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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. 2016 zamieszkiwało 
25 863 mieszkańców; z tego w mieście  14 402  mieszkańców, a na wsiach 11 461 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: 1 478 600 ,00 zł       

 podmiotowa (tj. dotacja organizatora)    - 1 389 000 zł 

 powiatowa (na realizację zadań ponadlokalnych) – 50 000  zł 

 dotacje celowe (z gminy – z przeznaczeniem  na wymianę sprzętu komputerowego do obsługi czytelników w MiPBP – 10 000 zł; na 
przygotowanie projektu kompleksowej modernizacji Czytelni Ogólnej – 15 000 zł; oraz wymianę pieca co w Filii w Jastrzębsku Starym – 
7 600 zł; zakup i montaż komina w technologii rury stalowej w Filii w Jastrzębsku Starym – 7 000 zł) – 39 600 zł 
 

B . Pozyskane środki pozabudżetowe:  13 303 zł 

 z  Biblioteki Narodowej (w ramach programu:   Zakup nowości czytelniczych do bibliotek ) –  z przeznaczeniem na zakup nowości 
wydawniczych 
   

     C. Przychody własne (z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń, usług reprograficznych,  
          sprzedaży     wydawnictw, za zagubione książki i in.) - 21 020,22 zł  
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Budżet biblioteki w roku  2016  zamknął się  kwotą 1 512 923, 22 zł.   
 

III.     ZATRUDNIENIE. KADRA 

A. Na  dzień 31 grudnia  2016 roku  M i PB P w Nowym Tomyślu zatrudniała 21 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; 

 3 pracowników obsługi technicznej: tj. pracowników gospodarczych  w wymiarze łącznym 2 etatów. 
Na wynagrodzenia osobowe pracowników M i PBP wydatkowano w roku sprawozdawczym kwotę 845 000, 00 zł.                 

 

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

/  stan  na 31. grudnia 2016 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 8      8 

kustosz 1 1     2 

starszy bibliotekarz 1   3   4 

bibliotekarz       - 
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młodszy bibliotekarz  1    1 2 

OGÓŁEM: 10 2 - 3 - 1 16 

                

 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 4 042,00  zł.  
 

IV. BAZA LOKALOWA. REMONTY I MODERNIZACJE 
W roku 2016 w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej i obiektach filii  
bibliotecznych przeprowadzono następujące prace remontowe i modernizacyjne: 

 wymianę kotła co wraz z  zakupem i montażem komina w technologii rury stalowej w Filii bibliotecznej  w  Jastrzębsku Starym - na kwotę 
16 516,85 zł 

 prace remontowo- malarskie i instalacyjne w budynku MiPBP i filiach – na kwotę 11 676, 62 zł 

 wymianę drzwi wewnętrznych w budynku biblioteki oraz drzwi zewnętrznych w Filii w Bukowcu - na łączną kwotę 10 338, 95 zł 

 montaż żaluzji w pomieszczeniach Wypożyczalni, Oddziału dla Dzieci i  Młodzieży oraz na bibliotecznych korytarzach – na kwotę 8 219, 22 zł 

 remont amfilady na frontowej ścianie biblioteki -  na kwotę  2 219,29 zł  
 

Na prace remontowe i modernizacyjne z dotacji podmiotowej i dotacji celowych wydatkowano ogółem kwotę 48 970, 93 zł. 
Przygotowany został także projekt kompleksowej modernizacji Czytelni Ogólnej, którego koszt wyniósł 15 000 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 (komodę; trzy szafki z nadstawkami;  dwa fotele, stolik,  dmuchawę ogrodową; telewizor; projektor 
przenośny; telefax i drukarkę ) – na kwotę 12 820, 30 zł 

 sprzęt  informatyczny (9 komputerów stacjonarnych i serwer )   – na kwotę  16 752,00 zł. 
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Łącznie na meble oraz sprzęt techniczny i informatyczny wydatkowano kwotę 29 572, 30 zł. 

Ponadto w ramach  projektu „Zaparkuj klimatycznie” Fundacji Allegro All for Planet w Poznaniu – w wyniku akcji „Kręć kilometry” z udziałem 
nowotomyskich miłośników dwóch kółek na parkingu przed budynkiem biblioteki zamontowanych zostało 10 designerskich stojaków 
rowerowych.  

