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Jak już wspomniano we wstępie do niniejszej publikacji za organizację bibliotek publicz-
nych odpowiedzialne są jednostki samorządowe. Nie ma ścisłych wytycznych związanych 
z systemem zarządzania nimi czy strukturą budowy sieci bibliotecznej w obrębie danego 
obszaru administracyjnego, dlatego istnieją w Polsce różne rozwiązania w tym zakresie. 

W niniejszym rozdziale omówiono modele, zastosowane w trzech polskich miastach – 
w Łodzi, Wrocławiu i Gdańsku. Każdy z nich reprezentuje inny stopień centralizacji sieci 
placówek – w Łodzi istnieje pięć Miejskich Bibliotek Publicznych, we Wrocławiu jedna, 
a w Gdańsku połączono w tej samej strukturze organizacyjnej bibliotekę miejską z woje-
wódzką. W kolejnych podrozdziałach omówiono szczegóły związane z zarządzaniem nimi 
i ich funkcjonowaniem.

Źródłem informacji były wywiady przeprowadzone z dyrektorami, instruktorami i pracowni-
kami działów wewnętrznych, sprawozdania z działalności bibliotek oraz zawartość ich stron 
internetowych. Realizatorzy projektu najbardziej wnikliwie przyjrzeli się bibliotekom łódz-
kim, gdyż to one były przedmiotem kontroli obywatelskiej i ich dotyczą wszystkie rozdziały 
niniejszej publikacji. Do Gdańska i Wrocławia wybrano się w ramach trzydniowych wizyt stu-
dyjnych. Ich celem było poznanie sposobu funkcjonowania tamtejszych sieci bibliotecznych 
i wskazanie dobrych praktyk, które mogłyby zostać przeniesione na grunt łódzki. W Gdańsku 
wizytę studyjną poprowadziła z-ca dyrektora, Bożena Orczykowska, która udzieliła wywiadu 
oraz wspierała cały proces pozyskiwania wiedzy o funkcjonowaniu placówki. Realizatorzy pro-
jektu spotkali się z kierownikami poszczególnych działów biblioteki, odwiedzili pięć filii oraz 
mieli okazję rozmawiać z dyrektorem Departamentu Kultury w Urzędzie Marszałkowskim. 
Głównym celem wizyty we Wrocławiu było zapoznanie się z funkcjonowaniem sieci biblio-
tek miejskich ze szczególnym uwzględnieniem procesu scalania sieci (z systemu zarządzania 
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w bibliotekach dzielnicowych na zarządzanie centralne). Głównym rozmówcą był dyrektor 
Andrzej Ociepa, przeprowadzono również wywiady z kierownikami działów wewnętrznych 
oraz odwiedzono siedem filii. 

Wszystkie biblioteki publiczne wchodzą w skład sieci bibliotek publicznych w Polsce, która jest ści-
śle powiązana ze strukturą administracyjną państwa, przez co podlega wszelkim zmianom zacho-
dzącym w tym obszarze. Reforma administracyjna z 1999 r., wprowadzająca trójstopniowy podział 
na województwa, powiaty i gminy, spowodowała konieczność przekształcenia całej sieci bibliotek 
publicznych. Ograniczenie liczby województw z 49 do 16 poskutkowało zmniejszeniem liczby bi-
bliotek wojewódzkich. Status ten zachowało 18 placówek (w województwach kujawsko-pomorskim 
oraz lubuskim funkcjonują po dwie biblioteki wojewódzkie)1. Natomiast pozostałe 31 bibliotek 
z dawnych miast wojewódzkich przekształcono w biblioteki gminne lub powiatowe. Te ostatnie 
powinny działać w każdym z 315 powiatów, jednak ich liczba jest obecnie trzykrotnie niższa – po-
mimo upływu wielu lat od wprowadzenia reformy administracyjnej tylko 1/3 powiatów posiada 
biblioteki powiatowe2.

Obecnie funkcjonowanie bibliotek publicznych w największym stopniu regulują dwie ustawy:

 ▪ Ustawa o bibliotekach3,

 ▪ Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej4.

Ustawa o bibliotekach określa zadania i sposób organizowania bibliotek publicznych, do których za-
licza Bibliotekę Narodową, biblioteki wojewódzkie, powiatowe oraz gminne. Tworzą one sieć bi-
bliotek publicznych w Polsce i zgodnie z ustawą są zorganizowane w formie instytucji kultury, co 
oznacza, że mają osobowość prawną. Za najważniejszy uważa się zapis o obowiązku prowadzenia 
przynajmniej jednej biblioteki publicznej dla każdej jednostki samorządu terytorialnego5.

Biblioteka Narodowa podlega Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako centralna bi-
blioteka państwa, natomiast pozostałe biblioteki publiczne są bibliotekami samorządowymi. 
Zadania poszczególnych bibliotek w dużej mierze się pokrywają, zwłaszcza w zakresie gromadze-
nia, opracowywania i udostępniania zbiorów. Biblioteka Narodowa jako jednostka centralna opra-
cowuje bibliografię narodową, prowadzi badania naukowe z zakresu bibliotekoznawstwa i czuwa 

1 BEŃSKI, A., SZYMOROWSKA, T.E. Sytuacja prawna bibliotek publicznych po reformie administracyjnej 
kraju. Biuletyn EBIB [on-line] 2000, nr 8 (17) [dostęp 5.10.2015]. Dostępny w: http://www.ebib.pl/biuletyn-e-
bib/17/a.php?benski_szymorowska.
2 MARCINOWSKI, K. Problemy funkcjonowania bibliotek publicznych w dużych miastach Polski na przykładzie Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie [on-line], [dostęp 30.09.15]. Dostępny w: http://www.ksiaznica.szczecin.pl/
www/file/get/hash/5820d.
3 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Dz.U. [on-line] 1997, nr 85, poz. 539 z późn. zm. [dostęp 
17.07.2015]. Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970850539.
4 Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dz.U. [on-
line] 1991, nr 114, poz. 493 z późn. zm. [dostęp 17.07.2015]. Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/
DetailsServlet?id=WDU19911140493.
5 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach… dz. cyt.
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nad merytoryczną działalnością bibliotek w całym kraju. Z kolei biblioteki wojewódzkie stanowią 
główne ośrodki w swoich regionach. Oprócz wykonywania typowych zadań, oferują pomoc in-
strukcyjno-metodyczną oraz sprawują nadzór merytoryczny nad bibliotekami niższego szczebla. 
Ich współpraca w obrębie sieci jest zróżnicowana. Niektóre biblioteki wojewódzkie współpracują 
głównie z placówkami oświatowymi, inne wspierają zarówno ośrodki powiatowe, jak i gminne6. 
Powodem tej sytuacji jest brak pełnej struktury sieci bibliotek powiatowych w wielu wojewódz-
twach. Liczbę i typy bibliotek w sieci bibliotek publicznych w 2014 r. ilustruje poniższa tabela.

Tab. 1. Biblioteki publiczne w poszczególnych województwach.

Województwo
Biblioteki pu-

bliczne ogółem
Biblioteki 

wojewódzkie
Biblioteki 
powiatowe

Biblioteki gminne
Inne biblioteki 

publiczne

dolnośląskie 185 1 3 181 0

kujawsko-pomorskie 147 2 2 142 1

lubelskie 224 1 12 211 0

lubuskie 80 2 0 78 0

łódzkie 189 1 14 174 0

małopolskie 196 1 7 185 3

mazowieckie 338 1 11 326 0

opolskie 73 1 2 70 0

podkarpackie 193 1 4 187 1

podlaskie 117 1 3 113 0

pomorskie 122 1 3 118 0

śląskie 169 1 20 148 0

świętokrzyskie 102 1 0 101 0

warmińsko-mazurskie 119 1 4 114 0

wielkopolskie 229 1 10 218 0

zachodniopomorskie 125 1 5 119 0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce na koniec roku 2014 funkcjonowało 2608 
bibliotek publicznych wszystkich szczebli. W tabeli 1 nie uwzględniono filii, których liczba w roku 
2014 wynosiła 54867. Liczba bibliotek publicznych w poszczególnych województwach jest bardzo 
zróżnicowana, co w dużej mierze zależy od wielkości samego województwa, gęstości zaludnienia, 
liczby miast i wsi. Najwięcej placówek, bo aż 338, działa w województwie mazowieckim, natomiast 

6 KUCZMIEROWSKA, L. Ocena potencjału instytucjonalnego bibliotek wojewódzkich [on-line], [dostęp 
17.09.2015]. Dostępny w: https://www.biblioteki.org/repository/PLIKI/DOKUMENTY/RAPORTY/Ocena_po-
tencjalu_instytucjonalnego_bibliotek_wojewodzkich.pdf.
7Stan bibliotek w Polsce 2014. Wybrane dane i wskaźniki [on-line], [dostęp 14.09.2015]. Dostępny w: http://www.
bn.org.pl/zasoby-cyfrowe-i-linki/elektroniczne-publikacje-bn/biblioteki-publiczne-w-liczbach.
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najmniej, tylko 73, w najmniejszym z województw – opolskim. Obok opolskiego jedynie w wojewódz-
twie lubuskim liczba bibliotek jest, na tle kraju, mała – wynosi 80, w pozostałych wartość ta prze-
kracza 100 placówek. Największe różnice występują w przypadku bibliotek powiatowych, do których 
zalicza się także biblioteki miast na prawach powiatu. W tej kategorii aż 20 placówek znajduje się na 
terenie województwa śląskiego, podczas gdy w województwach lubuskim i świętokrzyskim nie ma ich 
w ogóle.

Aby móc porównywać łódzkie MBP do innych sieci bibliotek kraju, przyjrzano się tym, zlokali-
zowanym w miastach z największą liczbą ludności: w Warszawie (1 735 442), Krakowie (761 873), 
Wrocławiu8 (634 487), Poznaniu (545 680) i Gdańsku9 (461 489)10.

WARSZAWA

Warszawską sieć bibliotek publicznych nadzoruje Biblioteka Publiczna miasta stołecznego 
Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, która pełni zarówno rolę biblio-
teki wojewódzkiej, jak i powiatowej. Do sieci miejskiej należy 18 placówek zwanych Bibliotekami 
Publicznymi Dzielnic Warszawy, po jednej na każdą, oddzielnie zarządzaną dzielnicę. Są to: 
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy 
Białołęka, Biblioteka Publiczna im. S. Staszica w Dzielnicy Bielany, Biblioteka Publiczna im. Z. 
Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota, Biblioteka Publiczna 
im. Z.J. Rumla w Dzielnicy Praga Południe, Biblioteka Publiczna im. ks. J. Twardowskiego 
w Dzielnicy Praga Północ, Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów, 
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek, 
Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus, Biblioteka Publiczna im. J. U. 
Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer, Biblioteka Publiczna 
w Dzielnicy Wesoła, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy 
Włochy, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz11.

Każda dzielnica Warszawy ma swojego burmistrza i osobny budżet, w związku z czym biblio-
teki dzielnic są finansowane przez inną jednostkę. Bibliotekom podlegają w sumie 172 filie, co 
daje łączną liczbę 190 bibliotek publicznych na terenie miasta Warszawy. Biblioteki Dzielnic 
Warszawy korzystają z różnych systemów bibliotecznych, np. Mateusz, Sowa czy Aleph. Ich kata-
logi nie są w żaden sposób połączone. 

8 Opis funkcjonowania bibliotek we Wrocławiu znajduje się w rozdziale 2.2.
9 Opis funkcjonowania bibliotek w Gdańsku znajduje się w rozdziale 2.3. 
10 Miasta największe pod względem liczby ludności. W: GUS [on-line], [dostęp 25.02.2016]. Dostępny w: 
http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingi-statystyczne/miasta-najwieksze-pod-wzgledem-liczby-
ludnosci/.
11 Biblioteki Publiczne Dzielnic Warszawy. W: Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy [on-line], [dostęp 
30.10.2015]. Dostępny w: http://www.koszykowa.pl/dla-czytelnikow/biblioteki/biblioteki-publiczne-dzielnic-
warszawy.
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KRAKÓW

Opiekę merytoryczną nad siecią bibliotek miejskich w Krakowie sprawuje Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna. Funkcjonują tam cztery biblioteki miejskie z rozbudowaną siecią fi-
lii i punktów bibliotecznych: Krowoderska Biblioteka Publiczna (Biblioteka Główna i 13 filii), 
Nowohucka Biblioteka Publiczna (Biblioteka Główna i 10 filii), Podgórska Biblioteka Publiczna 
(Biblioteka Główna i 20 filii) i Śródmiejska Biblioteka Publiczna (Biblioteka Główna i 14 fi-
lii)12. Każdej z bibliotek głównych są przypisane historyczne dzielnice Krakowa, na terenie któ-
rych tworzą sieć biblioteczną. Wszystkie biblioteki są w pełni skomputeryzowane. Większość 
z nich (Krowoderska, Podgórska, Śródmiejska) korzysta z oprogramowania Sowa, jedynie 
w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej wykorzystuje się system Patron. Wszystkie biblioteki udo-
stępniają informacje o zbiorach przez niezależne katalogi OPAC, choć jednocześnie ich kata-
logi są zintegrowane w portalu w.bibliotece.pl13. Tworzą również portal Kraków czyta14 i wydają 
wspólną kartę czytelniczą. 

Biblioteki mają odrębne regulaminy. Wyróżnia je wyjątkowa dbałość o strony WWW, a zwłasz-
cza obecność wyczerpujących informacji na temat sieci miejskiej i wszystkich filii. Od 2011 r. 
w Krakowie prowadzone są działania zmierzające do scalenia miejskich bibliotek. W tym celu 
został powołany zespół ds. łączenia bibliotek w Urzędzie Miasta Krakowa, w skład którego 
wchodzą także bibliotekarze. Prawdopodobnie w 2017 r. nastąpi połączenie bibliotek w jedną 
„Bibliotekę Kraków”. Wszystko jednak wskazuje na to, że struktura filii nie ulegnie zmianie. 

POZNAŃ

Funkcję Miejskiej Biblioteki Publicznej pełni w Poznaniu Biblioteka Raczyńskich, wpisana do 
Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miasta Poznania15. Nadzór merytoryczny w ramach sieci spra-
wuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury. Biblioteka Raczyńskich ma 
42 filie w różnych dzielnicach Poznania. Są to placówki różnego typu: 12 oferuje księgozbiór dla 
dorosłych, 12 dla dzieci, a 18 ma księgozbiór łączony. Ponadto w ramach sieci działają dwie filie 
specjalistyczne: sztuki i muzyki. Wielkość księgozbioru wszystkich placówek przekracza milion 
woluminów16. Biblioteka Raczyńskich korzysta z systemu komputerowego Horizon, podobnie jak 
18 filii, których zbiory dostępne są we wspólnym katalogu on-line. Za kontrolowanie współpracy 
z filiami odpowiada Dział Sieci Bibliotecznej.

12 Biblioteki w Małopolsce. W: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie [on-line], [dostęp 19.10.2015]. 
Dostępny w: http://www.rajska.info/biblioteki-publiczne/biblioteki-w-malopolsce.html.
13 w.bibliotece.pl [on-line], [dostęp 25.02.2016]. Dostępny w: https://w.bibliotece.pl/.
14 Kraków czyta [on-line], [dostęp 25.02.2016]. Dostępny w: https://krakowczyta.pl/.
15 Rejestr Instytucji Kultury [on-line], [dostęp 17.09.2015]. Dostępny w: http://bip.poznan.pl/bip/rejestr-insty-
tucji-kultury-rik,doc,2781/rejestr-instytucji-kultury-rik,54984.html.
16 Biblioteka Raczyńskich [on-line], [dostęp 25.02.2016]. Dostępny w: http://www.bracz.edu.pl/index.
php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=29.
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ORGANIZACJA MIEJSKIEJ  SIECI BIBLIOTEK

Łódzka sieć bibliotek publicznych to pięć odrębnie zarządzanych Miejskich Bibliotek Pu-
blicznych (MBP), zlokalizowanych w kolejnych dzielnicach miasta. Każda ma nadany od rębny 
numer w Rejestrze Instytucji Kultury Urzędu Miasta Łodzi i działa w oparciu o własny sta-
tut. Nadzór merytoryczny nad instytucjami sprawują Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi 
i Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi. Każda MBP ma inny regulamin – zapisy obowią-
zujące czytelników różnią się w poszczególnych dzielnicach, np. w zakresie warunków zapisu, 
wypożyczeń czy cenników usług. Łącznie w mieście funkcjonuje 81 bibliotek (w tym cztery filie 
szpitalne) oraz dwie czytelnie.

Struktura organizacyjna wygląda następująco:

 ▪ MBP Łódź-Bałuty tworzą Biblioteka Główna, 18 filii (w tym jedna wyłącznie dla dzie ci i młodzieży 
oraz jedna wyłącznie dla dorosłych) i dwa punkty biblioteczne (w areszcie śledczym i w domu po-
mocy społecznej). Główna biblioteka dzielnicy od września 2015 r. jest czynna w soboty.

 ▪ MBP Łódź-Górna ma w swojej strukturze Dział Gromadzenia, Opracowania i Selek cji Zbiorów1, 
Dział Udostępniania Zbiorów i Dział Informacji oraz 16 filii, z czego 11 gromadzi zbiory o charakte-
rze ogólnym, dwie dla dzieci, a trzy wyłącznie dla dorosłych. Dwie filie zlokalizowane są w szpitalach 
i udostępniają zbiory ich pacjentom oraz personelowi. Dodatkowo w tej dzielnicy funkcjonują trzy 
punkty biblioteczne (dwa przy domach dziennego pobytu i jeden przy domu pomocy społecznej). 
Dział Udostępniania Zbiorów i Informacji jest czynny także w soboty.

1 Jako jedyna spośród pięciu łódzkich bibliotek MBP Łódź-Górna ma wyodrębniony dział, który zajmuje się 
gromadzeniem, opracowaniem i selekcją zbiorów dla wszystkich swoich filii.

Rozdział 2.1
Raport z analizy sprawozdań merytorycznych  
Miejskich Bibliotek Publicznych w Łodzi z 2014 roku
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 ▪ MBP Łódź-Polesie tworzy Dział Udostępniania oraz 17 filii, z czego trzy z nich gromadzą wyłącz-
nie księgozbiór dla dzieci, cztery wyłącznie dla dorosłych, a dziesięć (w tym jedna szpitalna i jedna 
zlokalizowana w domu pomocy społecznej) to filie o charakterze uniwersalnym. W dzielnicy działa 
także osiem punktów bibliotecznych. W 2014 r. zlikwidowano bibliote kę składową, a także przystą-
piono do przekształcenia archiwum w składnicę akt. Dwie filie są czynne także w soboty.

