filiach bibliotecznych na wsiach. Na 100 mieszkańców 
przypada zatem: ogółem – 22,07 czytelników, w tym w mieście wskaźnik ten wynosi 29,1  a na wsiach – 12,98.   
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Ogółem w roku sprawozdawczym wypożyczono na zewnątrz  84 847 woluminów książek; z tego w bibliotece 49  958, w filiach 34 887. 
Na 100 mieszkańców przypada ogółem 330,5 wypożyczeń - w bibliotece 345,1,8  a w filiach 311,6.   

    
Udostępnianie książek na miejscu wyniosło 17 331 wol.: w tym w bibliotece – 2 857 vol. i na filiach – 14 774 vol.   Wypożyczenia zbiorów 
specjalnych wyniosły 1072 jednostki; w tym 995 audiobooków. 
Biblioteka prowadziła również wypożyczenia międzybiblioteczne do i z innych bibliotek. I tak w 2015 r.  wypożyczono z naszej biblioteki do 
innych bibliotek 63 pozycje, natomiast sprowadzono z innych bibliotek 76 pozycji książkowych i audiobooków. 
Wypożyczenia czasopism  wyniosły ogółem 12 806 egz.; w tym na wsiach 7 871 egz.   
W różnych formach działalności kulturalno-edukacyjnej placówki uczestniczyło 14 550 osób. 
 
III. POZOSTAŁE USŁUGI BIBLIOTECZNE 
 

 KOMPUTERY. INTERNET  
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej i wszystkich jej filiach do dyspozycji użytkowników są stanowiska komputerowe z 
bezpłatnym dostępem do Internetu, wyposażone w drukarki i słuchawki oraz tablety.  W Czytelni Głównej   korzystać można także z sieci 
Internet na własnych laptopach, poprzez łącze Wi-Fi. 
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 KURSY  E –LEARNINGOWE 

Od kwietnia 2015 r. we wszystkich placówkach BIBLIOTECZNYCH oferowany jest  dostęp do wybranych bezpłatnych kursów e-
learningowych. W ofercie Funpakiet do wyboru czytelników pozostaje 5 kursów : 
 Język angielski – poziomy A1 – B2 
 Czytaj 123 – kurs nauki szybkiego czytania, poprawiający pamięć fotograficzną 
 Pisz 123 – kurs rozwijający umiejętność szybkiego, bezwzrokowego pisania na klawiaturze 
 Fotografia 123 – obowiązkowy kurs dla początkującego fotografa i pasjonata zdjęć 
 Photoshop 123 – kurs z obsługi najpopularniejszego programu graficznego. 
Z kursów e – learningowych można korzystać samodzielnie – zarówno w bibliotece, jak i w domu. Wystarczy być czytelnikiem biblioteki i 
odebrać w Czytelni Głównej kod dostępu.   
 

 KSIĄŻKA NA TELEFON 

Z usługi Książka na telefon mogą korzystać czytelnicy, którzy ze względu na stan zdrowia, wiek lub stopień niepełnosprawności nie mają 
innej możliwości wypożyczenia książek. W ramach tej usługi  biblioteka dostarcza książki wyłącznie do domów czytelników na terenie 
miasta.  Książki zamówione w ramach tej usługi dostarczane są bezpłatnie w terminie 3 dni od daty telefonicznego złożenia 
zamówienia.   Usługa Książka na telefon nie obejmuje książek z księgozbioru podręcznego, podręczników akademickich i czasopism. 
 

 KSERO I WYDRUKI 
Biblioteka  i jej filie wykonują usługi reprograficzne z materiałów własnych (jeśli ich stan na to pozwala) oraz w miarę możliwości 
czasowych bibliotekarza z materiałów powierzonych , o ile nie jest to sprzeczne z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 
dn. 4 lutego 1992 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zmianami). 
Wysokość opłat za usługi reprograficzne określa CENNIK OPŁAT I USŁUG wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora MiPBP w Nowym 
Tomyślu. 
 