 
VI.  KOMPUTERYZACJA 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna dysponuje: 
 w bibliotece: 27 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu (w tym 15 stanowiskami pracowniczymi i 12 stanowiskami do 

dyspozycji użytkowników) 
  w filiach bibliotecznych: 25 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu (w tym 5 stanowiskami pracowniczymi i 20 

stanowiskami do dyspozycji użytkowników); 
 7 tabletami (6 tabletami AppleiPad wraz z akcesoriami oraz 1 tabletem Samsung) 
 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.  
Na zlokalizowanym w bibliotece serwerze, posadowione zostały bazy   bibliotek z terenu powiatu nowotomyskiego  prowadzące obsługę w 
oparciu o program SOWA2/MARC21, z wyjątkiem biblioteki we Lwówku dysponującej innym (MAK+) oprogramowaniem bibliotecznym. 

 
Witryna  internetowa biblioteki (www.bibliotekant.pl) opracowana została w technologii WCAG 2.0   dostępnej także dla  osób z dysfunkcją 
wzroku. Umożliwia czytelnikom – poprzez katalog on- line-  z komputerów domowych: 

 elektroniczne zamawianie i rezerwowanie książek 

 elektroniczne prolongowanie wypożyczonych książek  
a  także 

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

http://www.bibliotekant.pl/
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 Biblioteka posiada także swój profil na portalu społecznościowym Facebook.   

  
Wydatki związane z utrzymaniem i modernizacją sieci komputerowej (bez zakupu sprzętu) wyniosły w 2016 roku 26 310 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.      

I. ZBIORY I ICH GROMADZENIE  
 

 KSIĘGOZBIÓR 
 

Na dzień 31 grudnia 2016 r. stan księgozbioru w placówkach bibliotecznych wynosił 89 406  wol.; w tym w bibliotece 55 516 wol., a w filiach 
33 890 wol.   
Na 100 mieszkańców zatem przypada: ogółem 346  książek ( w tym - w mieście 385 na wsiach – 296 ). 
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W roku 2016 w   przybyło ogółem 2 673 wol. książek, z tego w bibliotece 1 383 wol., 
w filiach 1 290 wol.   
Zakupiono ogółem 2 614 wol. o łącznej wartości 62 220,71 zł. W tym ze środków  
Biblioteki Narodowej (w ramach programu:  Zakup nowości wydawniczych do  
bibliotek ) 570 wol. na kwotę 12 007,28 zł.  
Z darów - od czytelników, autorów, z wydawnictw, innych bibliotek i instytucji –  
pozyskano 59 wol. o łącznej wartości 1 215,00 zł. 

W 2016 r. wskaźnik zakupu nowości wydawniczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców wyniósł ogółem 10,11 wol. ; w tym w mieście 
9,32 vol., a na wsiach 11,1 wol.  
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Tab. 2                                       RODZAJE NABYTKÓW KSIĄŻKOWYCH 
 w 2016 r.  / w woluminach/ 

 

Rodzaj nabytku MiPBP w tym 

w bibliotece w filiach 

 

Zakupy 

ze środków budżetowych 

 

2044 1172 872 

ze środków  BN-u 570 171 399 

razem 2614 1343 1271 

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

 59 40    19 

ogółem  2673 1383 1290 

 

Tab. 3                               PRZYDZIAŁY NABYTKÓW KSIĄŻKOWYCH  
                                                     w 2016 r. / w woluminach/ 
 

   MiPBP ogółem  2673 

 Biblioteka   1383 

F Filie biblioteczne   1290 

   1. Filia w Borui Kościelnej   276 

   2. Filia w Bukowcu   263 

   3. Filia w Jastrzębsku Starym   236  

   4. Filia w Sątopach   262 

   5. Filia w Wytomyślu   253 
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 AUDIOBOOKI 
                         
Zbiór „książki mówionej”  (audiobooki) na koniec 2016 roku obejmował 740 pozycji. W 2016 r.  zakupiono 97 pozycji „książek 
mówionych”  o łącznej wartości  2 304,00 zł. W tym ze środków Biblioteki Narodowej (w ramach programu:  Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek ) 58 pozycji na kwotę 1 295,72 zł.  
 