 ▪ MBP Łódź-Śródmieście tworzą Dział Gromadzenia, Opracowania, Udostępniania i Informacji, 
Dział Informacyjno-Bibliograficzny oraz 13 filii bibliotecznych, w tym cztery fi lie dla dzieci i mło-
dzieży, dziewięć filii dla dorosłych, jedna szpitalna. Żadna śródmiejska biblio teka nie jest czynna 
w sobotę, ale planuje się otwarcie wybranych filii, jeśli uda się wdrożyć zaplanowane modernizacje.

 ▪ MBP Łódź-Widzew złożona jest z Działu Gromadzenia, Opracowania, Udostępniania i Informacji, 
Oddziału dla Dzieci oraz 11 filii (w tym dwóch dla dzieci i młodzieży) i trzech punktów bibliotecz-
nych. Jedna z filii jest czynna także w soboty.

FILIE

Poniżej zebrano najciekawsze informacje dotyczące funkcjonowania wybranych filii biblio tek pu-
blicznych w poszczególnych dzielnicach.

MBP ŁÓDŹ-BAŁUTY

Najlepsze warunki lokalowe mają Dział Udostępniania (Biblioteka Główna) oraz Filia nr 2 – są 
w niej duże pomieszczenia o powierzchni ponad 600 m2. Obydwie biblioteki rejestrują rocznie naj-
wyższą w dzielnicy liczbę odwiedzin czytelników i wypożyczeń. W większości filii w ostatnich la-
tach przeprowadzono remonty i prace modernizacyjne. Niektóre z nich usytuowane są na piętrze, 
siedem placówek przystosowanych jest do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową. Dwanaście 
filii pracuje w systemie jednozmianowym, a siedem na dwie zmiany.

Ciekawą działalność prowadzi Filia nr 3, która koncentruje się na zaspakajaniu potrzeb czytelni-
czych, edukacyjnych i kulturalnych dzieci i młodzieży. Lokal został zmodernizowa ny w 2012 r. 
i przystosowany do wymogów najmłodszych użytkowników. Wyposażono go w specjalne meble, 
np. jeden z regałów ma kształt lokomotywy. W kąciku dla naj młodszych czytelników są nie tylko 
książeczki dla maluchów, ale także zabawki. Wydzielo no również kilka regałów na zbiory dla do-
rosłych. Ze względu na swój profil filia organizuje liczne imprezy kulturalne dla czytelników indy-
widualnych i grup szkolnych oraz przedszkol nych. Biblioteka ta jest miejscem, w którym można 
odrobić lekcje, np. korzystając ze zgromadzonego księgozbioru popularnonaukowego, a także 
wsparcia kadry czy wolonta riuszy. Rozrywkę zapewniają liczne gry, zabawy i konkursy, organizo-
wane przez bibliote karzy. Można tu także obejrzeć film lub zagrać na konsoli Xbox.

Od 1 czerwca do 1 listopada 2015 w filii realizowano projekt pt. Spotkajmy się i poczytaj my – innowacyjny 
cykl seansów głośnego czytania połączonego z różnymi formami dzia łalności kulturalno-oświatowej, skierowany 
do dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym mieszkających na Starych Bałutach2.
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MBP ŁÓDŹ-GÓRNA

Największy lokal biblioteczny w strukturze MBP Łódź-Górna ma powierzchnię 740 m2 i znajduje 
się w centrum dzielnicy, co powoduje, że metraż ten jest niewy starczający. Cztery kolejne najwięk-
sze powierzchniowo filie liczą od 250 do 280 m2. Obecnie sześć filii oraz główna biblioteka dziel-
nicy mieszczą się na piętrze, co stanowi niedogodność dla osób starszych oraz z dysfunkcjami ru-
chu. Do potrzeb osób niepełno sprawnych przystosowanych jest pięć filii (w tym jedna częściowo), 
a w siedzibie biblioteki głównej znajduje się schodołaz.

Ciekawą aktywność w dzielnicy Górna prowadzi Filia nr 16, która specjalizuje się w gromadzeniu 
księgozbioru, a także działaniach na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami. Biblioteka na stałe 
współpracuje z organizacjami wspierającymi osoby z niepełnosprawno ściami, organizując wspólne 
imprezy – akcje czytania literatury terapeutycznej czy warsztaty umiejętności psychospołecznych. 
Różnorodność proponowanych przez bibliotekę form pracy służy przede wszystkim wyrównywaniu 
szans najmłodszych łodzian w dostępie do kultury oraz wpisuje się znacząco w działania w obszarze 
rewitalizacji społecznej, mające na celu zapobieganie społecznemu wykluczeniu. Lokal biblioteki jest 
nowoczesny i dobrze wyposażony, co daje możliwość podejmowania różnorakich działań.

MBP ŁÓDŹ-POLESIE

Wśród 18 placówek bibliotecznych tej dzielnicy najlepsze warunki lokalowe mają: Filia nr 1 
(218 m2), Filia nr 2 (266 m2), Filia nr 5 (240 m2), Filia nr 7 (312 m2) oraz Filia nr 12 (330 m2).

Ciekawą działalność w dzielnicy Polesie prowadzi Filia nr 14, która specjalizuje się w lite raturze z za-
kresu biblioterapii i czytelnictwa osób niepełnosprawnych. Znajdują się tam pu blikacje o walorach 
terapeutycznych, poświęcone chorobom, różnym rodzajom niepełno sprawności i uzależnień oraz do-
stosowane do potrzeb osób z wadami wzroku (duży druk). Również działalność informacyjna, eduka-
cyjna i kulturalna tej filii jest dostosowana do potrzeb osób z różnego rodzaju dysfunkcjami.

Filia nr 7 oferuje przestronny, nowy lokal o powierzchni 312 m2 (otwarty w maju 2015 r.), wy-
posażony w osiem komputerów z dostępem do Internetu (zakupionych ze środków Budżetu 
Obywatelskiego). Pozwala to m.in. na organizację cieszących się ogromną popularnością cyklicz-
nych kursów komputerowych dla seniorów. Biblioteka aspiruje do miana multimedialnej – znaj-
dują się tu zbiory książki mówionej, a także istnieje możliwość korzystania z urządzenia Czytak 
Plus, służącego osobom niewidomym do odtwarzania muzyki i książek w formacie MP3 i DAISY 
oraz urządzenie lektorskie Poet Compact.

Filia nr 16, zwana Biblioteką Katolicką, zgromadziła znaczny zbiór książek o tematyce związa-
nej z religią, filozofią i etyką katolicką. Bibliotekarze i grupa przyjaciół tej filii apliko wali o środki 
z projektu Grant na lepszy start. Pozyskano dzięki temu dofinansowanie na projekt pt. SzOK 
Spotkania z Ogromną Kreatywnością, skierowany do seniorów. Zakła dał on przeprowadzenie sześciu 
nieodpłatnych warsztatów rękodzielniczych.
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MBP ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE

Dwie śródmiejskie filie biblioteczne mają powierzchnię powyżej 200 m2, siedem – między 100 
a 200 m2, a cztery – poniżej 100 m2, w tym dwie zaledwie 15 m2. W samym centrum miasta, 
przy ul. Sienkiewicza, ma siedzibę nowocześnie wyposażona Filia nr 2. Wnętrze jest dwupo-
ziomowe, a dogodna lokalizacja zachęca do organizowania aktywności edukacyjnej i kultu-
ralnej. W czerwcu i lipcu 2015 r. realizowano tu projekt pt. Cudze chwalimy, swego nie znamy. 
Łódź w obiektywie mieszkańców. Biorący w nim udział seniorzy uczestniczyli w warsztatach fo-
tograficznych. Najpierw zapoznano ich z możliwościami urządzeń i tajnikami sztuki robienia 
zdjęć. Następnie uczestnicy samodzielnie wykonali fotografie, które później poddali obróbce 
cyfrowej pod okiem specjalistów. Ostatnim etapem był wernisaż prac.

Z kolei śródmiejska Filia nr 5 często kieruje swoje działania do młodych czytelników. Od 
2010 r. jest zlokalizowana w zaniedbanym i ubogim rejonie miasta, co wiąże się z dostoso-
waniem świadczonych przez nią usług do dość trudnego środowiska społecznego. Biblioteka 
pełni zatem czasami funkcję świetlicy, centrum animacji kulturalnej czy zacisznego miejsca 
zastępującego dom. Z racji tej specyfiki realizowano tu projekt finan sowany przez miasto 
Wyciągamy dzieci z bram, którego celem było wyrównywanie szans na dostęp dzieci do zasobów 
kultury i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Od stycznia do czerwca 2015 r. Filia nr 5 była partnerem projektu pt. MURA-LOVE GRY, fi-
nansowanego przez Fundację Orange. Jego celem było stworzenie aplikacji na urządzenia mo-
bilne, związanej ze zjawiskiem występowania sztuki w przestrzeni miejskiej. Zrealizowano 
cykl warsztatów dotyczących nowych technologii, technik malarstwa wielkoformatowego 
i kreatywnego myślenia. Młodzi uczestnicy projektu wraz z rodzinami wzięli też udział w pik-
niku naukowym i wycieczce szlakiem łódzkich murali.

MBP ŁÓDŹ-WIDZEW

W strukturze MBP Łódź-Widzew znajdują się trzy filie przeznaczone wyłącznie dla dzieci i mło-
dzieży. Zlokalizowane są w tych samych budynkach, co filie dla dorosłych. Biblio tek, których 
zbiory mają charakter uniwersalny, jest pięć. W dwóch filiach dla dorosłych wydzielono kąciki dla 
dzieci. W dzielnicy jest tylko jedna filia o powierzchni 200 m2, sześć ma metraż powyżej 100 m2, 
a cztery poniżej 100 m2. W ośmiu filiach funkcjonują Biblioteczne Klu by Europejskie, których mi-
sją jest zapoznawanie czytelników z kulturą innych krajów. Re alizują ją poprzez organizację wy-
staw, warsztatów artystycznych i literackich, pogadanek, głośnego czytania literatury danego re-
gionu, gier i zabaw typowych dla danego państwa czy mini-teatrzyków.

MBP Łódź-Widzew od 2008 r. jest instytucją goszczącą w Projekcie Wolontariatu Europej skiego 
(EVS), realizowanego obecnie w ramach programu Erasmus Plus. Biblioteka działa w tym zakresie 
we współpracy z Fundacją Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatel skiego (FERSO). Corocznie 
w MBP Łódź-Widzew praktyki odbywają wolontariusze z róż nych krajów Europy. Ich obecność 
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przyczynia się do rozwoju oferty kulturalnej bibliotek wi dzewskich i działalności Bibliotecznych 
Klubów Europejskich.

Oddział dla Dzieci i Filia nr 2 uczestniczą w projekcie FERSO, dofinansowanym przez MKiDN 
pt. Klub Przyjaciół Kota Piotrka. Jego celem jest promocja czytelnictwa wśród najmłodszych dzieci 
w wieku od 4 do 10 lat.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE I  KULTURALNE

Biblioteki łódzkie współtworzą ofertę kulturalną miasta, organizując liczne i bezpłatne imprezy 
dla publiczności. W wielu filiach działają Dyskusyjne Kluby Książki, w ramach których często 
organizowane są spotkania autorskie. W 2014 r. w Łodzi zorganizowano ponad 100 takich wy-
darzeń (Bałuty – 27, Górna – 24, Polesie – 11, Śródmieście – 24, Widzew – 18). W łódzkich książ-
nicach można było poznać m.in. Małgorzatę Gutowską-Adamczyk, Pawła Beręsewicza, Irenę 
Matuszkiewicz, Katarzynę Majgier, Agnieszkę Tyszkę czy Grażynę Bąkiewicz.

Każdego roku biblioteki kierują niezwykle bogatą i atrakcyjną ofertę do seniorów. Nieustan-
nie dużym zainteresowaniem cieszą się warsztaty z zakresu podstawowej obsługi kompu tera 
i Internetu. Wśród zajęć aktywizujących osoby starsze są także tematyczne pogadanki, spotka-
nia z ludźmi kultury i sztuki, warsztaty plastyczne, rękodzielnicze czy literackie, jak również 
powiązane z nimi wernisaże, prezentujące twórczość seniorów. Bibliotekarze z myślą o swoich 
dojrzałych czytelnikach organizują koncerty i wycieczki do ciekawych łódzkich miejsc.

Miejskie Biblioteki Publiczne stale współpracuje z przedszkolami i szkołami, organizuje dla 
dzieci i młodzieży liczne konkursy, zajęcia pozaszkolne w ciągu roku, a także półkolonie 
w trakcie wakacji czy ferii zimowych. Z myślą o najmłodszych czytelnikach organizowane 
są imprezy oko licznościowe, np. Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki. W 2014 r. w ramach 
Miej skiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowanego 
przez Urząd Miasta Łodzi w bibliotekach zorganizowano wiele zajęć (spektakli, warszta tów, 
prelekcji) poświęconych profilaktyce uzależnień i promowaniu zdrowego stylu życia, kierowa-
nych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
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Poniżej znajdują się opisy najciekawszych imprez zorganizowanych w 2014 i 2015 r.

MBP ŁÓDŹ-BAŁUTY

W ramach projektu Polska Cyfrowa Równych Szans w bibliotece odbył się cykl zajęć kom-
puterowych dla seniorów. Uczestnicy uczyli się obsługi komputera i Internetu. W programie 
znalazło się m.in. korzystanie z portali społecznościowych i komunikatorów on-line. Z okazji 
obchodów setnej rocznicy przyłączenia Bałut do Łodzi biblioteka zaprosiła uczniów szkoły 
podstawowej do udziału w grze edukacyjnej pt. Poznaj Bałuty. Dzięki temu zapoznali się oni 
z lokalnymi agendami, poznali charakterystyczne dla tej dzielnicy miejsca – pomniki, parki 
i obeliski. Dzieci mogły wykazać się znajomością topografii okolicy, którą zamieszkują, i wie-
dzą na temat jej historii.

MBP ŁÓDŹ-GÓRNA

Na uwagę zasługuje przeprowadzony konkurs dla szkół gimnazjalnych Recytujemy prozę 
Reymonta. Przebiegał on w trzech etapach. Zorganizowano warsztaty doskonalące pamięć 
i koncentrację, warsztaty teatralne oraz występy recytatorskie fragmentów prozy patrona bi-
blioteki. Uroczystość finałowa odbyła się w czasie obchodów Tygodnia Bibliotek. To była już 
VIII edycja konkursu realizowanego we współpracy z Teatrem Powszechnym. W październiku 
2014 r. w ramach XVIII Festiwalu Sztuk Wszelakich Osób Niepełnosprawnych w Filii nr 8 od-
było się otwarcie Wielkiej Wystawy Rysunku Dziecięcego z udziałem autorów prac. Wydarzeniu 
towarzyszył koncert grupy KRIM z ZSS nr 7 w Łodzi. Biblioteka już od kilku lat jest organi-
zatorem tego wydarzenia, realizowanego we współpracy z instytucjami pracującymi na rzecz 
osób niepełnosprawnych.

MBP ŁÓDŹ-POLESIE

Biblioteczny Teatrzyk Lalek działa w Filii nr 2 od maja 1998 r., kiedy to z okazji 575. rocz-
nicy nadania Łodzi praw miejskich przygotowano spektakl pt. O łodzi Janusza i założeniu 
osady nad Łódką. Tekst opracowano na podstawie legendy opublikowanej w książce Zdzisława 
Konickiego pt. Dziwy nad Łódką. W ciągu 17 lat istnienia teatrzyku przygotowano 10 premier. 
Scenariusze do wszystkich przedstawień opracowano na podstawie dostępnych w bibliotece 
tekstów literackich. Dekoracje, lalki i ich stroje wykonują bibliotekarki, które stają się także 
aktorkami. Spotkania z widzami odbywają się co miesiąc.

MBP ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MBP 
zorganizowała warsztaty Street Artu. Kierowane były one do dzieci i młodzieży ze środowisk 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Młodzi uczestnicy spotkań mieli możliwość aktyw-
nego uczestnictwa w kulturze, odkrycia swoich twórczych pasji i kreatywnego spojrzenia na 
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sztukę. Dzieci dowiedziały się, czym jest sztuka miejska, mogły obejrzeć różne murale, graf-
fiti i tagi2. Na zakończenie warsztatów uczestnicy malowali na płytach kartonowo-gipsowych 
własne murale. Efekty pracy młodych twórców zostały wyeksponowane na wystawie w lokalu 
biblioteki. Organizatorem wydarzenia była Filia nr 5 dla Dorosłych we współpracy z Fundacją 
Urban Forms i Sekcją Estetyki Koła Naukowego Filozofów Uniwersytetu Łódzkiego.

MBP ŁÓDŹ-WIDZEW

Teatrzyk Cieni to impreza dla przedszkolaków przygotowana przez wolontariuszy europej skich 
i pracowników Filii nr 9. Bibliotekę z tej okazji upodobniono do teatru, zapewniając mroczną 
scenerię i poduszki do siedzenia. Dzieci musiały „zakupić” bilet wstępu na spek takl (walutą 
była zaśpiewana przez nie piosenka). Na scenie zaprezentowano historię o Smoku Wawelskim. 
Dodatkową atrakcją była projekcja krótkiego filmu o teatrze cieni, w którym za pomocą dłoni 
zobrazowany został świat zwierząt. Po występach dzieci mogły same spróbować swoich sił za te-
atralnym parawanem. Łącznie odbyło się 12 spektakli, w których uczestniczyło 275 widzów.

Tańce etniczne to regularnie odbywające się spotkania z panią Magdaleną Ponczek, instruk-
torem tańca. W programie jest nauka tańca żydowskiego (Nigun Atcik, Baszana, Yoy), rumuń-
skiego (Rumunian Hora), skandynawskiego (Family dance), rosyjskiego (Walonki) i chorwackiego 
(Tu jest mój dom).

2 Tag, słowo pochodzące z języka angielskiego oznaczające metkę, jest to podpis grafficiarzy i członków 
subkultur (np. hiphopowców). Zob.: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tag_%28graffiti%29
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Poniżej (tab. 1) zestawiono typy imprez kulturalno-edukacyjnych, zorganizowanych przez MBP 
w 2014 r. Uwzględniono zarówno liczbę podjętych aktywności, jak i ich uczestników.

Tab. 1. Zestawienie wybranych imprez zorganizowanych przez biblioteki publiczne w 2014 r.