 
 
 
 
 
 

http://test.bibliotekant.pl/wp-content/uploads/2015/08/Cennik2.pdf
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Rozdział 3. 
DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA. Popularyzacja książki i czytelnictwa   

 
Kontynuując wieloletnią w tym względzie tradycję, M i PBP w 2015 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.   
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 w Strefie Koloru /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  jedenasty,   w dniach 8 – 15 maja , obchodzony był TYDZIEŃ BIBLIOTEK , tym razem pod hasłem  Wybieram czytanie; w jego 
ramach  odbyły się m. in. tradycyjne imprezy majowe : Majówka z książką  i XI – 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 – w tym roku odbywające się w nowej Bibliotece Publicznej w Zbąszyniu.    

 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 2015 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    Cała Polska czyta w bibliotekach! 

               

W roku 2015 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.: 

  Tydzień z Internetem - cykl WIELOPOKOLENIOWYCH  spotkań, których celem  jest przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu osób 
starszych, zorganizowanych w ramach europejskiego TYGODNIA Z INTERNETEM; wspólnie z Domem Dziennego Pobytu 

 Piątkowe Harce w Strefie Koloru – projekt czytelniczy dla dzieci w  wieku 6 -9 lat, realizowany wspólnie z 19 Drużyną Harcerską BUKI 

 Opowieści bez liku w wielkanocnym koszyku, Pani Jesień bajki niesie oraz  Świąteczne opowieści pełne magicznej treści – wspólnie z 
Zespołem Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra K. Hołogi 

oraz z partnerami instytucjonalnymi spoza naszego lokalnego środowiska 

 Link do przyszłości – wspólnie z  Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Szkołą Liderów w Warszawie  
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Po raz trzeci MiPBP włączyła się do ogólnopolskiej kampanii pod patronatem Prezydenta RP. Edycja 2015 NARODOWEGO CZYTANIA  przebiegła 
pod hasłem Czytamy „Lalkę” Bolesława Prusa   (5 września). W ramach ogólnopolskiej akcji – zorganizowana została w bibliotece I 
OGÓLNOPOLSKA NOC BIBLIOTEK pod hasłem Groza -  nie czytać !  (30 maja). 
           
Największym przedsięwzięciem organizacyjnym była organizacja imprezy   plenerowej – pikniku rodzinnego o charakterze   
Wielodziedzinowego Konkursu Wiedzy i Umiejętności, czyli IV Przystanku: Biblioteka!, który odbył się na terenie wokół biblioteki  5 września, a 
w którego organizację zaangażowało się blisko 70.osobowe grono pracowników biblioteki i partnerów biblioteki.          

    Na różne formy działalności kulturalno-edukacyjnej placówki i jej filii w 2015 roku  wydatkowano kwotę 27 286 zł.   
 

 Rozdział 4. 
DZIAŁALNOŚĆ  WYDAWNICZA   
 
W roku 2015 nakładem bibliotecznej oficyny wydawniczej  ukazały  się   (w nakładzie po 300 egzemplarzy) dwa podwójne numery 
bibliotecznego kwartalnika, informatora biblioteczno-kulturalnego pt. SUPLEMENT, redagowanego przez pracowników i współpracowników 
MiPBP.  

Nakładem bibliotecznej oficyny ukazał się także w nakładzie 300 egzemplarzy tomik wierszy nowotomyskiej poetki Doroty Nowak  opium, który 
jest cz. 2  serii poetyckiej, prezentującej wiersze nowotomyskich twórców skupionych na Nowotomyskim Piętrze Wyrazów Literackich. 

Ponadto pracownicy MiPBP   stanowią trzon Zespołu Redakcyjnego, wydawanego przez Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne, pisma 
społeczno-kulturalnego Przegląd Nowotomyski, wspomagając także jego autorów w pozyskiwaniu materiałów źródłowych. 

 

Rozdział 5. 
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. 



Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu 
Sprawozdanie roczne  z działalności 2015 r. 

15 

 

Dotacja   na realizację zadań powiatowych  wyniosła  w 2015  roku  50 000 zł. 
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. 

Realizację zadań ponadlokalnych przedstawia  Załącznik  do niniejszego sprawozdania. 

 
 
 

Rozdział 6. 
Współpraca ze środowiskiem. Współpracownicy i partnerzy. 

M i PBP ściśle współpracowała w 2015 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 XII 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 
 

 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 - skorzystały też:  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (szkolenia dla rodzin zastępczych) 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (szkolenia dla młodzieżowych liderów zdrowia) 

 Komenda Powiatowa Policji 

 Powiatowe Koło Diabetyków  

 Nowotomyski Klub Biegacza „Chyży” 

 Sekcja emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego 
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 Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 
 
 Rok 2014 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 62 osoby. 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 V PRZYSTANEK: BIBLIOTEKA. 