 E-BOOKI 
 
Począwszy od maja 2014 r. biblioteka udostępnia czytelnikom e-booki. W  roku 2016 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 2016 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 dokumenty i 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. Nowotomyska Galeria Internetowa –    
dysponuje aktualnie 3 345 obiektami;  z czego 2540  zostało opracowanych i opublikowanych w domenie publicznej; a 805 jest w trakcie 
opracowywania. W ciągu minionego roku galerię odwiedziło 16 413 wizytujących; a liczba odsłon wyniosła 267 748 stron; 
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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 2016 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 2016 biblioteka dysponowała 100 czasopismami bieżącymi (w tym: 22 dla dzieci i młodzieży oraz jednym tytułem 
obcojęzycznym), obejmującymi zarówno prasę centralną, regionalną, jak i lokalną, stanowiącymi cenne uzupełnienie księgozbiorów 
podręcznych.  Czytelnia Ogólna dysponuje 69 czasopismami; filie biblioteczne – 31 czasopismami. Tylko jedna filia biblioteczna w 
Sątopach nie dysponuje czasopismami bieżącymi.  Na zakup czasopism wydatkowano kwotę 15 605, 80 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  

 Z biblioteki i  jej  filii  korzystało ogółem 6740  zarejestrowanych użytkowników; w tym 5 562 czytelników – 4131 w siedzibie biblioteki i 
1431 w filiach bibliotecznych na wsiach. Na 100 mieszkańców przypada zatem: ogółem – 21,62 czytelników, w tym w mieście wskaźnik 
ten wynosi 28,7  a na wsiach – 12,49.   



Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu 
Sprawozdanie roczne  z działalności 2016 r. 

10 

 

 



Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu 
Sprawozdanie roczne  z działalności 2016 r. 

11 

 

 

Ogółem w roku sprawozdawczym wypożyczono na zewnątrz  85 377 woluminów książek; z tego w bibliotece 52  353, w filiach 33 024. 
Na 100 mieszkańców przypada ogółem 331,87 wypożyczeń - w bibliotece 363,5  a w filiach 288.   
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Udostępnianie książek na miejscu wyniosło 18 959 wol.: w tym w bibliotece – 3 403 vol. i na filiach – 15 556 vol.   Wypożyczenia zbiorów 
specjalnych wyniosły 1319 jednostek; w tym 1319 audiobooków. 
Biblioteka prowadziła również wypożyczenia międzybiblioteczne do i z innych bibliotek. I tak w 2016 r.  wypożyczono z naszej biblioteki do 
innych bibliotek 5 pozycji, natomiast sprowadzono z innych bibliotek 86 pozycji książkowych i audiobooków. 

Wypożyczenia czasopism  wyniosły ogółem 17 256 egz.; w tym na wsiach 11 422 egz.   

W różnych formach działalności kulturalno-edukacyjnej placówki uczestniczyły 10 863 osoby. 

 

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. 
 

 KURSY  E –LEARNINGOWE 

Od kwietnia do października 2016 r. we wszystkich placówkach BIBLIOTECZNYCH oferowany jest  dostęp do wybranych bezpłatnych 
kursów e-learningowych. W ofercie Funpakiet do wyboru czytelników było 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 było korzystać samodzielnie – zarówno w bibliotece, jak i w domu. Wystarczyło być czytelnikiem 
biblioteki i odebrać w Czytelni Głównej kod dostępu.   
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 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 2016 r.   poz. 666, 1333 ). 
Wysokość opłat za usługi reprograficzne określa CENNIK OPŁAT I USŁUG wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora MiPBP w Nowym 
Tomyślu. 
 