Rodzaj 
imprezy

Bałuty Górna Polesie Śródmieście Widzew RAZEM

liczba
uczest-

nicy
liczba

uczest-
nicy

liczba
uczest-

nicy
liczba

uczest-
nicy

liczba
uczest-

nicy
liczba

uczest-
nicy

Wystawy 493 * 608 * 479 * 854 * 607 * 3041 *

Spotkania 
autorskie 27 693 24 696 11 549 24 567 18 623 104 3128

Spotkania 72 1514 59 1440 21 537 67 1006 10 179 229 4676

Zajęcia 
komputerowe 795 3755 307 4205 486 2324 463 2060 157 541 2208 12 885

Warsztaty 
artystyczne 537 7992 414 6169 74 943 345 3957 672 11 663 2042 30 724

Konkursy 110 1306 76 1833 22 1020 51 1068 31 821 290 6048

Imprezy 
artystyczno-
-literackie

24 746 44 1479 20 486 35 824 48 1442 171 4977

Gry i zabawy 363 2603 185 1992 1053 2661 511 3141 229 1055 2341 11 452

Prelekcje 118 2498 65 1056 21 470 25 626 94 1652 323 6302

RAZEM** 4013 57 981 3018 45 861 3481 24 349 5015 46 852 3518 42 675 16 506 182 922

* W tabeli nie podano liczby uczestników wystaw, ponieważ jest ona trudna do ustalenia. 
Teoretycznie każdą osobę odwiedzającą bibliotekę w trakcie ekspozycji można by uznać za od-
biorcę przekazu.

** Liczba poszczególnych imprez i ich uczestników nie jest równa danym z wiersza „RAZEM”, 
ponieważ w zestawieniu uwzględniono tylko wybrane typy aktywności podejmowane przez 
biblioteki.

Źródło: Opracowanie własne.
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ZARZĄDZANIE

Kierownicy poszczególnych filii Miejskich Bibliotek Publicznych merytorycznie podlegają kontroli in-
struktorów. Posiadają autonomię w zakresie gromadzenia zbiorów oraz plano wania działalności kultu-
ralnej i edukacyjnej swoich placówek. O zatrudnianiu pracowni ków decyduje dyrektor, do którego kie-
rownicy mogą składać propozycje zmian obsady. Zebrania kadry zarządzającej odbywają się minimum 
raz w miesiącu, bywa, że ich czę stotliwość jest zwiększana w przypadku pojawienia się takiej potrzeby. 
MBP Łódź-Widzew organizuje dodatkowo raz w miesiącu spotkania dla wszystkich bibliotekarzy.

W każdej z MBP przeprowadzana jest okresowa ocena pracowników, co jest powiązane z obowiązu-
jącym systemem kontroli zarządczej3. Ewaluacji poddawane są m.in. kompe tencje, kultura osobista, 
organizacja pracy, stosunek do czytelnika i myślenie strategicz ne. Dąży się do tego, by pozytywny 
wynik nagradzany był premią, jednakże nie zawsze pozwala na to budżet biblioteki.

Kierownicy zobowiązani są do planowania i sprawozdawczości (na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi 
są to plany i sprawozdania: miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne, na potrzeby GUS i BN przy-
gotowuje się sprawozdania roczne, na potrzeby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – półroczne 
i roczne). Zarządzający filiami ponoszą także odpowiedzialność materialną za ich dobytek.

PROMOCJA MBP

Żadna z MBP w Łodzi nie ma wyodrębnionego działu promocji. Najczęściej działania mar-
ketingowe leżą w kompetencjach dyrekcji i instruktorów, czasami informatyków (zarządza nie 
stroną WWW, portalami społecznościowymi). Kierownicy poszczególnych filii mogą samodzielnie 
kreować wizerunek placówki, którą zarządzają.

Wszystkie pięć bibliotek ma własne strony internetowe i Biuletyny Informacji Publicznej. 
Większość filii prowadzi blogi, na których zamieszczane są informacje o aktualnych wyda rzeniach. 
Do promowania oferty wykorzystywane są także media społecznościowe (głów nie Facebook 
i YouTube) i tradycyjne materiały drukowane, tj. ulotki, plakaty, zakładki czy banery reklamowe. 
O ważnych wydarzeniach i imprezach organizowanych przez biblioteki informowane są media lo-
kalne (tradycyjne i elektroniczne). W żadnej z bibliotek nie istnieje jednak stanowisko rzecznika 
prasowego. Problemem dostrzeganym przez zarządzających jest niskie zainteresowanie mediów 
wydarzeniami i ofertą łódzkich MBP.

Biblioteki chętnie włączają się w organizowane przez miasto, a nawet ogólnopolskie akcje związane 
z czytelnictwem i promocją kultury. Są to m.in. Tydzień Bibliotek, Tydzień Czyta nia, Cała Polska 
Czyta Dzieciom, Łódzkie Senioralia, Kampania Łódzkie Czyta czy Tydzień z Internetem.

3 Kontrola zarządcza to system procedur, instrukcji, zasad i mechanizmów, które wspomagają zarządzanie, 
zmierzając do uzyskania – przez kierownictwo - pewności, że cele jednostki zostaną osiągnięte. Źródło: 
PŁOSKONKA, J. Pojęcie kontroli w ujęciu zarządczym. Kontrola Państwowa 2006, nr 2, s. 8.
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Przy okazji organizacji imprez do współpracy zapraszani są często partnerzy. Ich wsparcie może 
mieć charakter merytoryczny, organizacyjny lub finansowy. W 2014 r. wśród instytucji wspiera-
jących działania bibliotek były liczne rady osiedli, spółdzielnie mieszkanio we, domy pomocy spo-
łecznej, kluby hobbystyczne, szkoły, a także Instytut Pamięci Naro dowej, SANEPID, Towarzystwo 
Przyjaciół Niepełnosprawnych, wydawnictwa, szkoły języ kowe, Pałac Młodzieży im. J. Tuwima, 
Teatr Powszechny i Teatr Lalek Arlekin. Biblioteki współpracują także z lokalnymi fundacjami 
i organizacjami pożytku publicznego.

FINANSOWANIE SIECI BIBLIOTEK

MBP utrzymują się w głównej mierze z dotacji przyznawanej przez Urząd Miasta Łodzi. Dodatkowe 
fundusze pozyskiwane są m.in. ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzic twa Narodowego, 
Budżetu Obywatelskiego, grantów Urzędu Miasta Łodzi (np. Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) oraz z budżetów rad osiedli. Do końca lipca 2015 r. 
większość bibliotek łódzkich mogła bezpłatnie udostępniać Internet dzięki wsparciu Fundacji 
Orange. Łódzkie biblioteki korzystają z usług firm windykacyjnych, które egzekwują należności 
z tytułu nieuiszczonych opłat za nieterminowy zwrot książek. Pozyskane w ten sposób fundusze 
przeznaczane są na zakup zbiorów.

W 2015 r. pojawiła się w Łodzi możliwość aplikowania o granty w ramach programu Opracowanie mo-
delu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym ob szarze w Mieście Łodzi4. Dofinansowanie 
na realizację działań w 2015 r. otrzymały MBP Łódź-Śródmieście Filia nr 2 (projekt pt. Cudze chwa-
limy, swego nie znamy – Łódź w obiektywie mieszkańców skierowany do seniorów) i Filia nr 5 (projekt pt. 
Przystanek Biblioteka. Łódź to Ty skierowany do dzieci i młodzieży) oraz MBP Łódź-Widzew Filia nr 5 
(projekt pt. Talent i pasja na Księżym Młynie skierowany do młodzieży i seniorów).

GROMADZENIE I  OPRACOWANIE ZBIORÓW

Proces gromadzenia i opracowania zbiorów w większości łódzkich bibliotek publicznych jest zde-
centralizowany, co oznacza, że każda filia samodzielnie zajmuje się uzupełnia niem zasobów swojej 
filii, a następnie ich opracowaniem. Tylko w MBP Łódź-Górna udało się scentralizować oba procesy 
już w 1993 r. Zadania te powierzono Działowi Gromadzenia, Opracowania i Selekcji Zbiorów.

Selekcji zbiorów dokonuje się z różną częstotliwością, w zależności od potrzeb. W więk szości filii 
usuwanie zbędnych materiałów następuje raz lub dwa razy w roku. Z uwagi na sytuację materialną 
i niewielkie kwoty wydatkowane na poszerzanie zbiorów, nie wszystkie pozycje wydane przed laty 
i noszące wyraźne ślady użytkowania są ubytkowane.

4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013.
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UDOSTĘPNIANIE

Większość bibliotek oferuje usługę dostarczania publikacji do domów osobom chorym i nie-
pełnosprawnym. Do nich także kierowana jest oferta zbiorów specjalnych, tj. książka mó-
wiona, muzyka relaksacyjna, publikacje drukowane większą czcionką, a także organi zowane 
imprezy o charakterze integracyjnym. Biblioteka na Polesiu oferuje także urzą dzenie Czytak 
Plus wraz z pakietem cyfrowym książek mówionych, którego zakup został dofinansowany 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biblioteka na Bałutach wprowadziła nato-
miast możliwość wypożyczania za kaucją czytników książek elektro nicznych.

Proces udostępniania zbiorów scentralizowano w MBP Łódź-Górna i MBP Łódź-Śródmie ście. 
Czytelnicy tych bibliotek są zobowiązani do wypełnienia deklaracji zapisu tylko raz, a zyskują 
możliwość korzystania ze wszystkich filii dzielnicy. W MBP Łódź-Górna czytel nicy oznaczani 
są w bazie jako nieaktywni po rocznej nieobecności w bibliotece. W pozo stałych dzielnicach 
następuje to po pięciu latach. Śródmiejskie filie od 2013 r. korzystają z nowej scentralizowanej 
bazy czytelników. Wszystkie dane wprowadzono wówczas do systemu, dlatego do 2015 r. nie 
dokonano aktualizacji statusów użytkowników.

W poniższych tabelach zebrano podstawowe dane dotyczące liczebności zbiorów i ich wypo-
życzeń, charakterystyki użytkowników oraz wskaźników czytelnictwa w poszczegól nych MBP 
w Łodzi. Prezentowane liczby dotyczą 2014 r.

Tab. 2. Podstawowe wskaźniki dotyczące zbiorów i ich wykorzystania.

Biblioteka
Liczba no-

wych książek 
rocznie

Zbiory ogółem
Wypożyczenia 

ogółem
Wypożyczenia 

książek
Liczba odwiedzin 

ogółem

Bałuty 5680 388 096 1 053 737 899 158 477 969

Górna 4577 265 857 740 040 625 718 347 338

Polesie 4103 255 070 475 285 403 833 244 660

Śródmieście 3106 199 870 572 482 482 843 361 885

Widzew 4457 162 370 351 039 329 397 177 825

Razem 21 923 1 271 263 3 192 583 2 740 949 1 609 677

Źródło: Opracowanie własne.
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Tab. 3. Struktura wiekowa czytelników.

Biblioteka do 5 lat 6–12 13–15 16–20 dorośli 20+
seniorzy

60+
OGÓŁEM

Bałuty 363 3194 1940 2273 21 335 6907 36 012

Górna 864 3669 1640 1898 13 878 4621 26 570

Polesie 480 1777 786 933 8569 4226 16 771

Śródmieście 202 1653 1318 1657 11 904 3153 19 887

Widzew 313 1677 713 863 6517 2542 12 625

RAZEM 2222 11 970 6397 7624 62 203 21 449 111 865

Źródło: Opracowanie własne.

Tab. 4. Wskaźniki dotyczące liczby czytelników i ich aktywności.

Biblioteka
Liczba wypożyczeń na jednego 

czytelnika
Czytelnicy wśród mieszkańców 

dzielnicy (%)

Czytelnicy wśród 
mieszkańców miasta 

(%)

Bałuty 29,2 0,19 0,05

Górna 27,8 0,17 0,04

Polesie 28,3 0,13 0,02

Śródmieście 28,8 0,34 0,03

Widzew 27,8 0,1 0,02

ŚREDNIA/ RAZEM 28,4 0,19 0,16

Źródło: Opracowanie własne.

OPROGRAMOWANIE BIBLIOTECZNE

Każda MBP dokonywała wyboru oprogramowania oddzielnie, co w konsekwencji spowo dowało, że 
w bibliotekach publicznych w Łodzi funkcjonują różne programy. Na Bałutach korzysta się z pro-
gramu MAK BN, choć od 2015 r. rozpoczęto wdrażanie w niektórych fi liach systemu Mateusz. Po 
zakończeniu procesu nastąpi centralizacja udostępniania w dzielnicy. MBP Łódź-Górna korzysta 
z oprogramowania Sowa2, a od 2014 r. ma w pełni zintegrowany Centralny Katalog Zbiorów z me-
tawyszukiwarką portalu w.bibliotece.pl5. Na Polesiu i Widzewie funkcjonują systemy firmy MOL, 
a w Śródmieściu Mateusz. Wadą widzewskiego katalogu OPAC jest to, że dostęp do niego jest moż-
liwy wyłącznie w godzinach otwarcia bibliotek. Znacząca większość łódzkich filii jest skomputery-
zowana. Wdrożenia modułu wypożyczeń należy jeszcze dokonać w dwóch bibliotekach na Górnej. 
Planuje się, że proces zostanie zakończony w 2016 r.

5 w.bibliotece.pl [on-line], [dostęp 2.01.2016]. Dostępny w: http://w.bibliotece.pl/.
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PODSUMOWANIE

Łódź może pochwalić się drugą co do wielkości siecią MBP (więcej filii bibliotecznych jest tylko w Warszawie – 
172). Nie jest ona jednak scalona, ale zarządzana przez pięć odręb nych dyrekcji, czym przypomina krakowskie 
rozwiązanie (cztery MBP z 56 filiami). W mia stach takich jak Poznań (42 filie), Wrocław (37 filii), Szczecin (34 
filie) czy Gdańsk (30 filii), działalność bibliotek publicznych jest koordynowana przez jedną bibliotekę główną. 
Decentralizacja powoduje, że funkcjonowanie poszczególnych instytucji nieco różni się od siebie, choć zasad-
nicze funkcje muszą być realizowane podobnie, zgodnie z Ustawą o bibliotekach6.

Konsekwencją braku jednej sieci jest niemożność (bądź znaczące utrudnienie) utworze nia wspól-
nych dla całego miasta działów, np. gromadzenia czy opracowania zbiorów, wdrożenia tego samego 
systemu bibliotecznego, a także prężnie działającego systemu promowania działalności. Oferta 
kulturalna i edukacyjna każdego dużego miasta jest sze roka i biblioteki muszą walczyć o to, by ich 
codzienna praca była zauważana przez spo łeczność lokalną.

Niewątpliwą zaletą decentralizacji jest to, że poszczególne dyrekcje mogą nawiązywać bliższe relacje 
z kierownikami filii czy zatrudnianymi bibliotekarzami. W przypadku mniej szej instytucji łatwiej 
kontaktować się ze wszystkimi pracownikami, przez co istnieje także możliwość bycia „bliżej czytel-
nika”, szybkiego reagowania na potrzeby społeczności lo kalnej i np. łatwiejszej zmiany procedur.

Przedstawiona w tekście działalność łódzkich MBP oczywiście nie oddaje całości sytu acji. Warto 
zauważyć, że niektóre działania np. na rzecz osób z niepełnosprawnościami (tj. gromadzenie od-
powiednich zbiorów czy usługa dostarczania książek do domu) są re alizowane we wszystkich dziel-
nicach. Także współpraca z Fundacją Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego czy reali-
zowanie zadań przewidzianych w Miejskim Pro gramie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, gromadzenie regionaliów to działania obecne w całej Łodzi.

Realizatorów projektu bardzo cieszą sygnały o nadchodzących zmianach. Planuje się m.in. ujed-
nolicenie najważniejszych dla czytelników zapisów pięciu regulami nów udostępniania zbiorów. 
Dotychczasowe dość znacząco różniły się między sobą, co mogło być problematyczne dla użytkow-
ników aktywnych w obszarze całego miasta.

Coraz bliższe realizacji są też plany wprowadzenia Łódzkiej karty miejskiej7, która mia łaby szero-
kie zastosowanie, w tym także mogłaby służyć jako karta biblioteczna. Ułatwie niem we wdrażaniu 
tej funkcjonalności mogłoby być wprowadzenie wspólnego dla wszystkich MBP oprogramowania 
bibliotecznego. Możliwym rozwiązaniom w tej sprawie zaczął przyglądać się Wydział Kultury 
Urzędu Miasta Łodzi przy wsparciu realizatorów projektu Biblioskan.

6 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Dz.U. [on-line] 1997, nr 85, poz. 539 z późn. zm. [dostęp 
17.07.2015]. Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970850539
7 KWINTKIEWICZ, M. Karta miejska nadchodzi. W: Wyborcza.pl Łódź [on-line] 11.05.2015 [dostęp 
12.12.2015]. Dostępny w: http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35153,2702915.html.
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ORGANIZACJA MIEJSKIEJ  SIECI BIBLIOTEK

MBP jest instytucją kultury powołaną przez Radę Miejską Wrocławia. Działalność prowadzi 
na podstawie aktu o jej utworzeniu1 i statu tu2 nadanego przez radę. Do lat 90. XX w. miejskie 
biblioteki Wrocławia działały jako pięć odrębnie zarządzanych instytucji – w 1991 r. sieć li-
czyła 91 filii. Silne rozdrobnienie powo dowało ogromne zróżnicowanie poszczególnych placó-
wek w zakresie form pracy, świad czonych usług bibliotecznych, oferty zbiorów oraz warunków 
lokalowych. Umiejscowienie filii w licznych lokalach powodowało rosnące koszty utrzymania 
i przerost zatrudnienia, co przyczyniało się do ograniczania środków na zakup zbiorów.

