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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. 2020 zamieszkiwało 
26 361 mieszkańców; z tego w mieście  13 769  mieszkańców, a na wsiach 12 592 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.     Środki finansowe 

       A. Dotacje z  jednostek samorządu terytorialnego: 1 749 831, 00 zł       

 podmiotowa (tj. dotacja organizatora)    - 1 649 831 zł 

 powiatowa (na realizację zadań ponadlokalnych) – 100 000  zł 

 dotacje celowe organizatora – z przeznaczeniem  na: wykonanie muralu na północnej ścianie elewacji budynku MiPBP – 19 150,00 ;    
zakup i montaż wrzutni do książek (trezora bibliotecznego) – 15 000 zł ;  remont dachu na budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej    – 50 000 zł,   

B . Pozyskane środki pozabudżetowe:  35 809,00 zł 
 z  programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 31 809,00 zł (w ramach programu:   Zakup nowości czytelniczych do bibliotek 

 z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych – 13 000 zł; w ramach programu: „Promocja czytelnictwa” z przeznaczeniem  
na realizację projektu „Wydarzyło się naprawdę” – 6 544 zł i  z przeznaczeniem na realizację projektu: „Bibliolook, czyli co świszczy między 
kulturami ” – 12 265 zł)   

 z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w ramach programu: „Równać szanse” – z przeznaczeniem na kontynuację  projektu „Poezja i rap z ulicy 
Witosa”  – 4 000,00 zł 
 

     C. Przychody własne (z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń, usług reprograficznych, darowizna, sprzedaży  wydawnictw, za zagubione książki 
            i in.) – 27 954, 53 zł  
 

     Środki finansowe pozyskane na działalność MiPBP  w roku  2020  zamknęły się  kwotą: 1 897 744, 53 zł.             
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III.     ZATRUDNIENIE. KADRA 

Na  dzień 31 grudnia  2020 roku  M i PB P w Nowym Tomyślu zatrudniała (łącznie z dyrektorem)  21 pracowników zatrudnionych na  18  
etatach, w tym:  

 17 pracowników działalności podstawowej: dyrektor – 1;  bibliotekarze - 16 z tego w bibliotece -  11  oraz na filiach -  5  
       pracowników zatrudnionych w wymiarze: 1 etatu (10);  0,5 etatu (3)  lub 0,75 etatu (3); 

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

 2 pracowników obsługi technicznej: tj. pracowników gospodarczych  w wymiarze łącznym 1,75 etatów 
    Na wynagrodzenia osobowe pracowników M i PBP wydatkowano w roku sprawozdawczym kwotę 992 747, 22 zł.     

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

                         /  stan  na 31. grudnia 2020r./ 

 

STANOWISKO 

SŁUŻBOWE 

WYKSZTAŁCENIE 

 

 

 

wyższe 
wyższe 

zawodo- 
we 

licencjat 

studium 

bibliote-

karskie 

średnie 

bibliote-

karskie 

średnie 

ogólne 
ŁĄCZNIE 

bibliote-

karskie 

nie-

bibliote-

karskie 

starszy kustosz 7      7 

kustosz 3 1 1     5 

starszy bibliotekarz    1   1 

bibliotekarz  1    1 2 

młodszy bibliotekarz  2      2 

OGÓŁEM:  10 4 1 1 - 1 17 
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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 1 432,77  zł.  
 

IV. BAZA LOKALOWA. REMONTY I MODERNIZACJE 
W roku 2020 w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej i obiektach filii bibliotecznych przeprowadzono m. in. następujące prace 
remontowe i modernizacyjne: 

  remont dachu budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej   - na kwotę 52 315,65  zł 

  wykonanie muralu na północnej ścianie elewacji  budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – na kwotę   19 150,00 zł. 
 