 

Rozdział 3. 
DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA. Popularyzacja książki i czytelnictwa   

 
Kontynuując wieloletnią w tym względzie tradycję, M i PBP w 2016 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/ 

http://test.bibliotekant.pl/wp-content/uploads/2015/08/Cennik2.pdf
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Godziny dla Rodziny /zajęcia np. z zakresu edukacji czytelniczej i pedagogiki zabawy,  prowadzone równolegle dla dzieci i rodziców/ 
Miesiąc z książką / zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej dla grup przedszkolnych/ 
 

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/   
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  RĘKODZIEŁA „FANTAZJA” / otwarte warsztaty z zakresu różnych technik  
          rękodzielniczych/ 

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

  Po raz  dwunasty,   w dniach 8 – 15 maja , obchodzony był TYDZIEŃ BIBLIOTEK , tym razem pod hasłem  Biblioteka inspiruje; w jego 
ramach  odbyły się m. in. tradycyjne imprezy majowe : Majówka z książką  i XII – już -  POWIATOWE FORUM BIBLIOTEKARZY – doroczne 
spotkanie środowiska bibliotekarskiego z terenu powiatu nowotomyskiego,   połączone z  zajęciami warsztatowymi dla bibliotekarzy.  

 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 2016 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     Czytanie uskrzydla! 
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W roku 2016 bibliotekarki – we współpracy z członkami  Lokalnego Partnerstwa 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 

 Podróże małe i duże – projekt edukacyjny dla seniorów zrealizowany we współpracy z Pracownią Krajoznawczą Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu z udziałem uczestników zajęć w Domu 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 

 Noc w bibliotece – wspólnie z Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu 
 

Po raz czwarty MiPBP włączyła się do ogólnopolskiej kampanii pod patronatem Prezydenta RP. Edycja 2016 NARODOWEGO CZYTANIA  
przebiegła pod hasłem Czytamy  „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza  (3 września). W ramach ogólnopolskiej akcji – zorganizowana została w 
bibliotece II OGÓLNOPOLSKA NOC BIBLIOTEK pod hasłem  
Wolno czytać! (4 czerwca). 

           
Największym przedsięwzięciem organizacyjnym była organizacja imprezy   plenerowej – pikniku rodzinnego o charakterze 

Wielodziedzinowego Konkursu Wiedzy i Umiejętności, czyli VI Przystanku: Biblioteka!, który odbył się na terenie wokół biblioteki  10 
września, a w którego organizację zaangażowało się blisko 50.osobowe grono pracowników biblioteki i partnerów biblioteki. 

       
    Na różne formy działalności kulturalno-edukacyjnej upowszechniającej kulturę  
    czytelniczą – w bibliotece i jej filiach -  w 2016 roku    wydatkowano kwotę 33 131,40 zł.   
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 Rozdział 4. 
DZIAŁALNOŚĆ  WYDAWNICZA   
 
W roku 2016 nakładem bibliotecznej oficyny wydawniczej  ukazały  się   (w nakładzie po 300 egzemplarzy) cztery 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 Katarzyny Kutzmann – 
Solarek ”Wybudzenia”, który jest cz. 3  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. 
Dotacja   na realizację zadań powiatowych  wyniosła  w 2016  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. 
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Rozdział 6. 
Współpraca ze środowiskiem. Współpracownicy i partnerzy. 

M i PBP ściśle współpracowała w 2016 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.   

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 bezpłatnie 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 (szkolenie dla kapłanów z zakresu ustawy o organizowaniu imprez masowych; podsumowanie konkursu 
plastycznego; Święto Policji) 

 Powiatowe Koło Diabetyków  

 Nowotomyski Klub Biegacza „Chyży” 

 Sekcja emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego 

 Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 

 Drużyna „Szlachetnej Paczki”. 
 

Bibliotekarki włączyły się aktywnie, poprzez organizację kiermaszu książek, w przygotowanie i przeprowadzenie – zainicjowanej przez 
Starostwo Powiatowe – imprezy charytatywnej, której celem było zebranie środków na wózek inwalidzki niepełnosprawnego 
mieszkańca naszego miasta. 
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 Rok 2016 był kolejnym rokiem dużej  aktywności członków Lokalnego Partnerstwa  na rzecz Rozwoju Biblioteki.  Grono partnerów, 
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 VI PRZYSTANEK: BIBLIOTEKA. 

   

Rozdział 7. 
Inne ważne wydarzenia. Osiągnięcia.   