Ważną zmianą było zredukowanie w 1993 r. liczby bibliotek rejonowych z pięciu do trzech, 
co pozwoliło na efektywniejsze zarządzanie i zmniejszenie kosztów administracyjnych. 
W 1999 r. zdecydowano się na centralizację sieci bibliotek miejskich, co znacząco ułatwiła 
re forma administracyjna w Polsce. Proces zakończył się 1 stycznia 2000 r., kiedy utworzono 
Miejską Bibliotekę Publiczną liczącą 67 filii. Posunięcie to pozytywnie wpłynęło na plano-
wanie sieci placówek, dysponowanie środkami publicznymi i bardziej efektywne zarządza nie 
zasobami ludzkimi, np. dzięki utworzeniu wspólnych dla wszystkich bibliotek działów gro-
madzenia i opracowania zbiorów oraz zmian w strukturze zatrudnienia. Przykładowo w księ-
gowości w 2000 r. pracowało 9 osób, a w 2015 r. – 5. Dbano przy tym, by proces nie wiązał się 

1 Uchwała Nr XII/403/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 września 1999 r. w sprawie połączenia Rejono-
wych Bibliotek Publicznych w celu utworzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej. Biuletyn Urzędowy Rady Miej-
skiej Wrocławia 1999 nr 8, poz. 361.
2 Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu [on-line], [dostęp 17.07.2015]. Dostępny w: http://www.
bi blioteka.wroc.pl/o-nas/statut.

Rozdział 2.2
Raport z wizyty studyjnej w Miejskiej Bibliotece Publicznej  
we Wrocławiu
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z redukcją zatrudnienia – likwidowano jedynie etaty osób odchodzących na emerytury (spa-
dek o 14% w ciągu dwóch lat). Dzięki temu możliwy był wzrost wysokości wynagrodzeń, które 
w latach 2000–2001 osiągnęły poziom średniej krajowej.

Od początku istnienia wspólnej sieci prowadzony jest skuteczny lobbing skierowany do władz 
miasta, dzięki czemu wysokość dotacji podmiotowej systematycznie wzrasta3. Do rozwoju 
wrocławskich miejskich bibliotek znacząco przyczyniły się regularnie uchwalane przez Radę 
Miejską wieloletnie plany inwestycyjne4, w których planowano również wydatki na biblioteki, 
np. adaptację lub modernizację obiektów. Zapisy te odzwierciedlają regularną realizację wielo-
letniego planu reorganizacji sieci bibliotek w mieście, którego szczegóły rozpisano w uchwale 
Rady Miejskiej w roku 20055. Dokument ten, podstawowy dla przepro wadzenia procesu, za-
wierał strategię rozwoju samorządowych bibliotek we Wrocławiu do roku 2012. Za główny cel 
obrano modernizację i stworzenie spójnej oraz różnorodnej pod względem funkcji sieci bibliotek zaspo-
kajających potrzeby społeczności lokalnej6. Zapisa no również, że osiągnięcie zamierzonego celu strate-
gii realizowane będzie przez:

 ▪ rozszerzenie funkcji informacyjnych bibliotek o nowe technologie komputerowe,

 ▪ wprowadzenie zasad rachunku ekonomicznego kosztów funkcjonowania bibliotek i zmian 
ich struktury,

 ▪ racjonalizację i porządkowanie sieci bibliotek w mieście,

 ▪ unowocześnienie sieci, w wyniku realizacji programu inwestycyjnego, przez tworze nie nowych 
placówek – multimedialnych centrów informacyjno-bibliotecznych,

 ▪ unowocześnienie warsztatu pracy,

 ▪ wypracowanie lokalnych modeli bibliotecznych7.

Takie jasne i rzeczowe rozpisanie strategii uzupełniono opisem planowanych typów placó wek biblio-
tecznych. Wskazano na trzy rodzaje filii, które mają powstawać i funkcjonować we Wrocławiu: mul-
timedialne centra informacyjno-biblioteczne, osiedlowe biblioteki lokalne oraz punkty biblioteczne. 
Dyrektor Andrzej Ociepa deklaruje, że do połowy 2015 r. wyko nano prawie 100% planu z roku 20058.

Zgodnie z założeniami uchwały multimedialne centra informacyjno-biblioteczne to duże pla-
cówki, o powierzchni co najmniej 500 m2, w pełni skomputeryzowane, z dostępem do Internetu. 
Zlokalizowano je na największych osiedlach mieszkaniowych oraz przy głów nych węzłach 

3 OCIEPA, A. Biblioteki publiczne Wrocławia na progu XXI wieku. Bibliotekarz 2003, nr 1, s. 6–9.
4 Wieloletni Plan Inwestycyjny. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia [on-line], [do stęp 
17.07.2015]. Dostępny w: http://bip.um.wroc.pl/contents/326.
5 Uchwała Nr XXXVII/2424/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie strategii 
roz woju samorządowych bibliotek we Wrocławiu do roku 2012. Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia 
2005 nr 5, poz. 137, s. 53–56.
6 Tamże.
7 Tamże.
8 Rozmowa z Dyrektorem Andrzejem Ociepą podczas wizyty studyjnej w dn. 15.06.2015 r.
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komunikacyjnych i ciągach handlowo-usługowych. Filie te zapewniają szybki i szeroki dostęp do 
informacji, mają również bogate zbiory multimedialne. Osiedlowe biblioteki lokalne to placówki 
mniejsze (powierzchnia 200–400 m2), również w pełni skom puteryzowane, świadczące usługi dla 
społeczności lokalnej i często usytuowane w po mieszczeniach użyczanych przez miejskie insty-
tucje oświatowe i kulturalne, np. szkoły. Punkty biblioteczne to najmniejsze placówki MBP we 
Wrocławiu (powierzchnia do 100 m2), tworzone w świetlicach środowiskowych, szpitalach, domach 
opieki itp. Z założenia uzu pełniają działalność bibliotek i są silnie powiązane z organizacjami i in-
stytucjami, z którymi współdziałają, a ich powstawanie i funkcjonowanie zależy od zaangażowania 
lokalnej spo łeczności.

Obecnie MBP jest jednostką koordynującą i zarządzającą wrocławską siecią bibliotek pu-
blicznych, liczącą 38 filii9 (największa ma powierzchnię 850 m2), jeden punkt biblioteczny oraz 
MultiCentrum10. Instytucja funkcjonuje na podstawie regulaminu organizacyjnego nada wanego 
przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz działających w niej orga nizacji związ-
kowych i zawodowych. Nadzór ogólny nad działalnością MBP sprawuje Urząd Miejski Wrocławia, 
zaś nadzór nad zakresem zadań merytorycznych, określonych Ustawą o bibliotekach11, sprawuje 
Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu12. Zgodnie z wprowa-
dzaną od niedawna koncepcją władz MBP wszystkie filie będą miały zbiory o charakterze ogólnym 
– zrezygnowano z podziału na biblioteki dziecię ce i dla dorosłych. Księgozbiór ostatniej filii dla 
dzieci został przeniesiony pod koniec 2014 r. do zmodernizowanego lokalu, w którym powstała 
nowa filia.

ŁĄCZENIE FILII  BIBLIOTECZNYCH

Wraz z centralizacją sieci bibliotek wrocławskich rozpoczął się proces jej reorganizacji, który do 
dziś budzi wiele kontrowersji13. Łączenie placówek rozpoczęto już w latach 90. W latach 1992–
1999 zbiory 24 filii – w szczególności tych funkcjonujących w najgorszych wa runkach, których 
działalność merytoryczna miała niewielkie znaczenie dla miasta – przyłą czono do innych. W celu 
stworzenia optymalnej sieci na terenie miasta w XXI w. kontynu owano ten proces – w 2000 r. we 
Wrocławiu było 67 filii, a w 2015 r. – 38. W marcu 2015 r. powstała Biblioteka Grafit, łącząca księ-
gozbiory czterech mniejszych placówek o trudnych warunkach lokalowych. Dane statystyczne gro-
madzone przez MBP we Wrocła wiu pokazują, że powstawanie nowoczesnych mediatek przyczynia 

9 Filie MBP we Wrocławiu [on-line], [dostęp 17.07.2015]. Dostępny w: http://www.biblioteka.wroc.pl/filie.
10 MultiCentrum [on-line], [dostęp 17.07.2015]. Dostępny w: http://www.biblioteka.wroc.pl/multicentra.
11 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Dz.U. [on-line] 1997, nr 85, poz. 539 z późn. zm. [dostęp 
17.07.2015]. Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970850539.
12 Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu [on-line], [dostęp 17.07.2015]. Do-
stępny w: http://www.wbp.wroc.pl/.
13 W lipcu 2015 r. na łamach lokalnego dodatku Gazety Wyborczej ukazał się artykuł prezentujący obawy 
i uwagi krytyczne związane z procesem reorganizacji sieci miejskiej, którym przeciwstawiono argumenty 
dy rektora Andrzeja Ociepy. Zob.: WITKOWSKI, P. Biblioteki. Przedsiębiorstwa czy instytucje publiczne. 
Raport. Gazeta Wyborcza, Tygodnik Wrocław 17 lipca 2015, s. 12–13.
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się do wzrostu zainte resowania mieszkańców miejskimi bibliotekami – przykładowo otwarcie pla-
cówki przy ulicy Reja spowodowało dwukrotny wzrost liczby czytelników.

W procesie łączenia filii zawsze istnieje ryzyko spotkania się z oporem mieszkańców. Mogą 
pojawić się głosy, szczególnie ze strony osób starszych, że zmiana lokalizacji utrud ni im do-
stęp do zbiorów. Dobrym sposobem jest przede wszystkim wybranie dogodnego miejsca, 
a także prowadzenie mediacji z radami osiedli i mieszkańcami, podczas których uwypukla 
się zalety planowanych zmian. Rozwiązaniem jest także wprowadzenie usługi dostarczania 
książki do domu czytelnika14. We Wrocławiu nie zauważono jednak spadku czytelnictwa 
wśród seniorów. Wręcz przeciwnie – w latach 2010–2014 (w okresie powsta wania nowocze-
snych filii) liczba użytkowników w wieku 60+ wzrosła o 38%15.

Przeciwnicy reorganizacji sieci podnoszą argumenty, że takie działania powodują rozluź-
nianie więzi między małym zespołem bibliotekarzy a niewielką społecznością lokalną, co 
może powodować gorsze rozpoznawanie potrzeb czytelniczych i utratę części stałych by-
walców. Należy jednak zwrócić uwagę, że rozpoznawanie potrzeb czytelniczych nie odby wa 
się wyłącznie w trakcie bezpośrednich kontaktów z użytkownikiem. Istnieją inne narzę dzia 
umożliwiające dobór odpowiednich zbiorów. Jeśli materiały biblioteczne są na odpo wiednim 
poziomie (często poddawane aktualizacji i selekcji), a lokal nowoczesny, zadbany i dobrze za-
projektowany, ma się niemalże gwarancję, że liczba czytelników będzie wzra stać.

Nowo powstające placówki są bardzo nowoczesne, w pełni skomputeryzowane, a sporą część 
ich zbiorów stanowią media elektroniczne, co – zdaniem niektórych – jest wadą, gdyż osoby 
niekorzystające z technologii komputerowych mogą poczuć się zagubione w nowej rzeczywi-
stości. Warto jednak zauważyć, że placówki te prowadzą szkolenia (w szczególności skiero-
wane do seniorów) z zakresu korzystania z IT, co wpływa na wzrost kompetencji w tym zakre-
sie i zapobiega wykluczeniu cyfrowemu. Uczestnicy kończący kursy potrafią posługiwać się 
komputerem, a także zyskują umiejętność wyszukiwania in formacji w internecie, w tym w ka-
talogu bibliotecznym on-line.

Mimo kontrowersji, które wzbudza reorganizacja sieci bibliotek miejskich, wydaje się, że 
warto ponosić ten trud. Powstają dzięki temu miejsca na miarę wieku XXI – pełniące nie tylko 
rolę wypożyczalni książek, ale tzw. trzeciego miejsca, czyli przestrzeni publicznej, w któ-
rej społeczność funkcjonuje w czasie wolnym od pracy. Ten cel można osiągnąć, za pewniając 
przede wszystkim odpowiednią lokalizację, powierzchnię, aranżację architekto niczną i go-
dziny funkcjonowania. Współczesne biblioteki, nawet jeśli powstają w lokalach adaptowanych, 

14 Biblioteka Grafit rusza we wtorek. W: Wroclaw.pl [on-line], [dostęp 17.07.2015]. Dostępny w: http://www.
wroclaw.pl/biblioteka-grafit-rusza-we-wtorek.
15 OCIEPA, A. Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu. Wskaźniki efektywności zmian jakościowych i ilościowych 
w latach 2010–2014 [prezentacja multimedialna]. Materiał niepublikowany, zaprezentowany pod czas wizyty 
studyjnej, dn. 15.06.2015 r.
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są projektowane przez fachowców biorących pod uwagę potrzeby perso nelu i czytelników. 
Otwarte są od rana do wieczora, również w soboty, co pozwala zainte resowanym w pełni ko-
rzystać z ich oferty. Dowodem, że to dobry kierunek zmian, są wskaźniki – wzrasta liczba czy-
telników, wypożyczeń i odwiedzin, nawet o 100%16.

Przestronne wnętrze daje potencjał do organizowania imprez o charakterze kulturalnym 
i edukacyjnym. Planowanie oferty z rocznym wyprzedzeniem umożliwia kadrze odpowied-
nie przygotowanie jej realizacji, a skuteczna promocja zapewnia uczestników spotkań. Do brze 
zaplanowana przestrzeń często gwarantuje także oddzielne miejsca do pracy cichej i grupowej, 
co wpływa na atrakcyjność biblioteki.

Podnoszenie argumentu, że łączenie małych filii bibliotecznych w większe przyczynia się do utraty 
prestiżu zawodu bibliotekarza, ponieważ nie ma on czasu na indywidualną pracę z czytelnikiem, 
jest zupełnie bezzasadne17. Od lat w literaturze przedmiotu rozważane są przyczyny negatywnego 
stereotypu bibliotekarza – jako osoby o mało atrakcyjnym wyglą dzie, ograniczonych horyzontach 
myślowych lub wręcz przeciwnie, dobrze wykształcone go, ale o małych kompetencjach społecz-
nych. Wiele negatywnych skojarzeń może wyni kać z obserwacji miejsca pracy – małe, ciemne, słabo 
wyposażone biblioteki z pewnością nie przyczyniają się do podnoszenia prestiżu zawodu. Ale te 
nowoczesne placówki – skomputeryzowane, przestronne, których kadra zachęcana jest do stałego 
podnoszenia kwalifikacji – z pewnością mogą wpłynąć na wzrost uznania.

Warto również zauważyć, że dzięki zmianom w organizacji sieci bibliotek miejskich Wro cław 
zyskał zdecydowanie lepsze wskaźniki czytelnictwa, które nie tylko rosną w kolejnych latach, 
ale także dobrze sytuują się na tle innych miast w Polsce. Liczba czytelników we Wrocławiu 
wzrosła z 110 382 w 2010 r. do 124 027 w roku 2014. Jak widać w poniżej ze stawionych sta-
tystykach, Wrocław – mniejszy niż Kraków czy Łódź – wykazuje podobne lub nawet wyższe 
wskaźniki czytelnictwa.

16 Tamże.
17 Większość obaw i uwag krytycznych związanych z procesem reorganizacji sieci miejskiej zebrano w arty-
kule: WITKOWSKI, P. dz. cyt. Polemikę podjął: KUBÓW, S. Dwugłos o bibliotekach wrocławskich [on-line], 
[dostęp 17.07.2015]. Dostępny w: http://stefankubow.blogspot.com/2015/07/dwugos-o-bibliotekach-wrocaw-
skich.html. Największe zmiany w Polsce w zakresie łączenia filii bibliotecznych zaszły właśnie we Wrocła-
wiu, stąd tak żywa dyskusja trwająca w mieście.
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Tab. 1. Czytelnictwo w wybranych miastach w Polsce według danych z roku 2014.

Miasto Liczba mieszkań ców Liczba czytelni ków*
Procentowy udział liczby czytelni ków do 

liczby mieszkańców

Kraków 761 873 140 105 18,4%

Wrocław 634 487 124 027 19,5%

Gdańsk 461 689 117 645 25,5%

Łódź** 706 004 111 865 15,8%

Poznań 545 680 83 961 15,5%

Szczecin 407 180 58 782 14,4%

* Dane dotyczą miejskich bibliotek publicznych, z wyjątkiem Gdańska, gdzie funkcjonuje połączona 

Woje wódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, stąd wyższy współczynnik. Aby w pełni porównać inne mia-

sta z Gdańskiem, należałoby dodać czytelników bibliotek wojewódzkich znajdujących się w tych miastach 

(Kra ków, Szczecin, Wrocław, Łódź). Wyjątek stanowi Poznań, w którym biblioteka wojewódzka nie prowa-

dzi wy pożyczalni.

** Łódzkie biblioteki nie są rejestrowane we wspólnej sieci i mają odrębne bazy czytelników w poszcze-

gólnych dzielnicach, a nawet filiach – stąd jedna osoba może zostać policzona kilkukrotnie, jeśli w tym sa-

mym roku jest zapisana do kilku bibliotek.

Źródło: Opracowanie własne. na podstawie: OCIEPA, A. Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu. Wskaź niki 

efektywności zmian jakościowych i ilościowych w latach 2010–2014 [prezentacja multimedialna]. Mate riał niepu-

blikowany, zaprezentowany podczas wizyty studyjnej, dn. 15.06.2015 r. oraz danych ze sprawoz dań rocz-

nych pięciu MBP w Łodzi.

Tab. 2. Liczba wypożyczeń zbiorów w wybranych bibliotekach miejskich w Polsce według danych z roku 2014.

Miasto Wypożyczenia ogółem* Wypożyczenia książek

Łódź 3 192 583 2 740 949

Wrocław 2 481 153 2 179 804

Kraków 2 417 865 2 135 596

Poznań 2 207 514 1 733 278

Gdańsk** 1 705 420 1 229 654

Szczecin 982 760 906 033

* Sposób zbierania danych jest różny i zależy zarówno od systemu bibliotecznego konkretnej biblioteki, jak 

i od indywidualnych ustawień funkcji zliczania wypożyczeń. Niektóre systemy zliczają wyłącznie wypoży-

czenia, inne sumują je wraz z liczbą prolongat.

** Dane dotyczą miejskich bibliotek publicznych, z wyjątkiem Gdańska (zob. przypis * pod tab. 1).

Źródło: Opracowanie własne. na podstawie: OCIEPA, A. Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu. Wskaź niki 

efektywności zmian jakościowych i ilościowych w latach 2010–2014 [prezentacja multimedialna] oraz da nych ze 

sprawozdań rocznych pięciu MBP w Łodzi.
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Spośród 38 filii powstałych w wyniku reorganizacji sieci miejskich bibliotek we Wrocławiu aż 14 
ulokowano w szkołach. Poniżej opisano specyfikę funkcjonowania wybranych placó wek, samo-
dzielnych i bibliotek publicznych w szkołach.