Na prace remontowe i modernizacyjne  wydatkowano ogółem kwotę 76 465, 65 zł ( w tym  69 150 zł w ramach dotacji celowej organizatora –  
z przeznaczeniem  na remont dachu budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz na wykonanie muralu na północnej ścianie 
elewacji  budynku) 
   
  
V. WYPOSAŻENIE 
W  roku sprawozdawczym zakupiono meble – w tym stanowiska pracownicze w Ośrodku Wiedzy o Regionie, lady biblioteczne na filiach 
bibliotecznych w Wytomyślu i Sątopach, osłony stanowisk udostępniania w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego, ekspozytory, 
elementy wyposażenia, urządzenia techniczne – w tym sprzęt nagłaśniający oraz sprzęt teleinformatyczny – w tym komputery, czytniki, 
monitory, ekran reklamowy – na kwotę 119 225,08 zł 
Do użytku czytelników 30 października 2020 roku oddano wrzutnię do książek (tj. trezor biblioteczny) usytuowany na zewnątrz, przy wejściu 
głównym do budynku. Koszt jego zakupu i montażu wyniósł 22 500 zł (wydatek w kwocie 15 000 zł pokryto w ramach dotacji celowej 
Organizatora). 
Od 17 czerwca 2020 roku wprowadzone zostały w bibliotece głównej terminale umożliwiające bezgotówkową obsługę i rozliczanie transakcji 
za pomocą kart płatniczych.  
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VI.  KOMPUTERYZACJA 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna dysponuje: 
 w bibliotece: 30 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu (w tym 16 stanowiskami pracowniczymi i 14 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); 
 10 tabletami   
 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  SOWA SQL Standard. 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 SOWA SQL Standard , 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. 
Od 1 lipca 2020 roku wprowadzona została także nowa funkcjonalność bibliotecznego oprogramowania umożliwiająca nowym czytelnikom 
tzw. samozapis, tj. samodzielne zapisywanie się do biblioteki poprzez Internet.  
 

 Biblioteka posiada także swój profil na portalu społecznościowym Facebook i Instagramie.   
 

Wydatki związane z utrzymaniem i modernizacją sieci komputerowej (bez zakupu sprzętu) wyniosły w 2020 roku 39 945  zł.  
 
 

http://www.bibliotekant.pl/
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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 2020 r. stan księgozbioru w placówkach bibliotecznych wynosił  83 689  wol.; w tym w bibliotece 49 926 wol.,  
a w filiach 33 763 wol.  Na 100 mieszkańców zatem przypada: ogółem 317,47 książki.   
 

 
W roku 2020 w   przybyło ogółem 2 914 wol. książek, z tego w bibliotece 1 504 wol., w filiach 1 410 wol.   
Zakupiono ogółem 2 819 wol. o łącznej wartości 66 490,44 zł. W tym ze środków Biblioteki Narodowej (w ramach programu:  Zakup  
nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ) 550 wol. na kwotę 13 000 zł.  
Z darów - od czytelników, autorów, z wydawnictw, innych bibliotek i instytucji – pozyskano 95 wol. o łącznej wartości 2 442,00 zł. 
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W 2020 r. wskaźnik zakupu nowości wydawniczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców wyniósł ogółem 11,05 wol.   
 
 

Tab. 2                           RODZAJE NABYTKÓW KSIĄŻKOWYCH 

                                            w 2020 r.  / w woluminach/ 

Rodzaj nabytku MiPBP w tym 

w bibliotece w filiach 

 

Zakupy 

ze środków budżetowych 

 

2269 1255 1014 

ze środków  BN-u 550 182 368 

razem 2819 1437 1382 

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

 95 67    28 

ogółem  2914 1504 1410 
Tab. 3                               PRZYDZIAŁY NABYTKÓW KSIĄŻKOWYCH  

                                                     w 2020 r. / w woluminach/ 

   MiPBP ogółem  2914 

 Biblioteka   1504 

F Filie biblioteczne   1410 

   1. Filia w Borui Kościelnej   291 

   2. Filia w Bukowcu   293 

   3. Filia w Jastrzębsku Starym   279  

   4. Filia w Sątopach   278 

   5. Filia w Wytomyślu   269 
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W 2020 roku przeprowadzona została planowa kontrola księgozbioru (skontrum) w filii bibliotecznej w Borui Kościelnej.    

 AUDIOBOOKI                         
Zbiór „książki mówionej”  (audiobooki) na koniec 2020 roku obejmował 1116 pozycji. W 2020 r.  zakupiono 97 pozycji „książek 
mówionych”  o łącznej wartości   2 805,00 zł.   