Rok 2016  upłynął pod znakiem obchodów Jubileuszu 70.lecia biblioteki, którym postanowiono nadać niekonwencjonalny kształt. Zamiast 
oficjalnej uroczystości jubileuszowej zaproponowano nowotomyślanom udział w szeregu wydarzeń, które złożyły się na – trwający od marca do 
listopada – projekt pod nazwą  7 DEKAD BIBLIOTEKI. Podczas wieńczącej obchody Jubileuszowej Gali uhonorowano najwierniejszych 
czytelników; bywalców bibliotecznych imprez i uczestników jubileuszowych konkursów. 
 
W 2016 roku zespół projektowy nowotomyskiej biblioteki -  składający się z dwóch bibliotekarek  i przedstawiciela Urzędu Miejskiego - 
kontynuował uczestnictwo 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. 

Nowotomyskie Piętro Wyrazów Literackich – skupiające w bibliotece nowotomyskich twórców słowa – zaistniało także poza środowiskiem 
lokalnym. Tomiki poezji nowotomyskich twórców, wydawane w ramach serii „Nowotomyskiego Piętra Wyrazów Literackich”, zyskały uznanie 
przedstawicieli środowiska literackiego -  pozytywne recenzje krytyków literackich i literaturoznawców. Obszerna informacja o tej formie 
działalności biblioteki zamieszczona została na portalu internetowym WIELKOPOLSKA. KULTURA U PODSTAW, a reprezentanci nowotomyskiego 
środowiska literackiego byli gośćmi audycji radiowej  z cyklu „Z Muzami pod rękę” wyemitowanej w grudniu w Radio „Emaus”.  

  

Nowy Tomyśl, 8 lutego 2017 r. 
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Realizacja zadań ponadlokalnych        -       2016 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 

 
 

3 600, 00 
2 326,67 

 
2 053,34 
2 280,00 
2 400,00   

2. Pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne; fundusz pracy 2 510,48   

3. Wyjazdy instruktażowe i doradcze ( a także związane z dostarczaniem materiałów bibliotecznych lub przewozem osób)   
324,50     

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

5. Gromadzenie  literatury fachowej ; tzw. biblioteczki przedmiotowej  -    

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

w zakresie 
obowiązków 
pracownika 

Łączny koszt zadania/podzadań 15 494,99   

 

 

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 (4)( 12. I; 15.III; 24. X; 2. XII.) dla dyrektorów bibliotek powiatowych – WBP i CAK w Poznaniu 

 narady dla instruktorów bibliotek powiatowych (1) (3. III. )  - WBP i CAK w Poznaniu 

 
   

  345,40 
    53,40 
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 Działania z zakresu promocji literatury, ze szczególnym uwzględnieniem literatury krajowej – wyjazd szkoleniowy 
do bibliotek niemieckich i czeskich     (5 – 9. IX) 

1 488,54      
   
 

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

 Jak ciekawie dyskutować o książkach …– nowatorskie metody i techniki. Warsztaty dla bibliotekarzy (MiPBP w  
Nowym Tomyślu. Prowadzący: Małgorzata Bochińska – WBPiCAK  (16 marca) 

 Jak zostać opowiadaczem. Prowadzący: Szymon Góralczyk „Karawana opowieści”  (MiPBP; 10 maja) 

 Biblioteka Pomysłów 2016-    Oczytani – miej oko na dobrą książkę  
- zajęcia warsztatowe dla pracowników powiatowej sieci bibliotek publicznych (MiPBP; 31 maja) 

 Od pomysłu do realizacji – jak dobrze zorganizować spotkanie autorskie, konferencję, warsztaty… Prowadzący: 
Małgorzata Bochińska – WBPiCAK  (12grudnia)  

 Doskonalenie umiejętności z zakresu obsługi programu bibliotecznego SOWA2/MARC21 – moduł skontrum. 
Szkolenie wyjazdowe w siedzibie Firmy Sokrates Software (twórcy programu) w Poznaniu - (13 października) 

 
  
 

145,85 
 

550,00   
 
  

230,00 
 
 

355,90 

Łączny koszt zadania/podzadań   3 169,09  

 

 
 

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 
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Administrowanie i serwisowe utrzymanie zintegrowanego powiatowego  systemu bibliotecznego 
 