   

Rozdział 7. 
Inne ważne wydarzenia. Osiągnięcia.   

Rok 2015  upłynął pod znakiem udziału zespołu bibliotecznego w projekcie STREFA INNOWACJI W BIBLIOTECE – prowadzonym przez Fundację 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, z udziałem 20 bibliotek publicznych z miejscowości liczących od 15 000 do 100 000 mieszkańców. 
Biblioteki biorące udział w projekcie wspólnie z mieszkańcami poszukują rozwiązań ważnych problemów całej społeczności, testują nowe 
pomysły, eksperymentują, wprowadzając do swojej oferty nowatorskie działania. Pomagają im w tym aktywni ludzie i nowe technologie. Zespół 
projektowy nowotomyskiej biblioteki tworzy dwoje pracowników biblioteki i jej partner – przedstawiciel Urzędu Miejskiego. 

W 2015 roku MiPBP otrzymała Certyfikat BIBLIOTEKI Z PASJĄ – otwartej dla internautów w każdym wieku, przyznawany przez Fundację Orange. 

 

Nowy Tomyśl, 8 lutego 2016 r. 
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      Realizacja zadań ponadlokalnych        -       2015 r. 
 

ZADANIE 1:        Instruktaż i pomoc metodyczna w działalności gminnych i miejsko-gminnych bibliotek publicznych  
                            powiatu nowotomyskiego 
 

 1.Dodatki powiatowe dla pracowników MiPBP o zakresach obowiązków rozszerzonych o opiekę nad powiatową siecią   
   bibliotek publicznych: 

 Dyrektor   

 Gł. księgowy   

 Bibliotekarze dziedzinowi (dodatki instruktorskie): 
 ds. gromadzenia, opracowania i kontroli zbiorów 
 ds. usług informacyjnych,  informatycznych i in. usług bibliotecznych 
 ds. bibliografii regionalnej 

 12 813,33 
 

3 600,00 
2 353,33 

 
2 180,00 
2 380,00 
2 300,00 

2. Pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne; fundusz pracy 2 505,00  

3. Wyjazdy instruktażowe i doradcze ( a także związane z dostarczaniem materiałów bibliotecznych lub przewozem osób)   169,60  
     

4. Doposażanie bibliotek w książki, druki i inne materiały biblioteczne  - 

5. Gromadzenie  literatury fachowej ; tzw. biblioteczki przedmiotowej  482,00    

6. Wykonywanie zestawień informacyjnych i bibliograficznych, w tym opracowywanie  Bibliografii Regionalnej Powiatu  
   Nowotomyskiego 

w zakresie 
obowiązków 
pracownika 

Łączny koszt zadania/podzadań 15 969,93  
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ZADANIE 2:         Organizacja szkoleń i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy powiatowej sieci bibliotek publicznych 
 

 Wyjazdy szkoleniowe pracowników MiPBP o zakresach obowiązków rozszerzonych o opiekę nad powiatową siecią 
bibliotek publicznych: 

 seminaria (3)( 24.III; 22. VI; 15. X) dla dyrektorów bibliotek powiatowych – WBP i CAK w Poznaniu 

 narady dla instruktorów bibliotek powiatowych (1) (10.IV)  - WBP i CAK w Poznaniu 
 Spotkanie członków KONSORCJUM WIELKOPOLSKICH BIBLIOTEK  - użytkowników platformy e-booków IBUK 

LIBRA – WBP i CAK w Poznaniu (24. IV)  

  Informatoria cyfrowe w działalności bibliotek publicznych - seminarium wyjazdowe do bibliotek publicznych woj. 
podkarpackiego, mazowieckiego i łódzkiego (15 – 19. VI) 

 Deskryptory Biblioteki Narodowej a rozwój systemów SOWA, czyli nowy sposób opracowywania zbiorów 
bibliotecznych - WBP i CAK w Poznaniu (19. X) 
 

 
   

 199,90 
   35,20 
    35,20 

 
 464,60 

 
106,80 

 Szkolenia dla bibliotekarzy powiatowej sieci bibliotek publicznych z udziałem prelegentów reprezentujących różne 
specjalności bibliotekarskie – organizowane przez MiPBP: 
 