 E-BOOKI 
Począwszy od maja 2014 r. biblioteka udostępnia czytelnikom e-booki. 
 Od 1 stycznia 2019 roku biblioteka zapewnia swoim czytelnikom  - w ramach  przynależności do Wielkopolskiego Konsorcjum Bibliotek -   
dostępy do baz e- booków  na  2 platformach: IBUK LIBRA (Wydawnictwo: PWN) i LEGIMI (Legimi Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu. 
Koszt zakupu dostępów do licencjonowanych zbiorów elektronicznych na w/w platformach e-booków w roku 2020 wyniósł 4 658,88 zł 
(IBUK LIBRA – 1 917,88 zł i LEGIMI – 2 741,00 zł). 
Biblioteka zapewnia także dostęp do baz POLONA I ACADEMICA  -  Cyfrowej Wypożyczalni  Publikacji Naukowych Biblioteki Narodowej,  
nie ponosząc z tego tytułu żadnych kosztów.  
 

 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;  
- Ośrodek Informacji o Regionie prowadzi witrynę gromadzącą dokumenty i stare fotografie dokumentujące przeszłość Nowego Tomyśla 
i okolicznych wsi – tj. Nowotomyską Galerię Internetową oraz współtworzy Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej, prowadzone przez 
Ośrodek KARTA w Warszawie. W roku 2020 w porozumieniu z Ośrodkiem KARTA w Warszawie dokonano przeniesienia danych i plików  
z Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej do Otwartego Systemu Archiwizacji OSA (osa.archiwa.org) 
Nowotomyska Galeria Internetowa –  Nowotomyska Galeria Internetowa –  dysponuje aktualnie 4274 obiektami;  z czego 3570 zostało 
opracowanych i opublikowanych w domenie publicznej; a 684  jest w trakcie opracowywania i oczekuje na publikację. W ciągu 
minionego roku galerię odwiedziło 6511 wizytujących; a liczba odsłon wyniosła 175776 stron;  średni czas pozostawania  użytkownika  
w galerii  wyniósł 5 min 50 s. 
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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 2020 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 2020 biblioteka dysponowała 89 czasopismami bieżącymi, obejmującymi zarówno prasę centralną, regionalną, jak i lokalną, 
stanowiącymi cenne uzupełnienie księgozbiorów podręcznych.  Czytelnia Ogólna dysponuje 52 czasopismami; filie biblioteczne –  
37 czasopismami. Tylko jedna filia biblioteczna w Sątopach nie dysponuje czasopismami bieżącymi.  Na zakup czasopism wydatkowano 
kwotę 11 063, 59 zł. 

 POZOSTAŁE ZBIORY SPECJALNE 
Zbiory audiowizualne  liczą 5 137 jednostek, w tym najwięcej jest wśród nich kaset magnetofonowych – 1 229 oraz płyt analogowych.    

 

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW. CZYTELNICY  

  Z biblioteki i  jej  filii  korzystało ogółem  4415  zarejestrowanych czytelników; w tym  – 3004 w siedzibie biblioteki i 1411 w filiach 
bibliotecznych na wsiach. Na 100 mieszkańców przypada: ogółem – 16,7 czytelników, w tym w mieście – 21,81 a na wsiach – 11,2.   
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Ogółem w roku sprawozdawczym wypożyczono na zewnątrz  60 999 woluminy książek; z tego w bibliotece 37  414, w filiach 23 585.     
Na 100 mieszkańców przypada ogółem 231,39 wypożyczeń.      
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Udostępnianie książek na miejscu wyniosło 5 031 wol.: w tym w bibliotece – 676 vol. i na filiach – 4 355 vol.   Wypożyczenia zbiorów 
specjalnych wyniosły 1095 jednostek; w tym 1095 audiobooków. 
Biblioteka prowadziła również wypożyczenia międzybiblioteczne do i z innych bibliotek. I tak w 2020 r.  sprowadzono z innych bibliotek  
4 pozycje książkowe. 
 
Udostępnienia czasopism  wyniosły ogółem 2 102 egz.; w tym na wsiach 974 egz.   

W stacjonarnych formach działalności kulturalno-edukacyjnej w placówkach bibliotecznych uczestniczyło  3 028 osób. 
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II. 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. 
 

