
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

I. Sieć biblioteczna. 
 

 Miejska Biblioteka Publiczna (MBP) realizuje swoją misję za pośrednictwem filii 

bibliotecznych, zróżnicowanych pod względem charakteru usług w sposób umożliwiający 

odpowiadanie na potrzeby różnych grup czytelników. Większość filii, to małe biblioteki 

osiedlowe obsługujące mieszkańców najbliższej okolicy z uwzględnieniem specyfiki 

społeczności lokalnej. Charakter miejski mają cztery filie: multimedialna biblioteka dla 

młodzieży „Planeta11”, multimedialna biblioteka dla dzieci „Abecadło”, MultiCentrum 

 – filia oferująca dostęp do nowoczesnych technologii oraz Biblioteka Ekonomiczno-

Techniczna obsługująca małe i średnie firmy, osoby rozpoczynające działalność 

gospodarczą oraz uczniów i studentów. 

 W latach 2018 – 2017 MBP posiadała razem 16 filii bibliotecznych, lecz w ubiegłym 

roku sprawozdawczym podjęte zostały działania związane z reorganizacją sieci, zgodnie  

z uchwałą Rady Miasta Olsztyna nr XXXVI/616/17, w sprawie zamiaru połączenia 

wybranych filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Rozpoczęta reorganizacja sieci 

polega na: 

 połączeniu filii nr 1 z filią nr 4, 

 połączeniu filii nr 7 z filią nr 11, 

 przeniesieniu Biblioteki Ekonomiczno - Technicznej do lokalu filii nr 18, 

 stworzeniu we współpracy z Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium 

Astronomicznym (OPiOS) oraz Biurem Wystaw Artystycznych (BWA) nowej 

placówki: "Biblioteki Artystyczno-Astronomicznej" umiejscowionej w lokalu 

OPiOS. 

 Pierwszą przesłanką do poczynienia zmian w strukturze filii było połączenie bibliotek, 

które znajdują się w niedalekiej odległości od siebie. Sytuacja taka dotyczy fili nr 7 przy ul. 

Kołobrzeskiej 5, która znajdowała się w sąsiedztwie „Planety 11” przy al. Piłsudskiego 38, 

należącej również do sieci MBP oraz filii nr 1 i Biblioteki Ekonomiczno Technicznej (BET), 

które zajmowały jeden lokal przy ul. Smętka 28 A. niedaleko Wojewódzkiej Biblioteki 

Publicznej przy ul. Stare Miasto 33. Charakter oferty łączonych bibliotek jest bardzo 

podobny, więc zmiany nie wiążą się z pozbawieniem mieszkańców dostępu do 

konkretnego rodzaju usług.  Niegdyś „Planeta11” była biblioteką, która miała być 

atrakcyjna głównie dla młodych odbiorców w weku 13 – 26 lat. Jednak w ciągu 12 lat jej 

funkcjonowania odbiorcy w wieku średnim oraz seniorzy coraz częściej doceniali 

nowoczesny model placówki i obecnie jest to biblioteka uniwersalna zaspokajająca 

potrzeby zarówno młodych jak i starszych czytelników. Nie było więc potrzeby 

prowadzenia dwóch bibliotek umiejscowionych zaledwie kilkaset metrów od siebie, jeśli 

jedna z nich może oferować pełen zakres usług na najwyższym poziomie. 



 Drugą przesłanką przemawiającą za dokonaniem zmian jest fakt, że Filie nr 1, 7 i BET 

funkcjonowały w lokalach wynajmowanych od spółdzielni mieszkaniowych, których 

utrzymanie wiązało się z dużymi kosztami. Stan techniczny lokali pozostawiał wiele do 

życzenia, a inwestowanie było trudne z uwagi na brak wystarczających środków. 

Niezasadność inwestowania w infrastrukturę tych bibliotek potwierdzała również 

znacznie mniejsza ilość korzystających z nich czytelników na tle innych filii bibliotecznych. 

Filia nr 1 została połączona z filią nr 4, co będzie wzmocnieniem ich obu. Biblioteka 

Ekonomiczno-Techniczna (niegdyś Centrum Informacji Technicznej i Biznesowej), jest 

placówką tak wysoce wyspecjalizowaną, że z natury rzeczy przyciąga wąskie grono 

klientów zainteresowanych wybranymi, naukowymi treściami. Jej funkcjonowanie  

w odrębnym lokalu nie jest konieczne i od roku 2018 będzie funkcjonować jako 

Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna mająca swoje odrębne miejsce w filii nr 18, która 

posiada największy pod względem metrażu lokal w sieci MBP. 

 Nową jakością w zakresie usług bibliotecznych będzie utworzenie Biblioteki 

Astronomiczno-Artystycznej. Zgodnie z listem intencyjnym podpisanym przez dyrektorów 

MBP, OPiOS oraz BWA, strony deklarują zamiar współpracy tworzeniu nowej jednostki 

bibliotecznej, która wzbogaci ofertę kulturalną popularyzującą literaturę, naukę i sztukę. 

Biblioteka tworzona przez trzy olsztyńskie instytucje kultury, zapewni mieszkańcom 

Olsztyna dostęp do unikalnych materiałów bibliotecznych, które pochodzą ze zbiorów 

OPiOS i BWA, a dodatkowo będą uzupełniane z wykorzystaniem fachowej, 

specjalistycznej wiedzy pracowników tychże instytucji.  Otwarcie nowej placówki jest 

planowane na pierwszą połowę 2018 r. 

 W wyniku wyżej wymienionych zmian MBP posiadać będzie 15 filii, które poza 

tworzoną na nowo Biblioteką Astronomiczno-Artystyczną, będą kontynuowały 

dotychczasowy zakres usług oferowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną. 