  
16 110,00  

Łączny koszt zadania/podzadań 16 110,00       

 

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 Agnieszką Tyszką - autorką książek dla dzieci   (NT;  BPM i G w Opalenicy) (marzec) 

 z Markiem Tomalikiem – podróżnikiem , dziennikarzem i fotografikiem ( NT.;  BPM i G w Opalenicy) (kwiecień)  

 z Zofią Stanecką – autorką książek dla dzieci   (NT; Kuślin) (maj)   

 z Adamem Wajrakiem–  dziennikarzem; przyrodnikiem; ekologiem   (NT; BP w Zbąszyniu) (maj) 

 z Jędrzejem Majką – dziennikarzem i podróżnikiem (NT; BPMiG we Lwówku) (październik) 

 z Renatą Piątkowską – autorką książek dla dzieci (NT; BP w Miedzichowie) (listopad) 
   

 
 

1 320,00 
1430,00 
2 000,00  
   660,00 
1 000,00 
1 760,00 

    

  
 

Łączny koszt zadania/podzadań  8 170,00  

 

ZADANIE 5:           Integracja środowiska bibliotekarskiego powiatu nowotomyskiego 
 

  

 Organizacja XIII Powiatowego Forum Bibliotekarzy     –     10 maja 
 

  
1 748,16 

  
 

Łączny koszt zadania/podzadań 1 748,16     
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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     
1 181,57   

Rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe      
 

 
396,12  

Łączny koszt zadania/podzadań 1 577,69  

 

ZADANIE 7:            Zadania własne biblioteki powiatowej 
 

  Działalność wydawnicza  w ramach tworzenia tzw. biblioteki regionalnej : 
 

 Wydanie tomiku 3 z poetyckiej serii Nowotomyskiego  Piętra Wyrazów Literackich –  Katarzyna Kutzmann -  
Solarek „Wybudzenia”  
 

  
 
-   

 

 Prezentacja i promocja  dokonań twórczych artystów z terenu powiatu nowotomyskiego 
- wieczory (3) Nowotomyskiego Piętra Wyrazów Literackich  - spotkania promujące dokonania  lokalnych twórców  

 słowa z udziałem zaproszonych gości (kwiecień, październik , listopad)  

  Prezentacja  dorobku naukowego mieszkańców powiatu nowotomyskiego : Przestrzeń wspólna na wsi   - 

 
  

   987,24  
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prezentacja projektu naukowego dr Patrycji Mikołajczak z Nowego Tomyśla (styczeń)      

  Galeria na Piętrze – wystawy prac nowotomyskich plastyków i fotografików:  Przemysława Kaczmarka(marzec); 
Krzysztofa Adamczaka (maj); Edwarda Kupca (wrzesień) oraz zbąszynianek Barbary Wroniszewskiej-Wójcik 
(październik) i Ewy Muszalskiej (grudzień)    
  

   105,00 
 

1 527,51 

 
Popularyzacja wiedzy o regionie: 

 NOWOTOMYSKA RETROSPEKTYWA – wystawa dokumentów i zdjęć w związku z 230.rocznicą lokacji Nowego 
Tomyśla (czerwiec – lipiec – sierpień ) 

 Prowadzenie NOWOTOMYSKIEJ GALERII INTERNETOWEJ dokumentującej przeszłość Nowego Tomyśla i okolic  
 

 
  

 - 
 
- 

Działania promocyjne wynikające ze stosowania strategii marketingowej – w tym: 
 

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

 organizacja Tygodnia Bibliotek „Biblioteka inspiruje ” oraz  II Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek „Wolno czytać !” 
 

 
 

325,53 
434,79  

Reprezentowanie środowiska bibliotekarskiego powiatu nowotomyskiego na forum pozalokalnym: 

   VII Ogólnopolski Kongres Bibliotek Publicznych „Biblioteka – to ja ” – 17 – 18 listopada; Łódź 
 

 
350,00   

Łączny koszt zadania/podzadań 3 730,07      
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) 
2016 r. – wykonany  1 512 923,22 
   W tym tzw. dotacja powiatowa na zadania ponadlokalne – 50 000,00 zł (= 3,30% całości) 