 Doskonalenie umiejętności z zakresu obsługi programu bibliotecznego SOWA2/MARC21 – szkolenie wyjazdowe z 
siedzibie Firmy Sokrates Software (twórcy programu) w Poznaniu - (18 marca) 

 Nowe narzędzia twórczej pracy z najmłodszymi czytelnikami – Teatrzyk Kamishibai – BP w Zbąszyniu (12 maja) 

 E-usługi dla mieszkańców, czyli biblioteka jako miejsce informacji o sprawach urzędowych załatwianych drogą 
elektroniczną oraz Środki pozabudżetowe dla bibliotek (MiPBP; 18 listopada) 

 Biblioteka Pomysłów 2015-   Mamy Cię! Młodzież w bibliotece  
- zajęcia warsztatowe dla pracowników powiatowej sieci bibliotek publicznych (MiPBP; 27 maja) 
- konferencja regionalna w   Centrum Kultury i Bibliotece w Suchym Lesie (Suchy Las; 1 grudnia)  

 

 
  
 

 432,83 
 

738,00 
120,00 

 
   
 

478,16 
 

Łączny koszt zadania/podzadań 2 610,69   
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ZADANIE 3:         Kształtowanie powiatowej sieci komputerowej  w oparciu o program SOWA2/MARC21 
 

  
Tworzenie i udostępnianie  własnych  komputerowych baz  danych    

w zakresie 
obowiązków 
pracownika 

  
Doradztwo i pomoc w zakupie programów komputerowych i wdrażaniu oprogramowania bibliotecznego 

w zakresie 
obowiązków 
pracownika 

Administrowanie i serwisowe utrzymanie zintegrowanego powiatowego  systemu bibliotecznego 
 

17 708,00  
  

Łączny koszt zadania/podzadań 17 708,00     

 

 

ZADANIE 4:          Wspieranie gminnych i miejsko-gminnych bibliotek powiatu nowotomyskiego w realizacji programów  
                               kulturalno-edukacyjnych 
 

 Organizowanie spotkań autorskich , spotkań z podróżnikami i innymi interesującymi gośćmi bibliotecznych spotkań – w 
siedzibach bibliotek: 

 z Łukaszem Wierzbickim – podróżnikiem  i autorem książek dla dzieci ( NT.;  Miedzichowo) (luty)  

 z Mikołajem Golachowskim – podróżnikiem  i autorem książek dla dzieci   (NT; Kuślin) (marzec)   

 z Mariuszem  Niemyckim –  autorem książek dla dzieci   (NT; Zbąszyń) (maj) 

 z Anną Sójką – autorką książek dla dzieci (NT; Lwówek) (październik) 
   

 
 

385,00 
660,00 
550,00 
720,00   

  
 

Łączny koszt zadania/podzadań 2 315,00  
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ZADANIE 5:           Integracja środowiska bibliotekarskiego powiatu nowotomyskiego 
 

  Współorganizacja XII Powiatowego Forum Bibliotekarzy   w nowo oddanej do użytku Bibliotece Publicznej w 
Zbąszyniu – 12 maja   

 Seminarium wyjazdowe do Zakładu Naukowego im. Ossolińskich we Wrocławiu połączone ze zwiedzaniem 
miasta – 25 września 

668,98     
 

------------ 
 

Łączny koszt zadania/podzadań 668,98    

 

 

ZADANIE 6:           Obsługa formalno-biurowa bibliotek samorządowych powiatu nowotomyskiego 
 

  
Koordynowanie rocznej sprawozdawczości GUS- owskiej  

w zakresie 
obowiązków 
pracownika 

Koordynowanie zewnętrznych badań ankietowych i analiz dotyczących funkcjonowania powiatowej sieci bibliotek 
publicznych 

w zakresie 
obowiązków 
pracownika 

Organizowanie przepływu informacji dot. m. in. nowych  trendów w bibliotekarstwie, przepisów prawa bibliotecznego, 
organizacji pracy i różnych elementów bibliotekarskiego warsztatu  

w zakresie 
obowiązków 
pracownika 

Zakup materiałów biurowych     
1029,33  

Rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe      
 

276,91 
  

Łączny koszt zadania/podzadań  1 306,24 
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ZADANIE 7:            Zadania własne biblioteki powiatowej 
 