 Rok 2017 zapoczątkował szereg prac związanych z reorganizacją sieci MBP, które 

mają się zakończyć w roku 2018. Filie nr 1, nr 7 oraz BET zostały zamknięte w dniu 30 

listopada 2017 r. Następnie podjęte zostały prace remontowe w zwalnianych lokalach 

oraz prace przygotowawcze, niezbędne do uruchomienia bibliotek w nowych 

lokalizacjach, (selekcja i zakup księgozbioru, remont pomieszczeń oraz zakup nowego 

wyposażenia). W filiach, które nie uczestniczyły w zmianach związanych z reorganizacją 

przeprowadzane były drobne prace konserwatorskie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

II. Gromadzenie i opracowanie zbiorów 

 
Wpływy. 

 W 2017 r. do zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie wpłynęło prawie  

17 tys. jednostek inwentarzowych. Ok. 30 procent  tej liczby stanowią wpływy z zakupu, 

w tym: 5 848 woluminów zbiorów książkowych, 629 zbiorów nieelektronicznych  

(w większości materiały audiowizualne) oraz 19 zbiorów elektronicznych 

zinwentaryzowanych. Dokładną strukturę wpływów prezentuje poniższa tabela: 

 

Wpływy w ciągu roku 

ogółem 

w tym zakup 

ogółem 

z tego liczba 
zakupionych 

j.ew. ze środków 
organizatora 

z tego liczba 
zakupionych 
j.ew. z dotacji 

MKiDN 

z tego liczba 
zakupionych 
j.ew. z innych 

środków 

Księgozbiór ogółem 15439 5848 
   

w tym książki: 15439 5848 2964 2510 374 

literatura piękna dla dzieci 3981 1855 696 853 306 

 literatura piękna dla dorosłych 8275 2566 1852 699 15 

 literatura z innych działów 3183 1427 416 958 53 

Liczba tytułów czasopism 
bieżących 

121 
    

w tym prenumerata 102 
    

Pozostałe zbiory 
nieelektroniczne 

1438 629 114 273 242 

normy 780 73 73 0 0 

materiały audiowizualne 657 556 41 273 242 

w tym książki dźwiękowe 
(audiobooki) 

371 312 39 273 0 

Zbiory elektroniczne 
zinwentaryzowane 

(gry komputerowe, 
oprogramowanie) 

42 19 0 0 19 

 

Wysoka liczba wpływów ogółem w stosunku do pochodzących z zakupu wynika z dużej 

ilości darów czytelniczych oraz książek przekazanych od Stowarzyszenia Przyjaciół 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, które zgodnie ze swoją podstawową misją 

gromadzi środki na zakup nowości książkowych. Podobnie jak w latach ubiegłych, 



istotnym wsparciem w rozbudowie księgozbioru są środki pozyskane od Biblioteki 

Narodowej w ramach programu Zakup nowości wydawniczych. 

 W 2017 na zakup materiałów bibliotecznych wydatkowano łącznie 204 068 zł, w tym:  

 dotacja samorządu – 108148 zł  

 dotacja MKiDN (za pośrednictwem Biblioteki Narodowej) – 64 305 zł  

 inne źródła (usługi biblioteczne, abonamenty, sponsoring) – 31615 zł 

 

 
 

Ubytki. 

Każda filia biblioteczna analizuje przydatność poszczególnych woluminów oraz ich 

atrakcyjność względem potrzeb czytelników, i na tej podstawie dokonuje selekcji 

księgozbioru. Poniższa tabela przedstawia strukturę ubytków poczynionych w ubiegłym 

okresie sprawozdawczym oraz stan zbiorów na koniec roku 2017. 

 
Ubytki ogółem Stan w dniu 31 XII 2017 

Księgozbiór ogółem 55039 290330 

w tym książki: 54579 289374 

książki - literatura piękna dla dzieci 7544 71409 

książki - literatura piękna dla dorosłych 24632 118196 

książki - literatura z innych działów 22403 99769 

w tym czasopisma 460 956 

Pozostałe zbiory nieelektroniczne, w tym 187 28652 

normy 0 14744 

materiały audiowizualne 187 13904 

w tym książki dźwiękowe (audiobooki) 31 3274 

Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane 

(gry komputerowe, oprogramowanie) 
409 1301 

dotacja 
Samorządu 

dotacja MKiDN inne źródła 

108148 

64305 

31615 

Źródła finansowania zakupu nowości 



Struktura zbiorów. 

Zbiory biblioteczne ogółem na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiły 320 283 wol. 

Zdecydowaną większość stanowią tu książki w liczbie 289 374 wol. 

 
 

Proporcje pomiędzy najogólniejszymi  kategoriami księgozbioru przedstawiają się 

następująco: 
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III. Czytelnicy i udostępnianie zbiorów. 
 

Liczba czytelników. 

Liczba użytkowników zarejestrowanych w bibliotece w 2017 r. wzrosła w stosunku do 

roku ubiegłego i wyniosła 42 816 (362 osoby więcej), niewielki wzrost odnotowano 

również w liczbie czytelników aktywnie wypożyczających, tj. 32543, czyli o 79 osób więcej 

niż w roku 2016. Podział czytelników według wieku kształtuje się następująco: dzieci  

i młodzież do lat 19, stanowią prawie jedną trzecią czytających z czego najaktywniejszymi 

czytelnikami są dzieci w wieku 6-12 lat (16% ogółu). Drugą najliczniejszą grupą wiekową 

są osoby między 25, a 44 rokiem życia. Osoby w wieku 45-60 lat to 17 % wszystkich 

czytelników, ale znaczącą grupą są również osoby 60+, których liczba wzrosła i stanowią 

16% czytelników MBP. Użytkownicy w wieku studenckim (20-24 lata) to 7 % ogółu, 

podobnie jak młodzież od 16 do 19 roku życia. 

 

 
 

Większość czytelników MBP to osoby pracujące, a drugą co do wielkości grupą 

korzystających są osoby uczące się: 

 

 
 

2% 16% 

6% 

7% 

7% 

29% 

17% 

16% 

Czytelnicy MBP wg wieku 

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

20-24 lata 25-44 lata 45-60 lat pow. 60 lat 

37% 

43% 

20% 

Czytelnicy wg zajęcia 

Osoby uczące się Osoby pracujące Pozostali 



Udostępnianie zbiorów. 