FILIA NR 58 MEDIATEKA, PL.  TEATRALNY 5

Placówka powstała 25 czerwca 2004 r. dzięki wsparciu Fundacji Bertelsmanna jako mode lowa 
biblioteka dla młodego czytelnika, oferująca nie tylko interesujący księgozbiór, ale także bo-
gate zbiory multimedialne (filmy DVD i BLU-RAY, płyty muzyczne, audiobooki i elektro-
niczne programy multimedialne). Mediateka zapewnia bezpłatny dostęp do biblioteki oraz 
trezor – wrzutnię, pozwalającą na zwrot zbiorów, gdy placówka jest nieczynna. Pro wadzone 
są tu bezpłatne kursy językowe (Language Cafe) oraz liczne projekty społeczne, wystawy, fe-
stiwale, spotkania autorskie. Nowoczesne wnętrze Mediateki przyciąga wzrok. Pracuje tu 
dziewięć osób, zazwyczaj na dwie zmiany. Biblioteka jest czynna przez sześć dni w tygodniu, 
w tym przez cztery dni do godz. 19.00. Przez pierwsze cztery lata bibliote ka funkcjonowała ze 
wsparciem finansowym i merytorycznym Fundacji Bertelsmanna. Obecnie jest finansowana 
i zarządzana jak każda z filii MBP we Wrocławiu.

FILIA NR 5 GRAFIT,  UL.  NAMYSŁOWSKA 8

Filia znajduje się w Centrum Biznesu Grafit i zajmuje nieco ponad 600 m2. To najnowsza 
biblioteka sieci, która powstała w wyniku połączenia zbiorów czterech mniejszych filii (nr 
25, 28, 34 i 36). Nowoczesne wnętrze zaprojektowano w Pracowni Projektowej Synergia i jest 
ono w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się tu dziesięć kompu-
terów z dostępem do Internetu, dla czytelników dostępne jest również Wi-Fi. W filii działa 
Klub Seniora (m.in. spotkania i warsztaty z zakresu elektronicznej bankowości współfinan-
sowane przez Narodowy Bank Polski czy też w ramach akcji „Nie znasz, nie otwieraj!”18), 
odbywają się również od niedawna spotkania Klubu Rodzica czy też Ojcowskiego Klubu, jest 
kącik zabaw dla dzieci i wydzielone miejsce na różne imprezy biblioteczne. W Graficie or-
ganizowane są także cykliczne spotkania Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego.

FILIA NR 1,  UL.  SZTABOWA 98

W budynku Filii nr 1 MBP we Wrocławiu funkcjonuje także dyrekcja oraz wszystkie działy centralne 
biblioteki: Dział Gromadzenia i Opracowania, Dział Promocji, Dział Metodyczny. Filia nr 1 nie pełni 
jednak funkcji biblioteki głównej. Zajmuje parter budynku, pozostałe dwa poziomy zostały przezna-
czone dla poszczególnych jednostek. Na dole podzielono księgo zbiór na dwie części: dla dzieci oraz 
dla dorosłych. Część dziecięca nazwana została Bi blioteką Safari ze względu na wystrój wnętrza.

18 Nie znasz, nie otwieraj! [on-line], [dostęp 17.07.2015]. Dostępny w: http://www.biblioteka.wroc.pl/compo-
nent/jevents/icalrepeat.detail/2015/06/21/1263/-/nie-znasz-nie-otwieraj?Itemid=523&filter_reset=1.
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FILIA NR 23,  BULWAR IKARA 29-31

Filia ta niegdyś pełniła funkcję biblioteki dzielnicowej i jako pierwsza wrocławska książnica roz-
poczęła automatyzację procesów bibliotecznych. Obecnie służy mieszkańcom pobli skich osiedli. 
W bibliotece wydzielono księgozbiór dla dorosłych oraz dla dzieci. Znajduje się tu również zaaran-
żowany kącik dla najmłodszych oraz czytelnia z komputerami i miej scami do pracy dla czytelni-
ków. Wnętrze biblioteki jest bardzo charakterystyczne ze względu na liczne antresole i zakamarki. 
Pod schodami umiejscowiono dodatkowe regały na książki.

FILIA BAJKOWA, UL. JESIENNA 22

Filia Bajkowa od lat 90. prowadzi działania skierowane do dzieci, polegające na regular nym wysta-
wianiu 10-15 minutowych spektakli i połączonych z nimi zajęć dla czytelników do piątego roku 
życia i ich rodziców. Zajęcia cieszą się ogromną popularnością – w każ dym z nich uczestniczy ok. 
100 osób. W czasie ferii zimowych w filii prowadzone są zaję cia dla dzieci szkolnych, podczas któ-
rych przygotowywana jest scenografia do zaplanowa nych spektakli.

BIBLIOTEKI PUBLICZNE W SZKOŁACH

We Wrocławiu, na mocy porozumienia zawartego pomiędzy MBP a Urzędem Miejskim Wro cławia 
oraz umów zawartych pomiędzy MBP a poszczególnymi szkołami, działają bibliote ki publiczne, 
które pełnią funkcje bibliotek szkolnych. Mieszczą się one w budynkach pla cówek oświatowych 
i zapewniają obsługę zarówno uczniów, jak i mieszkańców miasta. Podstawą funkcjonowania fi-
lii Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu ulokowanej w obiekcie szkolnym jest zawarcie 
umowy użyczenia pomiędzy dyrektorem Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego 
Wrocławia lub dyrektorem szkoły posiadającym pełnomocnictwa prezydenta a dyrektorem 
Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Do umowy użyczenia jest dołączany odrębny doku-
ment: Zasady współpracy pomiędzy filią Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu a szkołą. Określa on 
podstawy podejmowania działań w zakresie gromadzenia i udostępniania zbiorów oraz realizacji 
zadań z zakresu edukacji czytelniczej, medialnej i kulturalnej uczniów19.

Takich placówek w sieci MBP we Wrocławiu jest 14. W ośmiu szkołach lokale dla bibliotek 
zostały zaprojektowane i wybudowane od podstaw, zaś w pozostałych sześciu pomiesz czenia 
szkolne wyremontowano i przystosowano do wypełniania przez nie nowych zadań. Wszystkie 
tego typu biblioteki są umiejscowione na parterze i mają dwa wejścia20, jedno dostępne dla 

19 KOSAK, R. Biblioteka publiczna w szkole. Czy to dobry pomysł? Biuletyn EBIB [on-line] 2013, nr 7 [dostęp 
17.07.2015]. Dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/105/241.
20 Tę cechę bibliotek publicznych pełniących rolę szkolnych podaje się jako argument przemawiający 
za bez pieczeństwem uczniów. Zob. NOWAK, A. Biblioteki szkolne nie znikną. W: Agnieszka Nowak – 
Wiceprezy dent Łodzi [on-line] 19 lutego 2013 [dostęp 17.07.2015]. Dostępny w: http://www.agnieszkanowak.
pl/2013/02/19/biblioteki-szkolne-nie-znikna.
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uczniów, bezpośrednio ze szkoły (zamykane po zajęciach lekcyjnych), drugie z zewnątrz, od 
ulicy. Godziny pracy bibliotek zostały ustalone z dyrektorami szkół i wydłu żone w porównaniu 
ze standardowymi godzinami funkcjonowania bibliotek szkolnych. Pla cówki te realizują wszyst-
kie zadania bibliotek szkolnych, w tym zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej. Poza 
tym biblioteki szkolno-publiczne realizują bogatą ofertę zajęć dodatkowych dla dzieci i mło-
dzieży. Uczniowie stanowią wyróżnioną grupę odbiorców, ko rzystają z bibliotek na szczegól-
nych warunkach. W placówkach zatrudniane są osoby z przygotowaniem pedagogicznym, a ka-
dra na bieżąco współpracuje z nauczycielami.

Księgozbiór jest kształtowany w taki sposób, aby z jednej strony zaspokajał potrzeby uczniów 
i nauczycieli (zgodność z programami nauczania, odpowiednia liczba lektur szkol nych, kupo-
wanie książek zasugerowanych przez nauczycieli itd.), a z drugiej – także in nych użytkowników, 
m.in. rodziców i dziadków uczniów. Ciągłość w korzystaniu z biblioteki zapewnia jej stałych 
czytelników, a uczniom nieprzerwany dostęp do literatury także po ukończeniu nauki w danej 
szkole. Dużą uwagę zwraca się również na edukację czytelni czą i medialną, w tym umiejętno-
ści wyszukiwania informacji w źródłach tradycyjnych i elektronicznych. Bibliotekarze prowadzą 
także lekcje tematyczne. Nauczyciele i biblioteka rze często podejmują wspólne działania upo-
wszechniające szeroko rozumianą kulturę i czytelnictwo.

Wnętrze biblioteki każdorazowo jest projektowane przez architektów wnętrz z myślą o do-
stosowaniu do potrzeb różnych grup odbiorców, w tym uczniów i nauczycieli. Przyjazne, ko-
lorowe, otwarte przestrzenie spełniają swoje funkcje i zachęcają do odwiedzania biblio teki nie 
tylko podczas zajęć szkolnych, ale także po godzinach pracy szkoły. Warto wspo mnieć, że biblio-
teki pracują także podczas ferii zimowych i letnich wakacji.

Wypełnianie zadań biblioteki szkolnej przez filię biblioteki publicznej daje każdej ze stron wy-
mierne korzyści:

 ▪ większe lokale biblioteczne, często dostosowane do potrzeb osób niepełnospraw nych,

 ▪ nowoczesne, funkcjonalne wyposażenie (komputery, sprzęt multimedialny, progra my edu-
kacyjne, czasopisma),

 ▪ bogatsze, bardziej aktualne zbiory (dzięki dużej liczbie filii, biblioteki mogą swobod nie 
wymieniać się zbiorami),

 ▪ dłuższy czas otwarcia biblioteki (nawet do godzin wieczornych),

 ▪ biblioteka czynna także w czasie ferii i wakacji,

 ▪ bogata oferta kulturalna i edukacyjna, łatwiejsza do zrealizowania w placówkach publicz-
nych realizujących zadania biblioteki szkolnej,

 ▪ zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas ferii i wakacji,

 ▪ mniejsze koszty dla każdej ze stron21.

21 KOSAK, R. dz. cyt.
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Badania bibliotek publiczno-szkolnych, podejmowane w latach 80. XX w., wyraźnie sytu owały je 
w sieci bibliotek publicznych, przyznając im w ten sposób organizację i odpowie dzialność za [...] me-
rytoryczne funkcjonowanie bibliotek publiczno-szkolnych22. Już wów czas zwrócono uwagę na możliwość 
ożywienia czytelnictwa społeczności lokalnej dzięki takiemu rozwiązaniu, a także przywiązanie 
młodzieży opuszczającej szkołę do konkretnej placówki. Mimo pojawiania się w środowisku biblio-
tekarskim negatywnych opinii na temat tworzenia tego typu placówek23, we Wrocławiu współpraca 
ze szkołami układa się dobrze i rozwiązanie sprawdza się w praktyce. Nie znalazły potwierdzenia 
obawy, że uczniom może grozić niebezpieczeństwo ze strony innych użytkowników biblioteki. 
Przez wszystkie lata nie doszło do żadnej sytuacji konfliktowej, a pozytywne głosy dochodzą także 
ze stro ny uczniów24 i społeczności lokalnych, ceniących sobie takie rozwiązanie.

Ciekawą inicjatywą wartą uwagi jest nowy projekt Departamentu Edukacji Urzędu Miej skiego 
Wrocławia Szkoła w mieście. Jest to projekt edukacyjny, w którym udział biorą róż ne instytucje, 
w tym MBP. Jego zasadnicze zadania to wzbogacenie oferty edukacyjnej miasta, wzrost uczestnictwa 
uczniów w kulturze oraz podniesienie jakości nauczania. Re alizacja projektu zakłada m.in. udział 
uczniów wrocławskich szkół w zajęciach prowadzo nych w różnych instytucjach kulturalnych, m.in. 
w bibliotekach, muzeach, teatrach, na uczelniach. Z tego względu nauczyciele danego przedmiotu 
umawiają się na konkretne zajęcia prowadzone przez pracowników zainteresowanych instytucji.

FILIA NR 29,  UL. REJA 1

Biblioteka jest zlokalizowana w budynku szkolnym – pod salą gimnastyczną Gimnazjum nr 13. 
Cztery dni w tygodniu czynna jest do godz. 19.00. Istotną zaletą jest fakt dostosowania budynku 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Oprócz książek i czasopism biblioteka może się pochwalić 
niemałą kolekcją zbiorów elektronicznych, takich jak filmy na płytach DVD, muzyka i gry na pły-
tach CD, audiobooki czy programy multimedialne (np. do nauki języków obcych). W przestrzeni 
bibliotecznej wydzielono część z kącikiem dla dzieci, miej sce do odpoczynku i lektury oraz orga-
nizowanych przez pracowników zajęć i imprez, a także strefę komputerową. Biblioteka prowadzi 
także akcje dostarczania książek do domu osobom chorym i niepełnosprawnym, oferuje stały kier-
masz książki używanej. Warto pod kreślić, że pomieszczenie, które zajmuje biblioteka jest jasne 
i przestronne, przyjazne wszystkim użytkownikom – dzieciom i dorosłym, rodzicom z maluchami, 
osobom starszym i niepełnosprawnym. Filia prowadzi swój profil na Facebooku, dzięki któremu 
utrzymuje kontakt z czytelnikami i informuje o prowadzonych przez siebie działaniach (spotka-
niach, warsztatach itp.).

22 LEWANDOWSKA-NOSAL, G. Organizacja i funkcjonowanie bibliotek publiczno-szkolnych w bada-
niach In stytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej. Biuletyn EBIB [on-line] 2013, nr 7 [dostęp 
17.07.2015]. Dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/viewFile/109/217.
23 FREDYK, B. Pracowałam w bibliotece publiczno-szkolnej [on-line], [dostęp 17.07.2015]. Dostępny w: http://
bibliotekawszkole.pl/glos_z_polaczonej_biblioteki.pdf.
24 PEZDA, A., ŻUCHOWICZ, M. Czy szkolne biblioteki przeżyją? W: edulandia.pl [on-line] 12.06.2009 
[dostęp 17.07.2015]. Dostępny w: http://www.edulandia.pl/edukacja/1,101559,6712380,czy_szkolne_
bibliote ki_przezyja_.html.
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FILIA NR 44,  UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 210 ORAZ 
MULTICENTRUM

Wejście ze szkoły do biblioteki zostało ozdobione komiksowymi rysunkami wykonanymi 
przez uczniów. Podobne rysunki widnieją wewnątrz biblioteki, na części ścian, tworząc at-
mosferę miejsca przyjaznego młodym czytelnikom. Biblioteka prowadzi Galerię Szkolną 
„Między Regałami”, prezentując twórczość dzieci i młodzieży. Pomieszczenie jest prze stronne, 
złożone z dwóch poziomów (na górze znajduje się czytelnia wyposażona w kom putery 
z dostępem do Internetu, w której odbywają się zajęcia dla czytelników). Przy filii działa 
MultiCentrum, które prowadzi wiele zajęć dla zorganizowanych grup dzieci i mło dzieży, po-
dzielonych na kategorie: tematy muzyczne, tematy wrocławskie, architektura i sztuka, natura 
i sztuka, sztuka i sztuka animacji, zajęcia konstruktorskie, zajęcia między kulturowe. Można tu 
także znaleźć zajęcia dla rodzin, w których czynny udział biorą zarów no dzieci, jak i ich opie-
kunowie. Dużą popularnością cieszą się zajęcia „inżynierskie” w ra mach Rodzinnego Klubu 
Konstruktora. Filia prowadzi swój profil na Facebooku.

FILIA NR 16,  UL. KOLISTA 17

Filia jest Biblioteką bez Barier, specjalizującą się w pracy z osobami niepełnosprawnymi. 
Bibliotekarze organizują wystawy i różnego rodzaju zajęcia (np. teatrzyki kukiełkowe). Bi blioteka 
oferuje dostęp do Internetu oraz multimediów, a także dostarcza literaturę do do mów osobom nie-
pełnosprawnym i chorym.

ZARZĄDZANIE FILIAMI

Kierownicy filii zarządzają placówkami, finansami przyznanymi na zakup zbiorów 
i działal ność promocyjną, a także współpracują z instytucjami działającymi w bliskim są-
siedztwie konkretnej biblioteki. Do ich obowiązków należy również samodzielne dokony-
wanie zamó wień nowych tytułów poprzez składanie dezyderatów w Dziale Gromadzenia 
i Opracowa nia Zbiorów MBP we Wrocławiu. Kierownicy przygotowują plany i sprawoz-
dania roczne. Bezpośredni nadzór merytoryczny nad placówkami sieci sprawuje Dział 
Metodyczny MBP, który podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Merytorycznych 
MBP we Wrocławiu. Z kadrą kierowniczą dyrekcja spotyka się systematycznie dwa razy do 
roku, natomiast Dział Metodyczny organizuje spotkania z kierownikami i pracownikami 
sieci w zależności od potrzeb.

PROMOCJA MBP WE WROCŁAWIU

Dział Promocji MBP we Wrocławiu jest zlokalizowany w głównej siedzibie biblioteki na ul. 
Sztabowej. W jednostce pracują cztery osoby, w tym kierownik. Dwie osoby mają wy kształcenie 
artystyczno-graficzne. Pracownicy działu zauważają, że działalność biblioteki, ze względu na 
jej specyfikę, trudno jest wypromować. W czasie kiedy sieć nie stanowiła spójnej całości, było 
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to prawie niemożliwe. Centralizacja dała szansę na lepsze przebicie się z informacją o wyda-
rzeniach i ofercie MBP. Specjalnie powołane do tego osoby zajmu ją się kompleksowo spra-
wami promocji – od zapewnienia materiałów graficznych po ob sługę kontaktów z mediami. 
Kierownik działu pełni jednocześnie funkcję rzecznika praso wego, a w sprawach szczególnie 
kontrowersyjnych wypowiedzi udziela dyrektor MBP.

Dział Promocji zajmuje się również redagowaniem strony internetowej biblioteki. Wszystkie aktu-
alności spływające z filii są weryfikowane i redagowane zanim trafią do publikacji. Pra ca ta ma na 
celu ujednolicenie komunikacji i spójne informowanie o różnorodnych działa niach podejmowa-
nych na terenie całego miasta. Najważniejszy, zdaniem dyrekcji, jest „je den głos” – polityka infor-
macyjna to kwestia wymagająca szczególnej uwagi. Prowadzenie profili na portalach społecznościo-
wych czy promowanie mniejszych wydarzeń w środowi sku lokalnym leży w gestii pracowników 
poszczególnych filii. Dział Promocji MBP promuje działania o szerszej skali, niestandardowe lub 
angażujące pracowników więcej niż jednej filii. Pracownicy działu zajmują się też pisaniem wnio-
sków o granty i realizacją projektów fi nansowanych z zewnętrznych dotacji. Jedna osoba pełni 
funkcję koordynatora Dyskusyj nych Klubów Książki.