 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.  
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   
 
W związku z zamknięciem bibliotek w okresach od 12 marca do 4 maja i od 7 do 29 listopada 2020 roku, a także  czasowymi ograniczeniami  
w działalności bibliotek i koniecznością prowadzenia działalności bibliotecznej przy zaostrzonym reżimie sanitarnym, spowodowanym pandemią 
koronawirusa SARS-CoV -2, w 2020 roku wystąpiły istotne trudności  w realizacji dotychczasowej bogatej i różnorodnej pod względem form 
działalności kulturalnej i edukacyjnej, obejmującej imprezy czytelnicze, literackie i artystyczne o zasięgu lokalnym (miejskim, gminnym  
i powiatowym), służącej p/w upowszechnianiu czytelnictwa oraz promocji książki i zaspokającej potrzeby kulturalne różnego rodzaju 
odbiorców.   

http://test.bibliotekant.pl/wp-content/uploads/2015/08/Cennik2.pdf
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Z konieczności M i P Biblioteka Publiczna swą działalność kulturalną i edukacyjną przeniosła w większej części do sieci Internet, a oprócz 
organizowanych okresowo wydarzeń stacjonarnych, zaproponowała swym czytelnikom i użytkownikom udział w wydarzeniach hybrydowych 
(równolegle: stacjonarnie i on-line) oraz w formie on-line, opracowując i wdrażając m. in. projekt: Biblioteka on-line. Bądź z nami w sieci 
każdego dnia.  W wersji on-line odbyły się także tradycyjnie od kilku lat organizowane cykliczne, doroczne imprezy – w tym także plenerowe  
i terenowe:    

 8 – 15 maja  -  Ogólnopolski TYDZIEŃ BIBLIOTEK, tym razem pod hasłem:  „Zasmakuj w bibliotece”  

 30 maja – 7 czerwca Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom Cała Polska czyta dzieciom pod hasłem „Czytamy bajko o zwierzętach”  

 16 czerwca – Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek  pod hasłem „Dołącz i świętuj razem z nami” 

 5 września – NARODOWE CZYTANIE  ogólnopolska  akcja pod patronatem Prezydenta RP tym razem poświęcona „Balladynie” Juliusza 
Słowackiego 

 9 października – NOC BIBLIOTEK 2020 pod hasłem: „Klimat na czytanie”  
a także przeprowadzony w mediach społecznościowych biblioteki X Jubileuszowy Przystanek: Biblioteka! 

 
   
Na różne formy działalności kulturalno-edukacyjnej upowszechniającej kulturę czytelniczą – w bibliotece i jej filiach -  w 2020 roku        

wydatkowano kwotę  38 934 zł (w tym z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Promocja czytelnictwa  – 18 809 zł i z programu 
Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży  „Równać szanse” – 4 000 zł).   
 

   
MiPBP kontynuowała swój  udział w popularyzującym czytelnictwo wśród najmłodszych dzieci  projekcie, realizowanym w ramach 
ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek”  przez Instytut Książki w Krakowie.  Dzieci w wieku przedszkolnym otrzymały  
w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika. Rodzice natomiast broszurę 
informacyjną „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka”, przypominającą o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz 
podpowiadającą, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze.  Akcja jest formą zachęcenia rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego 
czytania z dzieckiem. 
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Rozdział 4. 
DZIAŁALNOŚĆ  WYDAWNICZA   
 
W roku 2020 nakładem bibliotecznej oficyny wydawniczej  ukazał  się   (w nakładzie 300 egzemplarzy) jeden numer bibliotecznego 
kwartalnika, informatora biblioteczno-kulturalnego pt. SUPLEMENT, redagowanego przez pracowników i współpracowników MiPBP.  
Wydane zostały także:  

 tomik poezji ANNY NOWACZYK pt. Z PRZYMRUŻENIEM OKA – prezentujący twórczość lokalnej poetki  

 pozycja książkowa   pt. OKIEM BOA  z tekstami gwarowymi, prezentująca dorobek wieloletniego członka nowotomyskiej Kapeli ZZA 
WINKLA 

Swoją promocję miał także wydany w grudniu 2019 roku, opracowany przez nowotomyskich regionalistów Barbarę i Krzysztofa Jandy, Anetę 
Wiśniewska i Jana Bąbelka  album ZDAWAĆ SIĘ MOŻE, ŻE SĄ TU OD ZAWSZE… MAŁE OBIEKTY SAKRALNE NOWEGO TOMYŚLA I OKOLIC   
ze zdjęciami Pawła R. Schreynera.  