 Liczba wypożyczeń w roku 2017 spadła do liczby 835 699, we wcześniejszym okresie 

sprawozdawczym odnotowano 890 979 wypożyczeń. Przyczyny tego spadku mogą mieć 

związek ze zmianami w strukturze filii (filia nr 1, filia nr 7 oraz Biblioteka Ekonomiczno 

Techniczna były zamknięte w miesiącu grudniu z powodu przygotowań do przeniesienia 

bibliotek w nowe miejsce), co mogło zahamować aktywność niektórych czytelników. Rok 

2018 da nam kolejne informacje, dzięki którym będziemy mogli precyzyjniej ocenić to 

zjawisko.   

 W strukturze wypożyczeń ogółem (na zewnątrz i w czytelniach) zdecydowanie 

dominują książki (86 % wypożyczeń) obok czasopism (7 %) i innych zbiorów (7%).  

 

 
 

59% wypożyczeń dotyczy literatury dla dorosłych, 21% literatury dla dzieci i 20 % 

literatury z innych dziedzin. 

 Dorośli czytelnicy poszukują nowości z literatury pięknej (obyczaj i sensacja), 

reportaży, biografii i literatury faktu. Poszukiwana jest literatura popularno - naukowa, 

wszelkiego rodzaju poradniki: psychologiczne, medyczne, choroby, ciąża, wychowanie 

dziecka, dom, ogród. Wzrosło zainteresowanie audiobookami wśród osób spędzających 

dłuższy czas w samochodzie. Dzieci w wieku od 6 do 12 roku życia sięgają najczęściej po 

opowiadania, łatwe powieści, książki z dużym drukiem (do nauki czytania). Chętnie 

wypożyczają serie wydawnicze, gdzie o przygodach swoich ulubionych bohaterów mogą 

przeczytać w cyklach kilku lub kilkunastotomowych. Niesłabnącym powodzeniem cieszy 

się nadal klasyka dziecięca. Młodzież poszukuje głównie lektur, w dalszej kolejności 

fantastyki oraz książek poruszających  problemy nastolatków. Mało wykorzystany jest 

księgozbiór popularnonaukowy. Częściej wypożyczane są książki o sporcie, zwłaszcza o 

piłce nożnej oraz o szachach, grach i zabawach. Spadają usługi świadczone na miejscu. 

Filie redukują zasoby księgozbiorów podręcznych, niektóre z nich zlikwidowały już 

księgozbiór  czytelniany w całości, włączając go do wypożyczalni. 

 Wzrasta zainteresowanie e-usługami w postaci dostępu do księgozbioru 

elektronicznego. MBP w Olsztynie uczestniczy  w konsorcjum – ibuk (Warmińsko-Mazurki 

Zasób Biblioteczny). Serwis IBUK LIBRA to pierwsza w Polsce czytelnia online 

podręczników akademickich i książek naukowych z różnych dziedzin nauki, 

86% 

7% 

7% 

Struktura wypożyczeń ogółem 

książki czasopisma inne zbiory 



opublikowanych przez czołowych polskich wydawców (PWN, WNT, Wolters Kluwer 

Polska). Czytelnia IBUK LIBRA jest dostępna na wszystkich bibliotecznych stanowiskach 

komputerowych w  sieci MBP oraz dostępna zdalnie, za pośrednictwem prywatnych 

komputerów i urządzeń mobilnych czytelników. Głównymi odbiorcami tego typu zbiorów 

są studenci. Liczba sesji w 2017 r. wyniosła 1601, natomiast pobrań: 2261 (prawie 

dwukrotnie większa niż w roku 2016). 

 

Odwiedziny. 

 Odnotowano 418 812 odwiedzin w czytelniach i wypożyczalniach oraz 54 322 

uczestników imprez i zajęć organizowanych przez Bibliotekę.  

 

 
 

 

Obsługa seniorów oraz osób niepełnosprawnych. 

 Seniorzy i osoby z dysfunkcją wzroku korzystają z książek z dużym drukiem (192 wol.) 

oraz zbiorów audiowizualnych (audiobooków), w liczbie 3274 j. inw. W filii nr 12 

dostępne jest urządzenie Czytak Plus, otrzymane od stowarzyszenia Larix, za pomocą 

którego można odsłuchiwać 1495 tytułów specjalnie opracowanych książek mówionych. 

W Planecie 11 utworzone zostało specjalne stanowisko komputerowe z programem 

udźwiękawiającym Jaws i powiększającym Magic Plus dla osób niewidomych  

i niedowidzących. Dodatkowo biblioteka posiada czytnik książek i lupy powiększające, 

które mogą też być przydatne dla osób z dysfunkcją wzroku oraz seniorów. W bibliotece 

zostały też zamontowane tabliczki w języku Braille'a. Pracownicy zostali przeszkoleni  

z zakresu obsługi osób niewidomych i niedowidzących. Planeta 11 rozpoczęła współpracę 

z fundacją „Szansa dla niewidomych” w celu lepszego dostosowania usług bibliotecznych 

do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku.     

 W ramach usług skierowanych do seniorów i osób niepełnosprawnych Biblioteka 

współpracę z następującymi  instytucjami: Dzienny Dom Pobytu Seniorów, Ośrodek 

Wsparcia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii 

Uzależnień w Olsztynie, Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego, Dzienny Dom 

dla Osób Niepełnosprawnych Ruchowo, Zespół Placówek Edukacyjnych, Specjalny 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olsztynie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie im. Marii Grzegorzewskiej, Fundacja Aktywnej 

Odwiedziny w 
czytelniach 

26% 

Odwiedziny w 
wypozyczalnia

ch 
62% 

Uczestnicy 
imprez i zajęć 

12% 

Odwiedziny 



Rehabilitacji z Iławy, Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT, Uniwersytet Warmińsko 

Mazurski w Olsztynie, Jarocka Akademia Trzeciego Wieku. Publiczny Specjalny Katolicki 

Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach, Specjalny Osrodek Diagnozy  

i Rehabilitacji Dzieci i Mlodzieży z Wadą Słuchu, Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Szymanowie. 