  Działalność wydawnicza  w ramach tworzenia tzw. biblioteki regionalnej : 
 

 Wydanie tomiku 2 z poetyckiej serii Nowotomyskiego  Piętra Wyrazów Literackich –  Doroty Nowak „opium” 
 

  
957,57  

 

 Prezentacja i promocja  dokonań twórczych artystów z terenu powiatu nowotomyskiego 
- wieczory Nowotomyskiego Piętra Wyrazów Literackich  - spotkania promujące dokonania  lokalnych twórców  

 słowa (luty, marzec, listopad)  

      - prezentacja tomiku  wierszy Doroty Nowak pt. „na dwa” (kwiecień)  
      - prezentacja książki Emilii Nowak pt. „Piromani” (maj) 
      - „W miłości zwycięstwo” – wieczór z poezją ks. Hieronima Hały (październik) 

  Galeria na Piętrze – wystawy prac nowotomyskich plastyków:  Zdzicha Połącarza (z okazji Jubileuszu 50.lecia 
pracy twórczej); Pawłą Schreynera; Edwarda Kupca; Adama Rybarczyka i zbąszynianina Krzysztofa Rożka 
  

 
  

1 036,92 
 

295,00 
---------- 
---------- 

 
688,20  

 
 

 
Popularyzacja wiedzy o regionie: 

 Etnografowie w terenie - organizacja wystawy   fotografii  z Cyfrowego Archiwum im. prof. Józefa Burszty. 
Partner: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu) (czerwiec-lipiec-sierpień) 

 IV Nowotomyska Konferencja Olęderska – konferencja popularnonaukowa podsumowująca  wyniki prac 
badawczych w Cichejgórze, połączona z wystawa prac studentów kierunków projektowych  
Współorganizatorzy: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Uniwersytet Zielonogórski, ASP w Warszawie, ASP w 
Łodzi, Urząd Miejski (grudzień) 

 Otwarte spotkanie z pracownikami naukowymi Zakładu Atłasu Historycznego PAN w Warszawie pracującymi nad 
rekonstrukcją sieci osadniczej i środowiska geograficznego XVI.wiecznej Polski (lipiec) 

 Z szarego notatnika – prezentacja książki Teresy Tomsi, poetki i eseistki z Poznania, której bohaterkami są m. in 
nowotomyskie Sybiraczki (wrzesień) 
 

 
  

1 026,17 
 

----------  
 
 
 

---------- 
 

416,15 

Działania promocyjne wynikające ze stosowania strategii marketingowej – w tym:  



Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu 
Sprawozdanie roczne  z działalności 2015 r. 

22 

 

 

 redagowanie i wydawanie pisma MiPBP pt. „Suplement” i przygotowywanie różnych materiałów promocyjnych 

 organizacja Tygodnia Bibliotek „ Wybieram czytanie” oraz  I Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek „Groza nie czytać!” 
 

 
3 975,00 
581,25   

Reprezentowanie środowiska bibliotekarskiego powiatu nowotomyskiego na forum pozalokalnym: 

   VI Ogólnopolski Kongres Bibliotek Publicznych „Włącz różnorodność” – 22-23 października; Warszawa 
 

 
444,90  

Łączny koszt zadania/podzadań 9 421,16     

 

 Budżet MiPBP   

2011 r. -  wykonany   1 320 682,00 zł 

                 w tym tzw. dotacja powiatowa na zadania ponadlokalne – 58 000,00 zł  (= 4,39 % całości) 

2012 r. – wykonany  1 333 907,36  zł  

                w tym tzw. dotacja powiatowa na zadania ponadlokalne – 55 000,00 zł   (= 4,12 % całości) 

2013 r. – wykonany 1 392  325,47  zł  

                w tym tzw. dotacja powiatowa na zadania ponadlokalne – 55 000,00 zł   (= 3,95  % całości) 

2014 r. – wykonany 1 411  468,69  zł  

                w tym tzw. dotacja powiatowa na zadania ponadlokalne – 50 000,00 zł   (= 3,54  % całości) 

2015 r.  – wykonany 1 488 270,00 zł 

                w tym tzw. dotacja powiatowa na zadania ponadlokalne – 50 000,00 zł   (= 3,35  % całości) 

 

 

 

   