Bardzo istotnym zagadnieniem jest identyfikacja wizualna, o którą dba się kompleksowo w całej sieci. 
Wszystkie materiały graficzne powstają na podstawie wspólnej koncepcji, za wierającej logo instytucji. 
W wyjątkowych sytuacjach używane są również loga filii biblio tecznych. Dla każdego z większych pro-
jektów tworzona jest specjalna linia graficzna.

Dział Promocji dysponuje własnym budżetem, który zapewnia prawidłową obsługę wszyst kich bibliotek 
w sieci. Z dotacji drukuje się plakaty i ulotki oraz inne materiały promocyjne, np. zakładki. MBP zapew-
nia również z nieregularną częstotliwością gadżety (np. breloki do kluczy, długopisy). Materiały druko-
wane dotyczące wydarzeń są dystrybuowane w całej sieci.

Wśród ciekawszych projektów warto wymienić:

 ▪ Międzynarodowy Miesiąc Spotkań Autorskich25 organizowany w lipcu – około 60 spotkań autor-
skich z literatami z krajów współpracujących. Co roku festiwal ma go ścia honorowego, którym jest 
państwo, np. w 2015 r. była to Ukraina26.

 ▪ Pakiet „Na dobry początek”27 – to pomysł związany z promowaniem czytelnictwa od najmłod-
szych lat. Rodzice zapisujący dziecko do biblioteki otrzymują pakiet starto wy zawierający książeczki 
dla dzieci oraz poradnik dotyczący czytania i doboru lek tury dla najmłodszych. Materiały w całości 
zostały przygotowane przez pracowni ków MBP.

25 Miesiąc Spotkań Autorskich 2014 [on-line], [dostęp 17.07.2015]. Dostępny w: http://www.biblioteka.wroc.pl/
home/2013-10-17-10-18-39/2013-10-17-11-15-22.
26 Miesiąc Spotkań Autorskich 2015 [on-line], [dostęp 17.07.2015]. Dostępny w: http://www.msa.wroclaw.
pl/2015/pl/program.
27 „Na dobry początek” – wyprawki czytelnicze dla wrocławskich noworodków [on-line], [dostęp 17.07.2015]. Do-
stępny w: http://www.biblioteka.wroc.pl/home/2013-10-17-10-18-39/na-dobry-poczatek.
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 ▪ Biblioteka Plenerowa28 – akcja organizowana od 2012 r. To biblioteka zorganizowana na po-
trzeby wydarzeń plenerowych odbywających się we Wrocławiu. Specjalny księgozbiór pocho-
dzący z darów jest udostępniany podczas spotkań, pikników itp. Pożyczone książki można zwró-
cić w dowolnej bibliotece. Te, które nie wrócą, mogą pozostać u czytelników, ponieważ księgo-
zbiór nie jest rejestrowany i ma charakter mobilny. Większość tytułów wraca jednak z powrotem 
do zasobów Biblioteki Plene rowej.

 ▪ Program Partnerski OK29 – to program lojalnościowy. Karta biblioteczna uprawnia do zniżek 
u partnerów programu. Powstał on z inicjatywy MBP. Wśród partnerów są inne instytucje kultury, 
restauracje, punkty usługowe czy edukacyjne.

 ▪ Rowerem do biblioteki30 – to projekt promujący miejską jazdę na rowerach oraz czy telnictwo. 
Biblioteki zapraszają do udziału w różnych aktywnościach, w tym np. w konkursach, a także promują 
swój księgozbiór związany z rowerami.

GROMADZENIE I  OPRACOWANIE ZBIORÓW

Procesy gromadzenia i opracowania zbiorów prowadzone są w MBP przez działy central ne. Miejska 
Biblioteka Publiczna we Wrocławiu nawet przed zmianą przepisów31 nie przy stępowała do proce-
dury przetargowej na zakup wydawnictw. Książka ma własny tytuł i inną treść, a zatem nie trzeba 
traktować takiego zakupu jak nabywanie towarów jednej ka tegorii. Zakupy są procesem ciągłym, 
podobnie jak selekcja. W kompetencjach działów centralnych jest zarządzanie procesem groma-
dzenia (część zadań wykonują pracownicy filii) oraz katalogowanie.

Na początku roku budżetowego każda filia otrzymuje informację o wielkości funduszy przy-
znanych jej z dotacji organizatora na zakup nowości. Jest to kwota, którą kierownik filii za rządza 
przez 12 miesięcy. Ponadto środki na zakup zbiorów w roku budżetowym są po większane o kwoty 
pozyskiwane od czytelników w ciągu całego roku. Są to dobrowolne wpłaty na fundusz czytelniczy, 
opłaty za nieterminowe zwroty wypożyczonych materiałów bibliotecznych czy też za ich zniszcze-
nie czy zagubienie.

W filiach MBP selekcja jest prowadzona na bieżąco. Materiały biblioteczne niewypożycza ne przez 
pięć lat są ubytkowane bądź przekazywane innym placówkom sieci. Przy selekcji księgozbiorów 
wykorzystuje się raport wskazujący liczbę wypożyczeń konkretnych tytułów. Pojedyncze tytuły 
o ponadczasowej treści, dużej wartości artystycznej czy edytorskiej, któ rych wznowień od dawna 

28 Biblioteka Plenerowa [on-line], [dostęp 17.07.2015]. Dostępny w: http://wyspa.wroclaw.pl/projekt/bibliote-
ka-plenerowa; zob. plakat: http://www.biblioteka.wroc.pl/attachments/article/757/2015_plenerowa_ulotka.
pdf.
29 Program Partnerski OK [on-line], [dostęp 17.07.2015]. Dostępny w: http://www.biblioteka.wroc.pl/
home/2013-10-17-10-18-39/program-partnerski-ok.
30 Rowerem do biblioteki [on-line], [dostęp 17.07.2015]. Dostępny w: http://www.biblioteka.wroc.pl/
home/2013-10-17-10-18-39/rowerem-do-biblioteki.
31 16 kwietnia 2014 r. w wyniku zmian ustawy Prawo zamówień publicznych zmieniono kwotę, po której prze-
kroczeniu biblioteka jest zobowiązana do ogłaszania przetargu na zakup książek – z 14 tys. euro na 207 tys. euro.
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nie było, są przekazywane do biblioteki tzw. jednego egzempla rza, czyli biblioteki składowej i udo-
stępniane na miejscu przy ul. Sztabowej. Przy ocenie celowości polityki zakupów pomocny jest 
wskaźnik obrotu księgozbioru, tzn. stosunek pro centowy liczby egzemplarzy wypożyczonych co 
najmniej raz do całkowitej liczby zbiorów. Takie dane wspomagają proces selekcji oraz wyznaczają 
wewnętrzne standardy. Wskaź nik obrotu jest bardzo wysoki, np. dla Mediateki wynosi 90%.

UDOSTĘPNIANIE

Dział Organizacji i Udostępniania Zbiorów (Metodyczny) MBP we Wrocławiu zajmuje się spra-
wami kadrowymi w zakresie wydawania zgody na urlopy, zastępstwami w przypadku nieobecności 
pracowników w danej filii. Prowadzi także kontrolę wyposażenia i wydaje zgody na jego zakup. Do 
szczegółowych czynności pracowników działu należą:

1. Opracowywanie regulaminów związanych z działalnością filii bibliotecznych, instruk cji 
i procedur związanych z realizacją procesów bibliotecznych.

2. Współredagowanie rocznych planów pracy i sprawozdań MBP we Wrocławiu.

3. Nadzór nad organizacją i działaniem biblioteki ostatniego egzemplarza.

4. Organizowanie szkoleń i instruktaż bibliotekarzy pracujących w placówkach sieci, realizują-
cych zadania bibliotek publicznych i szkolnych.

5. Koordynowanie czytelnictwa osób chorych i niepełnosprawnych.

6. Koordynowanie prac związanych z wolontariatem funkcjonującym przy MBP we Wrocławiu.

7. Nadzór merytoryczny nad stażami i praktykami studenckimi.

8. Koordynowanie i prowadzenie działań związanych z postępowaniem windykacyj nym.

9. Współpraca z Działem Promocji i filiami w zakresie aranżacji wnętrz i realizacji działań 
reklamowo-promocyjnych.

10. Współpraca z instytucjami kultury, edukacji oraz organizacjami pozarządowymi w zakre-
sie popularyzacji czytelnictwa, działalności informacyjnej, edukacyjnej i wolon tariatu.

W strukturze MBP znajduje się introligatornia, jednakże nie naprawia się tzw. książek za-
czytanych, a jedynie te unikatowe o szczególnej wartości.

DOSKONALENIE ZAWODOWE KADRY

Zakres szkoleń organizowanych dla kadry związany jest z aktualnymi potrzebami bibliote karzy. 
Wiele z nich dotyczy zmian wprowadzanych w systemie komputerowym. Często or ganizowane są 
także spotkania informacyjne dotyczące realizacji projektów. W zakresie dokształcania kadr MBP 
współpracuje z Wojewódzką Biblioteką Publiczną we Wrocławiu. Zdarza się także, że kursy prowa-
dzone są przez zewnętrznych specjalistów. Zorganizowa no m.in. szkolenia na temat pracy z trud-
nym klientem, ochrony danych osobowych, prawa autorskiego. Dział Metodyczny organizuje także 
szkolenia wewnętrzne w ramach zespo łów samokształceniowych. Spotkania szkoleniowe są prowa-
dzone przez pracowników działu oraz pracowników filii, którzy mają doświadczenie i kompetencje 
zdobyte podczas uczestnictwa w szkoleniach zewnętrznych, konferencjach czy seminariach.
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OPROGRAMOWANIE BIBLIOTECZNE

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu w 2002 r. zakupiła system biblioteczny ALEPH z do-
tacji z budżetu miasta w wysokości 210 tys. zł. Łącznie na komputeryzację po 2000 r. wydano ok. 
650 tys. zł. Z systemu korzysta 27 filii, co stanowi 71% placówek sieci. Co roku w kolejnych filiach 
wdrażany jest moduł wypożyczeń systemu ALEPH. Planuje się skomputeryzowanie wszystkich pla-
cówek do roku 2017. Systemem zarządza jeden z infor matyków pełniący funkcję bibliotekarza sys-
temowego, dbając jednocześnie o jednolite wdrażanie procedur umożliwiających sprawną realizację 
procesów bibliotecznych. Wdro żenie zintegrowanego systemu ALEPH umożliwiło centralne zarzą-
dzanie procesami biblio tecznymi, w tym ewidencję wpływów i opracowanie materiałów bibliotecz-
nych oraz ujedno liciło procedury rejestracji czytelników, wypożyczeń i zwrotów. Ponadto system 
usprawnił generowanie globalnych i analitycznych raportów statystycznych, które są narzędziem 
wspomagającym ocenę efektywności wykonywanych czynności bibliotecznych. Z drugiej strony wi-
dać korzyści dla czytelnika:

 ▪ jedna karta biblioteczna/UrbanCard – to możliwość korzystania ze zbiorów 38 filii MBP we 
Wrocławiu z dostępem do Internetu,

 ▪ możliwość samodzielnego przedłużania terminów zwrotów i rezerwowania zbiorów,

 ▪ dostęp do centralnego katalogu komputerowego OPAC,

 ▪ skrócenie procesów wyszukiwania i informacji o dostępności zbiorów.

PODSUMOWANIE

Rozwiązania zastosowane przez MBP we Wrocławiu są bardzo odważne. Centralizacja zarządza-
nia, reorganizacja sieci bibliotek, w tym łączenie filii oraz lokalizowanie filii w szkołach, budzą 
kontrowersje i żywe dyskusje wokół zmieniającej się roli bibliotek publicz nych w Polsce. Podjęte 
przez dyrekcję kroki są bardzo różnie odbierane i niejednokrotnie mocno krytykowane. Jednak za 
wprowadzonymi zmianami stoją rosnące wskaźniki czytel nictwa w mieście, a także bogata i prze-
myślana oferta, trafiająca do różnych grup odbior ców. Na uwagę zasługują również dobre zarobki 
bibliotekarzy oraz sposób zarządzania dotacjami. Podczas odwiedzin poszczególnych bibliotek 
wyczuwa się, że czytelnik i książ ka są najważniejsi – pozostałe wydatki stanowią tylko drogę do 
celu, jakim jest zaspokaja nie potrzeb kulturalnych, szczególnie czytelniczych, społeczności lokal-
nej. Sieć miejskich bibliotek we Wrocławiu, to zdecydowanie miejsce dobrych praktyk i innowacyj-
nego podej ścia do tematu bibliotek.
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ORGANIZACJA MIEJSKIEJ  SIECI BIBLIOTEK

WiMBP została utworzona w 1986 r. i obecnie sprawuje nadzór merytoryczny nad 364 bibliote-
kami województwa pomorskie go. Na miejską sieć składają się Wojewódzka i Miejska Biblioteka 
Publiczna oraz 30 filii, zatrudniających łącznie 198 pracowników. Na szczególną uwagę zasługuje 
Biblioteka Manhattan o powierzchni 850 m2, mieszcząca się w galerii handlowej, obsługująca ok. 
23 tys. czytelników rocznie.

WiMBP jest instytucją kultury1 prowadzoną wspólnie przez miasto i województwo zgodnie z porozu-
mieniem zawartym 26 września 2002 r., a obecnie działa na podstawie umowy z dnia 20 marca 2013 r. 
Jest to umowa bezterminowa, gwarantująca prowadzenie biblioteki na zasadach partnerstwa. Głównym 
organizatorem jest Pomorski Urząd Wojewódzki (któ ry przejmuje obowiązki jej prowadzenia w przy-
padku rozwiązania umowy), a oba urzędy partycypują w kosztach utrzymania sieci bibliotecznej. Sieć 
bibliotek miejskich (filii) utrzy mywana jest z subwencji przyznawanej przez miasto. Jednostka zarządza-
jąca siecią — Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna — finansowana jest z budżetu województwa 
pomorskiego. Z dwóch wymienionych wyżej dotacji tworzy się jeden budżet, który po re alizacji jest roz-
liczany w dwóch finansujących sieć urzędach. Podstawą gospodarki finan sowej jest plan finansowy usta-
lany przez dyrektora, sporządzany zgodnie z przepisami Ustawy o finansach publicznych2. Wysokość dota-
cji samorządowej dla biblioteki na każdy kolejny rok uzgadniany jest przez obie strony umowy, w przy-
padku braku takiego ustale nia do 31 grudnia przez jedną ze stron, jest ona zobowiązana do zapewnienia 
bibliotece budżetu nie mniejszego niż obowiązujący w roku uprzednim.

1 Biblioteka została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury województwa pomorskiego dnia 1 stycznia 1999 r.
2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. [on-line] 2009, nr 157, poz. 1240 z późn zm. 
[on-line], [dostęp 17.07.2015]. Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091571240.

Rozdział 2.3
Raport z wizyty studyjnej w Wojewódzkiej  
i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku
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Warto też wspomnieć, że dyrektor biblioteki jest powoływany i odwoływany przez zarząd województwa 
po uzyskaniu zgody prezydenta miasta, zatem również w tej kwestii obowią zuje ścisła współpraca obu 
stron umowy. Kilka źródeł finansowania — jak w przypadku WiMBP — zwiększa bezpieczeństwo finan-
sowe instytucji i zapewnia stały rozwój. Takie podejście jest charakterystyczne dla województwa i obo-
wiązuje nie tylko w przypadku bi bliotek — współprowadzonych instytucji kultury jest znacznie więcej.

Zarządzanie poszczególnymi filiami powierzono kierownikom, którzy organizacyjnie podle gają 
dyrekcji WiMBP. Ich działanie wspomagają pracownicy Działu Organizacji Sieci Miej skiej, do któ-
rego kompetencji należą:

 ▪ sprawy kadrowe (urlopy, rozliczanie czasu pracy),

 ▪ przydział finansów na zakup książek dla poszczególnych filii (w oparciu o statystyki odwiedzin 
i liczbę czytelników),

 ▪ ustalanie godzin otwarcia i zgoda na ich zmianę, gdy istnieje taka konieczność/po trzeba,

 ▪ ustalanie regulaminów udostępniania zbiorów (obowiązuje jeden regulamin, wspól ny dla wszyst-
kich filii oraz warianty dla czytelni głównej i czytelni filii naukowej, które jako jedyne mają księgo-
zbiór magazynowy; w Bibliotece Manhattan oraz w dwóch filiach z kącikami zabaw dla dzieci, obo-
wiązuje dodatkowo regulamin placu zabaw),

 ▪ zamawianie kodów kreskowych i zabezpieczeń do książek,

 ▪ organizowanie spotkań kierowników,

 ▪ zbieranie i opracowywanie danych statystycznych.

W strukturze Działu Organizacji Sieci Miejskiej znajduje się także komórka ds. skontrum, zatrudnia-
jąca dwie osoby. Jeden pracownik został także oddelegowany do zajmowania się kwestiami związanymi 
z windykacją. W 2012 r. zawarto umowę z firmą windykacyjną, któ rej przekazywane są sprawy osób 
uchylających się od rozliczenia z biblioteką dłużej niż 4 miesiące od momentu wysłania wezwania osta-
tecznego. Dzięki przepływowi informacji między filiami, czytelnik zalegający z karą w danej placówce 
ma automatycznie blokowany dostęp do usług całej sieci bibliotecznej.

Polityka rozwoju sieci jest w dużej mierze zależna od potrzeb mieszkańców. Badane i bra ne pod uwagę 
są oczekiwania czytelników odnoszące się na przykład do lokalizacji filii i pełnionych przez nie funk-
cji. Informacje uzyskuje się w kontakcie bezpośrednim z użyt kownikami, a także dzięki konsultacjom 
społecznym i badaniom ankietowym. Zdarzyło się, że okoliczni mieszkańcy zaprotestowali przeciwko 
zlikwidowaniu niewielkiej filii, w wyniku czego bibliotekę zachowano i funkcjonuje ona do dzisiaj, choć 
intencją władz było wciele nie jej zbiorów do innej, większej placówki (Biblioteki Manhattan).