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 2020  roku  100 000 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. 
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Rozdział 6. 
Współpraca ze środowiskiem. Współpracownicy i partnerzy. 

M i PBP ściśle współpracowała w 2020 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.    

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  pomieszczeń M i PBP – na organizację szkoleń - skorzystał też: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (szkolenia dla młodzieżowych 
liderów zdrowia oraz dyrektorów placówek oświatowych) 

 
Przy ich udziale wieloletnich przyjaciół i partnerów M i P Biblioteki Publicznej,  często z ich inicjatywy, przy wykorzystaniu ich kompetencji  
i zainteresowań  zostały zrealizowane  różnorodne działania kulturalno-edukacyjne:     
Wśród partnerów tegorocznych działań wymienić należy szczególnie: 

 Zespół Szkół  nr 1 w Nowym Tomyślu – m. in. współudział w realizacji projektów: Pogotowie Informatyczne i „Kodowanie w bibliotece”; 
kontynuacja projektu: ”Poezja i rap z ulicy Witosa” oraz udział Grupy Apollo w organizacji Ogólnopolskiego Święta Wolnych Książek 

 Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów – współudział w projekcie „Seniorzy w natarciu” 

 Teatr S ze Zbąszynia -  udział w akcji Narodowego Czytania 2020 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – współorganizacja wystawy „Rodzina bez przemocy”  

 liczne grono Biblioentuzjastów i Przyjaciół Biblioteki   - współuczestniczących m. in. w realizacji projektów popularyzujących 
czytelnictwo: „Czytam Tobie”, „”Warto przeczytać”, „Czytelnicy polecają”, a także: „Pokaż swój talent”, „Spotkania niebanalne”, „Święto 
Kobiecości”, „Czwartkowe wieczory literacko-muzyczne” i „Korona gór Polski”. 
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Rozdział 7. 
Inne ważne wydarzenia. Osiągnięcia.   

W dniu 10 stycznia 2020 roku oddana została do użytku winda osobowa umożliwiająca swobodny dostęp na wszystkie kondygnacje budynku, 
powstała w wyniku  ukończonej z końcem grudnia 2020  roku inwestycji: przebudowa budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej  
wraz z rozbudową o windę osobową, będącej kolejnym etapem działań podejmowanych w celu  likwidacji istniejących w placówce barier 
architektonicznych i dostosowaniem jej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

 
W 2020 roku zespoły projektowe nowotomyskiej bibliotek pozyskały środki zewnętrzne na realizację zadań służących popularyzacji książki  
i czytelnictwa – w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz programów Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.  
Pozyskano środki zewnętrzne w kwocie łącznej: 35 809 zł.  
Pomimo trwającej od marca pandemii, dzięki stałemu doskonaleniu pracowników w zakresie stosowania w pracy kulturalno-edukacyjnej 
nowoczesnych technologii, plan działań kulturalno-edukacyjnych obejmujących przygotowane na rok 2020 projekty oraz większość form 
stałych, został niemal w całości zrealizowany. 
 

Specjalistka ds. animacji kulturalnej w MiP Bibliotece Publicznej – Izabela Putz – została laureatką nagrody głównej  w kategorii bibliotek 
większych i stypendystką IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Olgi Rok.  Kapituła konkursu doceniła zainicjowane i prowadzone przez 
laureatkę, biblioteczne Językowe Pogotowie. Ogłoszenie wyników tegorocznej edycji konkursu miało miejsce 9 grudnia 2020 roku, podczas 
Ogólnopolskiego Kongresu Bibliotek, który tym razem, ze względu na sytuację epidemiczną odbył się w sieci. Oprócz otrzymania stypendium 
pozwalającego spełnić osobiste marzenie Izabela Putz weźmie również udział - w ufundowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii - 
konsultacjach dotyczących pracy wielokulturowej, które pozwolą na jeszcze lepszą realizację projektu, jakim jest  Pogotowie Językowe, czyli 
spotkania z językiem polskim dla obcokrajowców. 

 
 
  
Nowy Tomyśl, 1 lutego  2021 r. 