 MBP w Olsztynie kontynuowała współpracę z Radą Olsztyńskich Seniorów, która 

zaowocowała m. in. wspólna realizacją przedsięwzięcia "Tydzień Seniora". Był to cykl 

wydarzeń rozpoczynający się międzypokoleniowym turniejem wiedzy w 

Międzynarodowym Dniu Osób Starszych. Ponadto w ramach "Tygodnia Seniora" 

przeprowadzono w filiach MBP 35 różnych działań: warsztatów, występów artystycznych, 

wystaw i spotkań skierowanych do osób w wieku senioralnym. MBP w Olsztynie, chcąc 

zachęcić osoby starsze do korzystania z oferty bibliotecznej wprowadziła też nowe 

udogodnienie: bezpłatne założenie karty bibliotecznej dla osób powyżej 60. roku życia. 

Tak jak w poprzednich latach realizowana jest usługa „książka na telefon” i donoszenie 

książek do domu osobom starszym i niepełnosprawnym. Starania biblioteki w szukaniu 

nowych rozwiązań odpowiadających potrzebom osób starszych zostały docenione przez 

Radę Olsztyńskich Seniorów, dzięki czemu Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała tytuł 

"Miejsca Przyjaznego Seniorom w Olsztynie". Stałą ofertą Biblioteki są kursy języka 

angielskiego oraz komputerowe, skierowane do osób w wieku 50+. 

 Systematycznie prowadzone są zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową, 

ruchową i wadami słuchu. Dla każdej z tych grup modyfikowane są metody pracy i formy 

proponowanych działań. 

 

Obsługa informacyjna. 

 Usługi informacyjne są realizowane we wszystkich filiach MBP. Są to z reguły proste 

informacje biblioteczne i rzeczowe, udzielane w oparciu o zbiory własne bibliotek i 

kartoteki zagadnieniowe tworzone w filiach. Usługi informacyjne w szerszym zakresie 

prowadzi Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna, która posiada w ofercie proste i 

przetworzone informacje biblioteczne, informacje bibliograficzne, kwerendy i informacje 

normalizacyjne. Warsztat informacyjny BET tworzą bogate zbiory książek, czasopism oraz 

norm. Ponadto Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna przygotowuje opracowania 

tematyczne zawierające wykaz wszystkich dostępnych w czytelni publikacji, dokumentów 

elektronicznych i artykułów z czasopism na dany temat. Opracowania uwzględniają 

tematy powtarzające się w zapytaniach użytkowników, są na bieżąco aktualizowane,  

a znajdują się na stronie internetowej BET, co znacząco wpływa na ich dostępność. Na 

stronie internetowej BET znajdują się też najczęściej poszukiwane przez użytkowników 

akty prawne dotyczące różnych zakresów działalności. 

 Wszystkie biblioteki tworzą własny warsztat informacji lokalnej i regionalnej, na 

podstawie której osoby zainteresowane mogą uzyskać odpowiedzi dotyczące historii 

miasta i różnych spraw współczesnych, jak np. repertuar teatrów, informacje o 

imprezach miejskich, o akcjach podejmowanych przez różne instytucje i organizacje itp. 

 W ciągu roku biblioteki udzieliły 26253 informacji, w tym BET – 3362. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

IV. Działalność kulturalna i edukacyjna. 
 

 Biblioteka realizowała w roku 2017 bardzo szeroką ofertę działań o charakterze 

szkoleniowym, edukacyjnym i kulturalnym, skierowaną do społeczności lokalnej, jak 

również do środowiska bibliotekarskiego. Działania te, mają coraz większe znaczenie  

w funkcjonowaniu nowoczesnej biblioteki. Wiąże się to zarówno z tworzeniem 

atrakcyjnych dla mieszkańców form spędzania czasu wolnego i realizacją idei „trzeciego 

miejsca”, jak również wykorzystywaniem tych działań, jako mechanizmów promujących 

czytelnictwo, które w sposób mniej lub bardziej bezpośredni, nakłaniają użytkowników 

biblioteki do korzystania z księgozbioru. Rozmaite działania wchodzące w skład oferty 

zajęć proponowanych przez bibliotekę można podzielić na kilka ogólnych kategorii: 

 

 Szkolenia biblioteczne użytkowników. Bibliotekarze przeprowadzają grupowe 

szkolenia w zakresie korzystania z: biblioteki, zbiorów i usług biblioteczno-

informacyjnych, źródeł informacji i obsługi systemu bibliotecznego. Zajęcia te 

mogą być realizowane, jako szkolenia oparte na określonym programie 

instruktażowym, ale również jako mniej formalne zwiedzanie biblioteki.  

W 2017 r. MBP zrealizowała 86 zajęć, w których uczestniczyło 1766 uczestników. 

 

 Szkolenia studentów bibliotekoznawstwa i bibliotekarzy z innych bibliotek. 

Biblioteka publiczna na poziomie miejskim nie posiada nałożonych na siebie 

obowiązków organizacji szkoleń dla pracowników innych bibliotek (jak to jest  

w przypadku bibliotek wojewódzkich), lecz w ramach współpracy środowiska 

zawodowego, realizowane są szkolenia i spotkania tematyczne, służące 

rozwojowi kompetencji i poszerzaniu wiedzy zawodowej. Wybrane filie MBP  

w Olsztynie, są odwiedzane przez bibliotekarzy z Polski i z zagranicy w ramach 

poznawania dobrych praktyk i wymiany doświadczeń. Realizowane są również 

staże i praktyki dla studentów bibliotekoznawstwa. W 2017 r. zrealizowano  

11 zajęć w których wzięło udział 221 studentów bibliotekoznawstwa lub 

bibliotekarzy. 