Gdańską sieć charakteryzuje dążenie do takiego kreowania oferty, aby każdy znalazł w bi bliotece 
coś interesującego — można to osiągnąć dzięki specjalizacji niektórych filii. Zgod nie z polityką 
WiMBP poszczególne biblioteki są tak organizowane, aby zaspokajać różne potrzeby czytelnicze 
i kulturalne mieszkańców Gdańska. Warto wspomnieć też, że każda z nowych bądź remontowa-
nych filii jest projektowana przez architekta wnętrz, który bierze pod uwagę potrzeby społecz-
ności lokalnej i charakter biblioteki. Przykładowo filię w dziel nicy Nowy Port w Centrum Sztuki 
Współczesnej Łaźnia 2 zaprojektował Jacek Domini czak, a przebudowę Biblioteki pod Żółwiem 
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zaplanowała firma zb studio. W ten sposób tworzy się bardzo bogatą i zróżnicowaną ofertę sieci 
bibliotek, z których część zasługuje na wyróżnienie.

BIBLIOTEKA POD ŻÓŁWIEM

Jest usytuowana w centrum miasta, w kamienicy z charakterystyczną metalową figurą żół-
wia na szczycie3. Została oddana do użytku po generalnym remoncie 5 listopada 2014 r. 
Zaprojektowano ją w bardzo nowoczesny sposób. Zrezygnowano z wolnostojących rega łów 
i postawiono na rozlokowanie ich wyłącznie przy ścianach, co pozwoliło wygospodaro wać 
znaczną przestrzeń, możliwą do wykorzystania na przykład podczas imprez. Bibliote ka gro-
madzi publikacje wyłącznie dla dorosłych, przede wszystkim literaturę piękną ze szczególnym 
uwzględnieniem poezji, także młodych twórców. Jednym z głównych celów jej działania jest 
promowanie literatury poprzez spotkania autorskie, imprezy literackie, wieczory poezji, pro-
mocje książek, warsztaty kaligraficzne czy artystyczne. Działają tu Dyskusyjny Klub Książki 
i Dyskusyjny Klub Filmowy.

FILIA GDAŃSKA — BIBLIOTEKA NA MARIACKIEJ

Kolejna filia także usytuowana jest w centrum miasta. Księgozbiór tam zgromadzony ma wyjąt kowy 
charakter, a jego główne zadanie to promowanie Gdańska i Pomorza — zawiera pu blikacje o mieście 
oraz regionie, jak również dorobek pisarzy z Pomorza4. Imprezy organi zowane w Filii Gdańskiej mają 
przede wszystkim akcentować rolę lokalnych twórców i utrwalać wiedzę na temat małej ojczyzny. 
Dlatego często odbywają się tam spotkania z ro dzimymi literatami, blogerami, wydawcami czy też 
konkursy historyczne. Dzięki współpra cy kierownictwa filii ze szkołami organizowane są Wielkie 
Maratony Czytelnicze, w których udział biorą uczniowie gdańskich i pomorskich szkół. Uczestnicy 
rywalizują ze sobą, czyta jąc lektury wskazane przez nauczycieli i bibliotekarzy — ich zestaw zmienia 
się z każdą kolejną edycją maratonu. Uczestnicy za każdym razem piszą test ze znajomości lektury — 
ci, którzy napiszą go najlepiej, są zapraszani na spotkanie z autorem książki.

BIBLIOTEKA MANHATTAN

Filia umiejscowiona jest w galerii handlowej o tej samej nazwie. Z uwagi na lokalizację udostęp-
nia zbiory w wydłużonych godzinach — codziennie (od poniedziałku do soboty) od 9.00 do 21.00. 
Konieczny jest zatem trzyzmianowy tryb pracy i zatrudnienie aż 17 osób. Przestrzeń biblioteki 
została podzielona na różne strefy — literatura dla dorosłych, literatu ra dla dzieci, strefa audio 
(z płytami CD i płytami winylowymi), strefa czasopism, kącik za baw dla dzieci, cicha czytelnia (od-
dzielona szklaną szybą, wyciszona), sala z konsolą do gier. Wydzielono także specjalne miejsce na 
komiksy, które stanowią największą tego typu kolekcję w Polsce.

3 Kamienica znana jest w Gdańsku jako dom rodzinny matki filozofa Artura Schopenhauera, Johanny.
4 Zadanie promowania pomorskiej literatury i twórców znajduje się również w statucie WiMBP (Rozdział II, 
& 5, pkt. 6).
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Filia oferuje bogaty program edukacyjny i kulturalny dla dzieci, młodzieży, dorosłych i se niorów 
(warsztaty, spotkania itp.). W jego realizację zaangażowani są bibliotekarze, a tak że zatrudniony 
w wymiarze połowy etatu animator kultury, który codziennie rano prowadzi zajęcia dla najmłod-
szych. Duża aktywność bibliotekarzy i różnorodność działań powoduje, że czasami w filii odbywa 
się kilka imprez jednocześnie, ale dobrze zaprojektowana prze strzeń sprawia, że uczestnicy nie 
przeszkadzają sobie wzajemnie. Zadbano tu także o do stęp do Wi-Fi, drukarki, kserografów oraz 
bezpłatnego Internetu na nowoczesnych kompu terach stacjonarnych.

Aby móc mierzyć zainteresowanie książnicą, zamontowano licznik wejść, który w 2014 r. naliczył 
ponad 30 tys. odwiedzających. Oczywiście wizyta w bibliotece nie zawsze ozna cza wypożyczenie 
książki, ale już sam fakt odwiedzenia książnicy przez tak liczną grupę ludzi jest wart odnotowania.

BIBLIOTEKA KOKOSZKI

To biblioteka publiczno-szkolna umiejscowiona w nowo powstałej (otwarcie 1 września 2014 r.) 
Pozytywnej Szkole Podstawowej im. Arkadiusza Arama Rybickiego, zlokalizowa nej na Osiedlu 
Kokoszki. Placówka jest dowodem na to, że łączenie funkcji biblioteki szkolnej z publiczną ma 
sens, szczególnie w miejscach, w których dotychczas nie istniała żadna książnica (ogromne, nowe 
osiedle). Do biblioteki prowadzą dwa wejścia — jedno wewnątrz budynku, dostępne bezpośrednio 
z terenu szkoły, drugie od ulicy, przed bramą wejściową na teren szkoły. Podstawą do powstania 
księgozbioru były zbiórki organizowa ne wśród mieszkańców osiedla, na przykład przed tamtej-
szym marketem, z którym nawią zano współpracę polegającą na tym, że darczyńca otrzymywał bon 
zniżkowy na zakupy. Zebrano w ten sposób 2/3 obecnego księgozbioru, który zawiera publikacje 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym audiobooki.

Przestrzeń biblioteki zorganizowano w taki sposób, by mogły się tam odbywać imprezy (np. spo-
tkania autorskie) czy zabawy dla dzieci. Wydzielono czytelnię do cichej pracy, któ rej ogromną 
atrakcją jest drukarka 3D — dzięki niej organizowane są ciekawe warsztaty dla dzieci. Biblioteka 
czynna jest sześć dni w tygodniu, w środy i soboty do godz. 15.00, w pozostałe dni — do 19.00.

FILIA NR 41 — CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA 2

Biblioteka została przeniesiona do nowej siedziby i udostępniona czytelnikom w marcu 
2013 r. Znajduje się w wyremontowanym budynku Centrum Sztuki Współczesnej 
Łaźnia 25. Placówka jest nieduża, charakteryzują ją białe wnętrza, powiększające optycz nie całą 
przestrzeń. Biblioteka spełnia ważną rolę jako centrum kulturalne w dzielnicy Nowy Port, która 
do tej pory pozbawiona była takiego miejsca. Do dyspozycji czytelników jest kilka nowoczesnych 
komputerów, w tym jeden przeznaczony specjalnie dla osób z dysfunkcją wzroku. Biorąc pod 
uwagę potrzeby czytelników, zwłaszcza seniorów, bibliote ka otwierana jest dwa razy w tygodniu 
wcześniej — od godz. 9.00.

5 Łaźnia 2 [on-line], [dostęp 17.07.2015]. Dostępny w: http://laznia.pl/onas,5,laznia_2.html.
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FILIA NAUKOWA

Mieści się w dzielnicy Oliwa, w odległości niecałych dwóch kilometrów od linii brzegowej Bałtyku. 
Jest to wypożyczalnia książek naukowych i popularnonaukowych, w której zlokali zowano cichą 
czytelnię książek i czasopism. Udostępnia m.in. bogaty zbiór czasopism (70 tyt. bieżących i 300 
archiwizowanych) oraz bazę przepisów prawnych LEX. Wyposażona jest w komputery, Internet, 
tablety, skaner i ksero. Organizowane są tu spotkania z na ukowcami, podróżnikami, pasjonatami 
oraz warsztaty komputerowe „Senior w Sieci”.

OŚRODEK CZYTELNICTWA CHORYCH I  NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Znajduje się w dzielnicy Przymorze, w odległości nieco ponad dwóch kilometrów od linii brzegowej 
Bałtyku. Działa od 1991 r. i gromadzi książki mówione (audiobooki i kasety ma gnetofonowe), CD, 
MP3, DAISY. Oferuje dostarczanie książek do domu osobom tego po trzebującym. Organizowane są 
tu zajęcia terapeutyczne, prowadzone przez wykwalifiko waną kadrę pedagogiczno-terapeutyczną.

GABINET SZANGHAJSKI

Zlokalizowany jest w siedzibie głównej WiMBP. Powstał w ramach międzynarodowego projektu Window 
of Shangai6 i gromadzi literaturę dotyczącą Chin. Trzon stanowią dary Shanghai Library i Konsulatu 
Generalnego Chińskiej Republiki Ludowej. Dostępna jest tu beletrystyka i książki popularnonaukowe. 
W gabinecie dostępne są zbiory w językach: pol skim, angielskim, chińskim, francuskim, niemieckim 
oraz dwujęzyczne, głównie angielsko-chińskie oraz bazy e-booków Shanghai Library. Organizowane są 
tu spotkania, warsztaty, kursy języka chińskiego (we współpracy ze szkołą językową).

ZARZĄDZANIE FILIAMI

Kierownicy filii mają dosyć dużą swobodę działania. Biblioteka główna wyznacza standar dy 
i główne kierunki działania, ale to kierownicy decydują o ofercie swojej placówki. W re alizacji po-
mysłów uzyskują wsparcie biblioteki głównej w zakresie finansowania oraz mery toryki, a także 
promocji. Kierownicy filii wyłaniani są w otwartym konkursie, a zadaniem każdego kandydata jest 
przedstawienie koncepcji funkcjonowania biblioteki na kolejne trzy lata. Podstawą sprawnego za-
rządzania siecią bibliotek jest odpowiednio zorganizowana komunikacja wewnątrz całej instytucji. 
W gdańskich bibliotekach stawia się na następujące elementy:

 ▪ komunikację e-mailową i telefoniczną,

 ▪ spotkania kierowników filii i działów raz na kwartał (podsumowanie sprawozdań i omówienie 
planów),

 ▪ zebrania kierowników filii z Działem Organizacji Sieci Miejskiej raz w miesiącu,

6 Więcej informacji na stronie projektu: http://windowofshanghai.library.sh.cn/.
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 ▪ zebrania dyrekcji z kierownikami swojego pionu raz w miesiącu,

 ▪ bieżące przekazywanie z biblioteki głównej do filii książek, materiałów informacyj nych i promo-
cyjnych (Działy: Organizacji Sieci Miejskiej oraz Marketingu i PR mają szafy z przegródkami, gdzie 
odkładane są materiały dla filii).

WiMBP w Gdańsku dąży do stworzenia optymalnej struktury sieci bibliotek miejskich. Do kłada 
starań, by filie powstawały na nowo budowanych osiedlach, a także w dzielnicach, w których dostęp 
do kultury jest ograniczony. Ważne jest równomierne rozplanowanie lokali zacji bibliotek, co cza-
sami wiąże się z likwidacją małych placówek na rzecz powstania większych i bardziej funkcjonal-
nych. Taka sytuacja miała miejsce na przykład podczas tworzenia Biblioteki Manhattan, na której 
zasoby złożyły się zbiory trzech filii. Zmiany w or ganizacji sieci bibliotecznej nigdy nie odbijają się 
negatywnie na dostępie do księgozbioru, nie powodują także redukcji kadry.

PROJEKTY WEWNĘTRZNE

Inicjatywą wartą uwagi wprowadzoną w WiMBP w Gdańsku w 2012 r. są tzw. projekty we wnętrzne, 
czyli ścieżka aplikowania o dodatkowe pieniądze z budżetu biblioteki na realiza cję zadań wykra-
czających poza standardową działalność filii. Nie istnieją ograniczenia w zakresie wysokości dota-
cji. Można aplikować o niewielkie kwoty, np. 500 zł, ale jeśli pro jekt zakłada realizację dużej im-
prezy, można pozyskać nawet 20 tys. zł.

Wniosek o sfinansowanie projektu obejmuje m.in. jego tytuł, miejsce realizacji, termin, a także opis, 
w którym powinna zostać zdefiniowana grupa odbiorców i jej potrzeby, cele i rezultaty zadania oraz 
sposób jego promocji. Aplikujący zobowiązany jest do stworzenia harmonogramu i budżetu projektu. 
Powinien także zadbać o wsparcie partnerów i sponso rów (np. rad osiedli czy rad dzielnic).

Aplikacja jest analizowana w oparciu o trzy kategorie. Ocenie merytorycznej poddawana jest ory-
ginalność proponowanych działań, ich spójność, planowane efekty i aspekt promo wania biblio-
teki i czytelnictwa. Ocena społeczna zawiera zaangażowanie partnerów ze wnętrznych w realizację 
zadań oraz szereg czynników związanych z grupą odbiorców, tj. jej zróżnicowanie i zdefiniowa-
nie potrzeb, adekwatność zaproponowanych działań w od niesieniu do beneficjentów i wpływ na 
zmianę ich zachowań kulturowych. Ostatnim kryte rium jest ocena organizacyjna, na którą składa 
się odpowiednie określenie zasobów ko niecznych do realizacji projektu, poprawność budżetu i jego 
adekwatność w stosunku do zaplanowanych rezultatów, kompleksowość działań promocyjnych, 
dostosowanie projektu do możliwości lokalowych i środowiskowych filii, a także zaangażowanie 
pracowników w realizację działań.

WiMBP w Gdańsku poddaje ewaluacji swoją ideę realizacji projektów wewnętrznych. Pla nowane 
jest wprowadzenie bardziej szczegółowego regulaminu aplikowania o dofinanso wanie, aby pro-
ces ten uczynić jeszcze bardziej przejrzystym i tym samym zachęcić kolejne filie do wzięcia 
w nim udziału.
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Do realizacji w 2015 r. zgłoszono 50 projektów, z których dofinansowanie otrzymało 35. Najwięcej 
aplikacji złożyły Filia Gdańska i Biblioteka pod Żółwiem (po 8) oraz Biblioteka Manhattan — 7. 
Aktywność poszczególnych filii w zakresie aplikowania o dodatkowe fun dusze jest zróżnicowana 
— nie wszystkie podejmują taką próbę. Systematyczne działania dyrekcji WiMBP w Gdańsku w za-
kresie popularyzacji idei, a także klaryfikacja procesu, również podczas szkoleń wewnętrznych, po-
woduje, że z roku na rok liczba aplikacji wzra sta.

WiMBP w Gdańsku nie wyklucza także aplikowania o zewnętrzne granty — wniosek może przy-
gotować każdy pracownik. Ich realizacja często jednak zakłada konieczność wkładu własnego, więc 
przystąpienie do projektu należy rozważyć, biorąc pod uwagę potencjalne korzyści dla biblioteki. 
Obecnie prowadzone są dwa projekty, które uzyskały dofinansowa nie MKiDN: Bibliocamp7 (projekt, 
który poprzez różnorodne warsztaty dąży do zwiększe nia umiejętności posługiwania się nowymi 
technologiami) oraz E-morze, e-Pomorze III (projekt zakłada digitalizację przede wszystkim czaso-
pism regionalnych).

PROMOCJA WIMBP

O dobry wizerunek i popularyzację usług biblioteki dbają dwie komórki: Dział Marketingu i PR 
oraz Dział Promocji Literatury, zatrudniające po trzech pracowników. Początkowo dzia ły te były 
połączone, ale postanowiono je rozdzielić, by usprawnić funkcjonowanie i roz dzielić zakresy obo-
wiązków poszczególnych osób. Obie komórki bezpośrednio podlegają dyrektorowi naczelnemu, co 
przekłada się na szybkie tempo podejmowania decyzji.

Dział Promocji Literatury odpowiada przede wszystkim za promocję czytelnictwa, polega jącą m.in. 
na organizacji spotkań autorskich (negocjowanie umów z autorami, pilnowanie formalności), nad-
zór nad projektami wewnętrznymi dotyczącymi literatury, realizowanymi przez filie, inspirowa-
nie kierownictwa do organizowania imprez promujących czytelnictwo, a także wspieranie realiza-
cji pomysłów wysuwanych przez pracowników filii.

Dział Marketingu i PR odpowiada przede wszystkim za kontakty z mediami, mając w swej 
strukturze rzecznika prasowego, który jako jedyny pracownik biblioteki jest uprawniony do 
kontaktów z mediami miejskimi i ogólnopolskimi. Wyjątek stanowią tu kontakty z lokalnymi 
przekaźnikami informacji, tj. telewizją osiedlową, prasą parafialną itp., które o swoich dzia-
łaniach mogą informować same filie.

Drugim ważnym zadaniem działu jest opracowywanie materiałów promocyjnych dla wszystkich 
filii. Został wypracowany szablon plakatów i ulotek, obowiązujący dla wszelkich wydarzeń or-
ganizowanych przez WiMBP. Wprowadzenie jednolitości w tym zakresie wpły nęło znacząco na 
wzmocnienie marki instytucji. Do obecnych i potencjalnych odbiorców usług dociera spójna in-
formacja ze wszystkich filii, co wzmaga przekonanie o dużej aktyw ności miejskich książnic.

7 Więcej informacji na stronie projektu: http://bibliocamp.info.
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Dział Marketingu i PR dysponuje własnym budżetem, którym zarządza w ramach danego 
roku kalendarzowego. Kluczem do sprawnego działania jest staranne planowanie wydat ków, 
ale w razie potrzeby, np. w przypadku konieczności zorganizowania nadprogramowej imprezy 
promocyjnej, istnieje możliwość otrzymania dodatkowych funduszy.