 

 Imprezy organizowane przez bibliotekę dla użytkowników. W tej kategorii 

mieszczą się wszelkie imprezy biblioteczne o charakterze środowiskowym, 

okolicznościowym lub literackim. Uwzględnia się tu spotkania autorskie, zajęcia 

literackie, teatralne, wystawy (tradycyjne i wirtualne), konkursy, debaty, 

festiwale, imprezy przeprowadzane poza murami bibliotek (np. pikniki), a także 

realizowane w formie on-line, etc. Ubiegłoroczne działania Biblioteki, które 

zaliczają się do tej kategorii (1227 imprez), zgromadziły w 2017 r. 23846 

uczestników. 



 Inne szkolenia i zajęcia edukacyjne. Biblioteka jest miejscem edukacji 

nieformalnej, gdzie zarówno z inicjatywy bibliotekarzy jak i podmiotów 

współpracujących, organizowanych jest wiele działań pozwalających uczestnikom 

na poszerzenie wiedzy i nabycie nowych umiejętności. Wśród najczęściej 

organizowanych są m. in.: kursy komputerowe, zajęcia językowe, warsztaty 

umiejętności interpersonalnych, warsztaty planowania kariery zawodowej, kluby 

zainteresowań, warsztaty rękodzielnicze. W 2017 r. filie biblioteczne 

zorganizowały 2239 zajęć, z których skorzystało 27613 osób. 

  

Suma uczestników wszystkich działań w 2017 r. to 45 036 osób. Ilość poszczególnych 

działań oraz liczbę uczestników przedstawia poniższa tabela: 

 

 
 

 

Wydarzenia kulturalne. 

 Imprezy kulturalne organizowane przez bibliotekę to nie tylko budowanie 

wartościowej i atrakcyjnej dla mieszkańców miasta oferty, ale również działalność 

związana z promocją czytelnictwa. Nawet jeśli konkretne wydarzenie wprost nie odnosi 

się do literatury, to pośrednio nawiązuje do treści, które czytelnik może odnaleźć w 

księgozbiorze. Bibliotekarze wykorzystują każde działanie do popularyzacji kultury słowa  

i przedstawiania korzyści płynących z lektury. 

 Spośród wielu imprez organizowanych przez cały rok w filiach MBP warto wymienić 

te, które cieszyły się największym zainteresowaniem czytelników oraz miały największe 

znaczenie dla realizacji misji Biblioteki, należą do nich: 



 Projekt "Literatura jest Kobietą" - cykl spotkań autorskich z poetkami i pisarkami 

Olsztyna (Monika Glibowska, Alicja Bykowska-Salczyńska, Joanna Jax, Wioletta 

Sawicka, Hanna Brakoniecka, Joanna Wilengowska, Helena Piotrowska, Tamara 

Bołdak-Janowska, Ewa Bułgajewska-Grygiel, Iwona Bolińska-Walendzik, Urszula 

Kosińska, Ewa Zdrojkowska.) Przedsięwzięcie miało charakter precedensu, jak do 

tej pory Biblioteka nie organizowała nigdy tak rozbudowanego cyklu spotkań 

autorów pochodzących z jednego regionu. Do największych zalet wydarzenia 

należy zaliczyć popularyzację twórczości lokalnych artystek oraz zainicjowanie 

dyskusji nad stereotypami związanymi z tzw. „literaturą kobiecą”. Inauguracją 

cyklu była debata moderowana przez Darię Bruszewską-Przytułę, podczas której 

zaproszeni goście rozmawiali o społecznych, historycznych i kulturowych 

kontekstach literatury kobiecej, a także o stereotypach narosłych wokół 

kobiecego pisarstwa. W dyskusji wzięły udział autorki uczestniczące w projekcie, 

a także literaturoznawczyni dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM. 

Wydarzenie było dofinansowane ze środków Gminy Olsztyn na mocy 

porozumienia MBP z Wydziałem Kultury i Ochrony Zabytków i realizowane pod 

Honorowym Patronatem Prezydenta Olsztyna. Podsumowaniem projektu był 

konkurs literacki „Literatura jest kobietą”, który zyskał zasięg ogólnopolski. Prace 

uczestników zostały utrwalone w publikacji pokonkursowej pod tym samym 

tytułem, która została wydana nakładem Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

 

 "Pracownia Słów Ważnych" - kolejna odsłona projektu, organizowanego  

w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Miejskiej biblioteki Publicznej  

w Olsztynie (SPMBP), realizowanego pod hasłem: "Słowo o przyszłości. 

Dziedzictwo wyobraźni". Adresatami zadania były osoby dorosłe oraz młodzież. 

Zorganizowane działania miały na celu stworzenie wydarzeń o charakterze 

kulturalnym i artystycznym. Głównym motywem projektu było uwrażliwienie 

ludzi na wagę wypowiadanych słów oraz pokazanie ich różnorodnej interpretacji 

na płaszczyźnie literatury, muzyki i sztuki wizualnej. Celem organizatora było 

poszerzenie kompetencji odbiorców w dziedzinie percepcji i tworzenia sztuki, 

zaproszenie do uczestnictwa w zajęciach stymulujących kreatywność i twórcze 

myślenie. Pomogli w tym eksperci i autorytety z dziedziny literatury i świata 

nauki. Wydarzenia zorganizowano w Planecie 11 i Multicentrum ( filie MBP). 

Zaproszeni goście, w oparciu o literacką fikcję i naukowe fakty, pochylili się nad 

wpływem technologii na kulturę oraz możliwymi scenariuszami przyszłości 

człowieka. Oprócz dyskusji (m.in. o sztucznej inteligencji i literackich światach 

przyszłości) z udziałem specjalistów różnych dziedzin, nie zabrakło spotkań 

autorskich z wyjątkowymi gośćmi. O trzydziestu pięciu latach działalności 

czasopisma „Nowa Fantastyka” (i nie tylko) opowiedział jego wieloletni redaktor 

– Maciej Parowski. Z olsztyńską publicznością spotkał się również Wojciech 

Orliński – dziennikarz, krytyk, pisarz, znawca twórczości Stanisława Lema, 

któremu poświęcił swoją najnowsza książkę, zatytułowaną „Lem. Życie nie z tej 

ziemi”. 

 



 Istotnym wydarzeniem był "Tydzień Seniora", w ramach którego w filiach 

bibliotecznych odbyło się ponad 30 działań skierowanych do seniorów (wykłady, 

warsztaty rękodzielnicze, kursy komputerowe i językowe, konkursy wiedzy, 

spotkania, projekcje filmowe, przedstawienia teatralne…), w których wzięło 

udział ok. 700 uczestników. "Tydzień seniora" był realizowany wspólnie z SPMBP 

oraz Radą Olsztyńskich Seniorów i miał duże znaczenie w rozwijaniu oferty usług 

biblioteki dla osób w wieku 60+. Więcej szczegółów na temat projektu znajduje 

się dziale poświęconym współpracy i projektom. 

 

 Miejska Biblioteka Publiczna corocznie angażuje się w akcję Narodowe Czytanie. 

Utworem literackim wybranym na 2017 r. było „Wesele” Stanisława 

Wyspiańskiego. MBP w realizacji zadania podjęła współpracę z Wydziałem 

Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta, Miejskim Ośrodkiem Kultury, 

Olsztyńskim Teatrem Lalek, Wojewódzką Biblioteką Publiczną, olsztyńskim 

oddziałem Towarzystwa Kultury Teatralnej oraz Stowarzyszaniem Społeczno- 

Kulturalnym Pojezierze. Głównym wydarzeniem olsztyńskiego Narodowego 

Czytania był występ Teatru przy Stoliku, „Kult Wesela” (scen. Wiesława 

Szymańska) – w którym przedstawione były wybrane wątki „Wesela” Stanisława 

Wyspiańskiego połączone z utworami zespołu Kult i solową twórczością Kazika 

Staszewskiego! Wykonawcy: Agnieszka Castellanos-Pawlak, Wiesława 

Szymańska, Jarosław Cupriak, Dawid Dziarkowski. Wprowadzenie – Elżbieta 

Lenkiewicz (TKT), prowadzenie Tomasz Czaplarski (OTL). Impreza była objęta 

honorowym patronatem Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza, który 

osobiście przeczytał fragment utworu. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 150 

widzów. MBP od trzech lat współpracuje z Towarzystwem Kultury teatralnej 

organizując przedstawienia Teatru przy Stoliku w bibliotekach, które zawsze 

cieszą się dużą popularnością (w 2017 r. w sumie odbyły się 4 spektakle). 

 

Wydawnictwa. 

 Częścią działalności kulturalnej realizowanej przez bibliotekę jest aktywność 

wydawnicza. W 2017 r. MBP zrealizowała dwie publikacje: „Bocianie opowieści”  

z tekstem i ilustracjami Agaty Półtorak oraz „Literatura jest kobietą” – antologia 

twórczości uczestników konkursu literackiego organizowanego w ramach opisanego 

wcześniej projektu pod tym samym tytułem. Obie książki posiadają patronat honorowy 

Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza. „Bocianie opowieści”, to starannie wydana 

kolorowa publikacja dla dzieci przybliżająca informacje o jednych z najbardziej 

rozpoznawalnych w Polsce ptakach. Książeczka w zabawny sposób przekazuje młodemu 

odbiorcy wiele ciekawych informacji o bocianach, których jak się okazuje, wcale tak 

dobrze nie znamy. Ubiegły rok był też czasem starań o dofinansowanie dla kolejnej 

publikacji pt. „Portret Aktorki. Moje dzieciństwo za kulisami teatru.” Katarzyny 

Frankowiak. W tym przypadku doskonale zaowocowała współpraca ze Stowarzyszeniem 

Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, które pozyskało środki na 

opracowanie wydawnicze i druk z dwóch źródeł: Samorządu Olsztyna oraz Samorządu 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zgodnie z projektem w 2017 r. przeprowadzono 

w filiach MBP dwa spotkania skierowane do młodzieży i dorosłych o metodologii 



tworzenia dzieł z zakresu literatury faktu, prowadzone przez autorkę publikacji. 

Uczestnikom przedstawione zostały etapy powstawania książki biograficznej, a także 

część dokumentów i materiałów pamiątkowych, które były punktem wyjścia do 

powstania książki. Premiera „Portretu Aktorki” odbędzie się w 2018 r. 

 

Szkolenia i zajęcia edukacyjne. 

 Biblioteka jest miejscem realizacji wielu działań mających na celu rozwój wiedzy  

i umiejętności. Szczególną rolę w tym zakresie pełni Multicentrum, jako multimedialna 

placówka edukacyjna z nowoczesnym zapleczem technologicznym. Wiedza jaką można 

zdobyć podczas zajęć organizowanych w tej filii, stanowi uzupełnienie procesu 

dydaktycznego oferowanego w szkołach. Z oferty edukacyjnej Multicentrum mogą 

korzystać wszystkie grupy wiekowe. Istnieje także specjalny program zajęć przeznaczony 

dla nauczycieli, chcących wykorzystywać zasoby Multicentrum w codziennej pracy  

z dziećmi i młodzieżą. Z usług placówki korzystają grupy zorganizowane ze szkół, świetlic, 

placówek oświatowych oraz placówek specjalnych. Zajęcia są prowadzone w ramach 

pięciu ogólny modułów tematycznych: Multisztuka, Multinauka, Multitechnika, 

Multimuzyka, K-First. Szczegółowa oferta placówki jest przedstawiona na stronie: 

www.multicentrum.net . 

 Zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności są organizowane również we wszystkich 

pozostałych filiach MBP. Są to przede wszystkim działania związane z edukacją kulturalną 

do której zaliczyć można: zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, rozwijające umiejętności 

językowe, czy też obsługi komputera. Te ostatnie cieszą się szczególną popularnością w 

śród seniorów, których zainteresowanie edukacją komputerową przewyższa możliwości 

realizacji w bibliotece z racji ograniczeń czasowych oraz ilości potrzebnego wyposażenia 

w sprzęt komputerowy. W samym Multcentrum przeprowadzono w 129 godz. zajęć 

komputerowych, co przy 10-osobowej grupie uczestników daje sumę aż 1290 osób 

biorących udział w szkoleniach. 

 Bardzo dużą popularnością wśród użytkowników biblioteki cieszą się zajęcia 

językowe. Organizują je przede wszystkim dwie filie: Multicentrum i Planeta11. Lekcje 

języka angielskiego w Multicentrum są prowadzone przez pracownika biblioteki  

i uczęszczają na nie stałe grupy osób (205 godz. i 3075 uczestników). W Planecie 11 

zajęcia są realizowane w formie kawiarenek językowych prowadzonych przez lektorów - 

wolontariuszy. W 2017 r. działały kawiarenki głównie języka angielskiego, a także 

francuskiego, arabskiego i rosyjskiego (120 godz. i 1148 uczestników). 

 Edukacja w bibliotece, to również zajęcia rozwijające nietypowe i wyspecjalizowane 

umiejętności jak np. warsztaty DJ-ingu. Realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem 

Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie projekt Festiwal Planeta 

Umiejętności, umożliwiał uczestnikom naukę miksowania i podstawy scratchu oraz 

zapoznanie z podstawowym sprzętem: budową CD playera, gramofonu, miksera. Wiedza 

teoretyczna obejmowała również podstawową wiedzę o muzyce elektronicznej tj. historii 

muzyki elektronicznej, genezie gatunków muzycznych, budowie utworu muzycznego w 

konwencji SET-u muzyki klubowej. W drugiej części projektu odbyły się warsztaty 

radiowe z przeprowadzone w Planecie 11 i Radio UWM FM (łącznie 8 godzin). Zajęcia 

były przeprowadzone przez p.o. redaktora naczelnego radia UWM FM, dziennikarza  

i animatora kultury. Lekcje warsztatowe obejmowały: 



- wprowadzenie teoretyczne, przedstawienie zasad funkcjonowania mediów, 

- praktyczne zajęcia, zapoznanie ze sprzętem, nagrywanie dźwięków, 

- montaż i przygotowanie do emisji, obsługa programów muzycznych, 

- udział w audycji ,,Przystanek Planeta 11 '' i podsumowanie warsztatów. 

Uczestnicy warsztatów bardzo chwalili sobie udział w audycji radiowej "na żywo", 

podkreślali walory praktyczne warsztatów. 

 

Kontynuacja projektu „Antologia Warmińska – kreacja i promocja nowej marki 

regionu” 

 W 2017 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie kontynuowała działania w ramach 

projektu „Antologia Warmińska”, popularyzujące wiedzę na temat kultury, historii  

i tradycji warmińskich. 

  Aby zachęcić mieszkańców do sięgania po literaturę regionu, bibliotekarze 

zorganizowali szereg działań o charakterze edukacyjno- kulturalnym. Przez cały rok, ze 

szczególnym naciskiem na okres maj - listopad 2017, w filiach Miejskiej Biblioteki 

Publicznej organizowane były zajęcia adresowane do dzieci i młodzieży w oparciu  

o scenariusze zajęć powstałe w ramach projektu „Antologia Warmińska”. W bibliotekach 

odbyły  m.in. zajęcia plastyczno-literackie dla osób indywidualnych, lekcje biblioteczne 

dla grup zorganizowanych, konkursy,  projekcje filmowe, seanse głośnego czytania. 

Zorganizowano również wystawy o tematyce związanej z regionem, a także spotkania 

autorskie z pisarzami z regionu Warmii i Mazur m.in. Joanną Jax, Mariuszem 

Sieniewiczem, Tomaszem Białkowskim, Pawłem Jaszczukiem, Hanną Brakoniecką. 

 

Odbyły się również następujące wydarzenia: 

 Osiedlowa Parada Bajek (06.06.2017) Już po raz dziesiąty filia nr 9 zaprosiła 

mieszkańców osiedla Kormoran do uczestnictwa w Osiedlowej Paradzie Bajek.  

W imprezie mającej na celu popularyzację baśni i legend regionu, wzięło  udział 

kilkaset dzieci z olsztyńskich placówek oświatowych. Przebrani w kolorowe stroje 

uczestnicy przespacerowali się wzdłuż osiedlowego deptaku. Do parady,  

a później wspólnej zabawy, przyłączali się także spacerujący z pociechami 

przechodnie. Imprezę zakończył występ Teatru Form Niezależnych Korzunowicz. 

 

 Piknik z Kłobukiem. 24 czerwca po raz kolejny został zorganizowany Piknik  

z Kłobukiem. Główną atrakcją imprezy była gra miejska przygotowana przez 

bibliotekarzy, która polegała na przemierzeniu przez uczestników ścieżki pieszo-

rowerowej wzdłuż Jeziora Długiego i zdobywaniu pieczątek na kartach do gry. 

Aby uzyskać pieczątki, należało rozwikłać zagadki i wykonać nietypowe zadania. 

Wszyscy, którym udało się je wypełnić, mogli w pobliskiej bibliotece  

nr 4 wylosować nagrody. Dodatkowe atrakcje: 

 – spektakl „Wniebowianki”, Stowarzyszenie Pro-Czwórka, scen. i reż.: 

Magdalena Marek, choreografia: Magdalena Faszcza 

– spektakl „Radosna opowieść” w wykonaniu Teatru Form Niezależnych 

Korzunowicz. 