Nowa witryna internetowa WiMBP została uruchomiona 1 kwietnia 2015 r. Jej projekt jest 
spójny z całą identyfikacją wizualną biblioteki. Uprawnienia do zarządzania stroną mają 
wyłącznie pracownicy Działu Marketingu i PR, kierownicy filii mogą dodawać jedynie infor-
macje w zakładce „Aktualności”. W zaprojektowanie strony zaangażowano zewnętrznego kon-
sultanta, co pozytywnie wpłynęło na czytelność informacji.

Dział Marketingu i PR jest odpowiedzialny również za prowadzenie profili w mediach spo-
łecznościowych — używane są Facebook i YouTube. Kanały te są także wykorzystywane do 
przeprowadzania płatnych kampanii promujących działalność WiMBP. Dział zorganizo wał 
również kampanie wizerunkowe WiMBP pod hasłem „Chodzę do biblioteki”. Ważnym ele-
mentem promocji były billboardy, a także plakaty umieszczone w wiatach przystanko wych.

FINANSOWANIE SIECI BIBLIOTEK

Biblioteka wypracowuje w ciągu roku środki własne w wysokości 600-900 tys. zł. Pocho dzą one 
z wpływów z windykacji, sprzedaży własnych publikacji, gadżetów reklamowych, opłat za repro-
grafię (ksero, wydruki, skany), wynajmu własnych pomieszczeń (np. IV piętro w budynku WiMBP, 
pokój gościnny z aneksem kuchennym w budynku WiMBP). Dochody te przeznaczane są m.in. na 
remonty, wyposażenie bibliotek, projekty wewnętrzne, impre zy (bieżącą działalność).

Część pieniędzy biblioteka otrzymuje od rad dzielnic, które chętnie finansują zakup książek czy 
elementów wyposażenia (np. rzutnik multimedialny) dla konkretnej filii, a także działa nia odpo-
wiadające na potrzeby konkretnych grup czytelników, tj. spotkania autorskie, spo tkania Klubów 
Seniora, warsztaty (np. kulinarne, zumby).

Plany budżetowe na kolejny rok kalendarzowy tworzone są do 20 sierpnia, natomiast ok. 15 
grudnia następuje ich akceptacja. Duży nacisk kładziony jest na rytmiczne wydatkowa nie fun-
duszy. Sprawozdania finansowe połączone z merytorycznymi przygotowywane są dla Urzędu 
Marszałkowskiego każdego miesiąca. Osoby zarządzające finansami muszą dbać o to, by w pierw-
szej połowie roku wydać 45-50% zabudżetowanych środków. Wszystkie zmiany w planach przed-
stawionych na dany rok kalendarzowy są na bieżąco zgłaszane do obu urzędów.

Pieniądze na zakup nowości przyznawane są filiom w zależności od liczby zarejestrowa nych czy-
telników, ale od 2015 r. nastąpiła zmiana — wskaźnikiem była liczba wypożyczeń za poprzedzający 
rok kalendarzowy. Każda biblioteka otrzymuje konkretną kwotę pienię dzy na dany rok, którą roz-
porządza kierownik — sam decyduje, jakie książki kupić. W 2014 r. łącznie na zakup książek dla 
bibliotek Gdańska wydano 512 480 zł, a w planie na 2015 r. znalazła się kwota 745 tys. zł. Każdego 
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roku WiMBP występuje o dotacje z Mini sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup no-
wości. Obecnie można taką dotację otrzy mać w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 
na lata 2014-2020. W 2014 r. dofinansowanie MKiDN wyniosło ponad 112 tys. zł, a w 2015 r. pla-
nowane jest 212 tys. zł.

Dostawca książek i prasy wyłaniany jest w wyniku przetargu. Wygrywa ta firma, która za-
oferuje najniższą marżę, a umowa podpisywana jest na rok. Także materiały biurowe, ele-
menty stałe wyposażenia i materiały budowlane kupowane są w ramach przetargów. 
Pozostałe, mniejsze wydatki, są realizowane w oparciu o zapytania ofertowe.

W ramach zracjonalizowania wydatków postanowiono zrezygnować z zatrudniania osób sprzątają-
cych w oparciu o umowę o pracę. Zamiast tego wynajęto zewnętrzną firmę, dba jącą o porządek we 
wszystkich filiach, co pozwoliło zredukować koszty mniej więcej o 2/3. Także służby ochraniające 
mienie biblioteki głównej zatrudniane są przez zewnętrzną fir mę (w pozostałych filiach zainstalo-
wano monitoring). Cała sieć biblioteczna ma zapewnio ną obsługę prawną, a realizatora wyłoniono 
w oparciu o zapytanie ofertowe.

GROMADZENIE I  OPRACOWANIE ZBIORÓW

Zakupy zbiorów bibliotecznych dokonywane są centralnie — każda filia składa do biblioteki głównej 
dezyderaty na konkretne tytuły książek. Przez trzy dni są one przechowywane w ogólnodostępnym 
systemie bibliotecznym, aby inna filia, widząc takie zamówienie, mogła dodać egzemplarz dla siebie.

Podobnie sytuacja ma się z zakupem prasy. Kierownicy mają udział w tworzeniu listy tytu łów po-
trzebnych w ich filiach. Wykaz prenumeraty czasopism na kolejny rok przygotowy wany jest do 
przetargu do końca trzeciego kwartału. Kryterium wyłonienia dostawcy jest cena.

Selekcję zbiorów prowadzi się na bieżąco. Dublety przekazywane są do innych jednostek w mieście, 
np. hospicjów, domów samotnej matki, aresztu śledczego, domów dziecka, do mów pomocy społecz-
nej itp. Książki zbędne są przekazywane za darmo lub sprzedawane, a te zaczytane, zniszczone — 
regularnie usuwane. W 2014 r. stosunek liczby nabytków do całości zbiorów bibliotecznych wy-
niósł 8,96%, natomiast ubytków 7,91%. Dane te pokazu ją, że księgozbiór jest systematycznie od-
świeżany — zarówno dzięki włączaniu nowych publikacji, jak i ubytkowaniu zbędnych.

Opracowanie zbiorów także jest scentralizowane. Do obowiązków pracowników filii należy jedynie 
przyporządkowanie książki do odpowiedniego działu i zaopatrzenie jej w kod kre skowy. Trwają 
prace nad tym, by ujednolicić system sygnatur w katalogu OPAC, tak aby czytelnik mógł znaleźć 
ten sam tytuł w każdej placówce pod tą samą sygnaturą.
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UDOSTĘPNIANIE

Dokumentem uprawniającym do korzystania ze wszystkich bibliotek miejskich jest Karta do 
Kultury, będąca jednocześnie elementem programu lojalnościowego, do którego przyłą czyły się 
liczne trójmiejskie instytucje kultury8. Na mocy umów podpisanych z WiMBP ofe rują one posiada-
czom karty zniżki na swoje usługi.

Większość filii miejskich udostępnia zbiory od poniedziałku do piątku. Kilka oferuje swoje usługi 
również w soboty, dotyczy to dużych filii osiedlowych pracujących w systemie dwu zmianowym. 
Tam, gdzie wśród czytelników jest wiele osób starszych, biblioteki są czynne dwa razy w tygodniu 
również przed południem. W okresie wakacyjnym filie pracują na jedną zmianę i nie udostępniają 
zbiorów w soboty.

Konta użytkowników, którzy są nieaktywni przez trzy lata, są usuwane z systemu, by nie znie-
kształcały statystyk. Czytelników zachęca się do uczestnictwa w życiu bibliotek. To dla nich po-
wstały Dyskusyjne Kluby Książki, które działają w 18 filiach, mogą oni także brać udział w licz-
nych imprezach promujących czytelnictwo, uczestnictwo w kulturze, rozwój umiejętności. Przed 
dokonaniem istotnych zmian, tj. zamknięciem filii z powodu remontu czy przeniesieniem jej do 
innej lokalizacji, organizowana jest kampania informacyjna, a w niektó rych sytuacjach nawet kon-
sultacje społeczne lub też zbieranie opinii za pomocą ankiet.

DOSZKALANIE KADRY

Dział Instrukcyjno-Szkoleniowy WiMBP w Gdańsku sprawuje pieczę nad siecią bibliotek tereno-
wych województwa, a także czuwa nad procesem doszkalania kadry WiMBP9. Oferta szkoleniowa 
jest przygotowywana w oparciu o analizę potrzeb pracowników w tym zakresie.

Pod koniec 2013 r. każdy bibliotekarz sieci miejskiej został zobowiązany do wypełnienia imien-
nej ankiety, składającej się z ośmiu pytań, w której miał ocenić aktualny stan swoich kompetencji 
(wskazać słabe i mocne strony) oraz określić obszar, w zakresie którego chciałby się dokształcić. 
Poproszono także o opis zmian pożądanych w filii i określenie umiejętności oraz zakresu wspar-
cia, które wspomogłyby przeprowadzenie tego procesu. Ze względu na charakter pytań ankietę tę 
można traktować również jako element samo oceny okresowej pracowników.

Przeprowadzone badanie pokazało, że bibliotekarze są zainteresowani szkoleniami z za kresu two-
rzenia wniosków aplikacyjnych oraz zarządzania projektem, obsługi programu Excel, promocji bi-
blioteki i komunikacji z użytkownikami, a także przygotowywania scena riuszy zajęć i imprez kie-
rowanych do czytelników. Podążając za potrzebami pracowników, Dział Instrukcyjno-Szkoleniowy 

8 Lista partnerów znajduje się na stronie: http://www.wbpg.org.pl/tresc/zni%C5%BCki-z-kart%C4%85-do-kul-
tury-partnerzy.
9 Zadanie takie znajduje się w statucie biblioteki (Rozdział II, & 5, pkt. 12).
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zorganizował kursy z sześciu zakresów tematycznych. Od były się 52 spotkania, w których łącznie 
wzięło udział 546 uczestników. Wszystkie szkole nia poddano ewaluacji.

Wnioski, które wyciągnięto z ocen uczestników, przyczyniły się do udoskonalenia oferty 
i procesu szkoleniowego w 2015 r. Zgodnie z sugestiami bibliotekarzy zorganizowano spo-
tkania z następujących zakresów:

1. Praca z różnymi grupami odbiorców usług bibliotecznych. Poruszono m.in. zagad nienia 
związane z badaniem i diagnozowaniem potrzeb użytkowników, pracą z se niorami, młodymi 
czytelnikami i osobami z niepełnosprawnościami.

2. Rozwijanie kompetencji. Przeprowadzono szkolenia z zakresu ochrony danych oso bowych, 
opracowania dokumentów dźwiękowych, brokeringu informacji i korzysta nia z e-booków.

3. Moderacja spotkań Dyskusyjnych Klubów Książki. W ramach umowy z Instytutem Książki 
przeszkolono zainteresowanych bibliotekarzy w zakresie prowadzenia spo tkań z autorami, gier 
planszowych w bibliotece, sztuki snucia opowieści i literatury współczesnej.

Wykładowcami mogą być pracownicy WiMBP, posiadający wiedzę i doświadczenie w da nym za-
kresie (np. praca z dziećmi, tworzenie materiałów promocyjnych itp.). Jeśli zacho dzi taka po-
trzeba, Dział Instrukcyjno-Szkoleniowy poszukuje osób z zewnątrz do prowa dzenia kursów. Proces 
dokształcania kadry finansowany jest z budżetu WiMBP i budżetu bibliotek terenowych oraz 
ze źródeł zewnętrznych (np. grantów przyznawanych przez Fun dację Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego czy Instytut Książki).

Wśród ciekawszych inicjatyw szkoleniowych, podjętych w ostatnich latach, warto wymie nić:

 ▪ „Skuteczne zarządzanie zespołem” (2012) — warsztaty dla kadry zarządzającej WiMBP. 
Poprzedzone zostały diagnozą i analizą poziomu kompetencji wybranej grupy kierowników, 
w wyniku czego opracowano program szkolenia. Wykładowca mi byli zewnętrzni eksperci 
w dziedzinie Human Resources i coachingu. Po zakoń czeniu szkolenia dyrekcja otrzymała do-
kument podsumowujący kurs, który zawierał także wskazówki mające usprawnić proces zarzą-
dzania kadrami w WiMBP.

 ▪ „Profesjonalna obsługa klienta” (2011) — warsztaty z zakresu efektywnej komunika cji. 
Szkolenie zostało poprzedzone analizą potrzeb szkoleniowych bibliotekarzy oraz trudności, 
jakie napotykają w relacjach z czytelnikami. Ciekawym elementem procesu przygotowywania 
się trenerki do szkolenia było zdiagnozowanie stanu obecnego poziomu obsługi klienta w wy-
branych filiach, dzięki zastosowaniu metody „tajemniczego klienta”. Wnioski z wizyt zostały 
przedstawione władzom biblioteki. Na podstawie zebranych danych, a także w wyniku rozmów 
z pracownikami pod czas szkoleń, sformułowano zestaw zaleceń i sugestii.

OPROGRAMOWANIE BIBLIOTECZNE

Sieć bibliotek Gdańska do obsługi wszystkich procesów wykorzystuje obecnie program Patron, stwo-
rzony przez firmę MOL. Początki komputeryzacji sięgają 1996 r., kiedy WiMBP stała się partnerem 
producenta, poszukującego dużej biblioteki, która mogłaby te stować jego produkty. Na mocy po-
rozumienia biblioteka stała się konsultantem, dzięki cze mu nie musiała ponosić kosztów zakupu 
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i eksploatacji oprogramowania aż do 2010 r., kie dy powstała stabilna wersja Patrona. Nadal jednak 
WiMBP w Gdańsku aktywnie uczestni czy w rozwijaniu możliwości programu, chociażby niedawno te-
stując moduł dezyderat.

Korzystanie przez wszystkie biblioteki Gdańska z jednego systemu komputerowego zna cząco ułatwia 
pracę bibliotekarzy. Patron umożliwia centralizację wszystkich procesów bi bliotecznych — począwszy 
od modułu dezyderat, do którego spływają zamówienia na książki ze wszystkich filii, poprzez groma-
dzenie, opracowanie, aż do udostępniania. Jeden system oznacza wspólną bazę czytelników, co z ko-
lei umożliwia wprowadzenie jednolitych zasad wypożyczeń zbiorów dla całej sieci. W regulaminie 
określono, że czytelnik może mieć jednocześnie na swoim koncie wypożyczonych 10 woluminów. 
Wspólne konto dla wszystkich filii oznacza lepszą kontrolę nad zbiorami, typowanie czytelników 
trwale zale gających ze zwrotem materiałów bibliotecznych, wymianę informacji o poszczególnych 
użytkownikach między bibliotekarzami czy też blokowanie konta, widoczne w całej sieci.

Dzięki zastosowaniu tego samego systemu w obrębie miasta, użytkownicy zapisują się do biblio-
teki tylko raz i ze wszystkich filii korzystają, okazując Kartę do Kultury. Wpływa to po zytywnie 
również na statystyki, ponieważ jeden czytelnik zapisany do kilku filii, w statysty kach występuje 
tylko raz, natomiast przy rozproszonym systemie statystyka może być za kłócona i błędnie poda-
wać liczbę czytelników (zawyżać ją).

Lista profitów dla czytelników jest znacznie dłuższa — przede wszystkim wspólny katalog zbiorów 
dostępny on-line upraszcza proces wyszukiwania informacji. Wystarczy raz wpi sać wyszukiwaną 
frazę, by dowiedzieć się, w których filiach znajduje się dana pozycja. System umożliwia również 
obsługę swojego konta bibliotecznego on-line, w tym spraw dzanie stanu konta, przedłużanie termi-
nów zwrotów, składanie zamówień i rezerwacji na potrzebne materiały biblioteczne.

Dzięki dobrej współpracy z producentem programu bibliotekarz systemowy WiMBP ma do dyspozycji 
wersję szkoleniową programu Patron, która pozwala na przeprowadzanie kur sów dla bibliotekarzy z te-
renu województwa pomorskiego. Ważne jest również odpowiednie zarzą dzanie uprawnieniami, jakie 
otrzymują poszczególni pracownicy. Bibliotekarz systemowy ustala, do jakich modułów i funkcjonalno-
ści mogą mieć dostęp osoby pracujące w siedzi bie głównej oraz w filiach. Powoduje to uporządkowanie 
i spójność, bibliotekarz systemo wy narzuca wysokie standardy i reguluje pracę Patrona w całej sieci.

PODSUMOWANIE

Realizatorzy projektu Biblioskan pozostają pod ogromnym wrażeniem systemu zarządza nia biblio-
tekami gdańskimi. Dyrekcja jest odpowiedzialna bowiem nie tylko za organizację funkcjonowania 
miejskich filii, ale również nadzoruje biblioteki regionu. Czyni to w sposób przemyślany i skuteczny. 
Szczególnie wart uwagi jest pomysł specjalizowania się po szczególnych filii — daje to czytelnikom 
możliwość korzystania z bardzo różnorodnej ofer ty w obrębie miasta. Przy okazji tworzenia nowej 
biblioteki lub też remontowania już istnie jącej, projektant musi brać pod rozwagę niestandardowe za-
dania, jakie będzie ona wyko nywać. Inaczej urządzona jest Filia Gdańska, która ma przede wszystkim 
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pielęgnować dziedzictwo regionu, inaczej Biblioteka pod Żółwiem, mająca przyciągać miłośników 
po ezji, a jeszcze inaczej Biblioteka Manhattan, która musi sprostać wyzwaniom stawianym jej przez 
setki codziennie odwiedzających ją czytelników o różnorodnych potrzebach.

Rewelacyjny i prawdopodobnie unikatowy na skalę kraju jest system ubiegania się o do datkowe 
fundusze w ramach tzw. projektów wewnętrznych. Rozwiązanie to motywuje ze społy poszcze-
gólnych filii do skrupulatnego planowania corocznych imprez i daje im możli wość przekonania 
władz do własnych pomysłów na promocję. Ze względu na ujęcie we wniosku aplikacyjnym elemen-
tów zbliżonych do tych spotykanych w formularzach ministe rialnych czy unijnych, pracownicy 
nabywają umiejętności przydatnych przy ubieganiu się o granty zewnętrzne. Ponadto system ten 
jest przejrzysty i jednakowy dla całej sieci bibliotek miejskich, co automatycznie wyklucza możli-
wość faworyzowania którejkolwiek z filii. Skut kuje to przekonaniem o transparentności przyzna-
wania dodatkowych funduszy.
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