 



W 2017 r., w ramach kontynuacji projektu „Antologia Warmińska”, pracownicy MBP 

zorganizowali łącznie ok. 60  imprez w bibliotekach oraz 2 imprezy plenerowe, w których 

wzięło udział ok. 2000 uczestników. 

 

Działalność grup użytkowników. 

Ważną rolą Biblioteki jest pomoc w działalności grup użytkowników skupionych wokół 

różnych tematów. Poszczególne filie biblioteczne angażują się działalność następujących 

grup: 

 Filia nr 2: bibliotekę systematycznie odwiedzają seniorzy, uczestnicząc  

w różnorodnych działaniach i spotkaniach literackich, muzycznych i plastycznych. 

 

 Multicentrum:  

- Multimuzyka (użytkownicy pod okiem instruktora poznają techniki 

komponowania i aranżowania w muzyce cyfrowej. Spotkania odbywają się raz  

w tygodniu.) 

- Multigrafika (uczestnicy  poznają obsługę programów graficznych, programów 

do montażu filmów. Spotkania odbywają się 2 razy w tygodniu.) 

- Młodytechnik (młodzi uczestnicy spełniają się jako konstruktorzy, poszerzają 

wiedzę obcując z interaktywnymi eksponatami z klocków k'nex. Spotkania 

odbywają się 2 razy w tygodniu.) 

- Klub dzieciaka (poprzez zabawę z edukacyjnym programem K-First dzieci 

poznają świat nauki, techniki sztuki, a także odpowiednie zachowania w życiu 

codziennym. Spotkania odbywają się raz w tygodniu.) 

- KidsLingua (cykl zajęć z języka angielskiego dla dzieci. Spotkania odbywają się 

raz w tygodniu.) 

- Quartet (język angielski dla seniorów. Spotkania odbywają się dwa razy  

w tygodniu.) 

- MultiSenior (warsztaty komputerowe dla nowicjuszy i osób 

średniozaawansowanych. Spotkania odbywają się raz w tygodniu.) 

 

 Filia nr 4: "Herbatka z motywem literackim", skupiająca miłośników małych form 

literackich prezentowanych przez lokalnych twórców. 

 

 Filia nr 6: warsztaty literacko- plastyczne dla dzieci w wieku 5 - 10 lat "Plastyka 

dla smyka". Cykliczne warsztaty literacko - muzyczne" dla dzieci w wieku 5-10 lat 

"Muzyka dla smyka" 

 

 Filia nr 7: spotkania w ramach Klubu  Czytelnika , Klubu  Psychologia  i Książka , 

Klub  Kanasty oraz  Klubu Szachowgo. 

 

 Filia nr 9: grupa użytkowników pasjonujących się robótkami ręcznymi: haft, 

frywolitki, szydełkowanie, etc. 

 

 Abecadło:  

- Bajkowe Przedszkole - cotygodniowe spotkania dla dzieci w wieku 3-5 lat 



nieuczęszczających do przedszkola (pierwsze kontakty dzieci z książką i innymi 

mediami, kontakty z rówieśnikami, nauka samodzielności, reakcji na polecenia, 

współpracy w grupie; 

- Książkowa Kraina to zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym rozwijające 

wyobraźnię i zainteresowania literackie przedszkolaków. Bardzo często w tych 

zajęciach wykorzystywane są elementy bajkoterapii. 

- Bajkoteka Malucha- zajęcia dla dzieci od 1,5 do 3 lat i ich opiekunów, (3 grupy, 

po 20 osób każda), głośne czytanie, projekcje bajek, zabawy przy muzyce, zabawy 

plastyczne – scenariusze zajęć przygotowywane są w oparciu o proste teksty 

literackie, pokazują rodzicom i opiekunom w jaki sposób wykorzystać książki do 

zabaw z dziećmi, jak książka wpływa na wszechstronny rozwój dziecka 

- Sztuczki ze Sztuką – zajęcia skierowane do uczniów szkół podstawowych, 

warsztaty prezentujące różne techniki plastyczne, rozwijające twórczość  

i kreatywność dzieci; 

- Artystyczna Kraina – poniedziałkowe spotkania dla dzieci w wieku 

przedszkolnym- działania plastyczne i teatralne rozwijające wyobraźnie  

i zdolności artystyczne dzieci. 

 

 Planeta 11: kawiarenki językowe, klub filmowy, spotkania harcerzy, spotkania 

miłośników gier RPG, spotkania miłośników fantastyki, spotkania szachowe, 

spotkania stowarzyszeń „Otwarte klatki” i „Ptasia Straż”. 

 

 Filia nr 12: regularne cotygodniowe zajęcia plastyczne lub literacko-plastyczne, 

zajęcia literackie z seniorami prowadzone przez bibliotekarkę w Domu 

Kombatanta. 

 

 Filia nr 13: Akademia Rękodzieła oraz Klub Trzynastkowych Moli Książkowych. 

 

 Filia nr 18: Klub Mam 

 

Zaangażowanie biblioteki na rzecz działalności grup użytkowników polega przede 

wszystkim na udostępnianiu przestrzeni bibliotecznej, pomocy w organizacji spotkań, 

pomocy w zapraszaniu na spotkania specjalnych gości, doborze potrzebnej literatury oraz 

rozpowszechnianiu informacji o spotkaniach grup, a także animowaniu i prowadzeniu 

zajęć przez bibliotekarzy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

V. Współpraca i projekty. 
 

 Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie podejmuje duży wysiłek w zdobywaniu 

dodatkowego, pozabudżetowego wsparcia na realizacje celów statutowych. W ubiegłym 

roku dzięki pozyskanym dotacjom oraz współpracy z różnymi partnerami MBP zdobyła 

dodatkowe środki finansowe w wysokości 116 680 zł. Tu warto zwrócić uwagę na wysoką 

kwotę uzyskaną w ramach umowy o współpracy z Centrum Handlowym "AURA" (ponad 

35 tys. zł.), co jest dużym osiągnięciem jeśli chodzi o pozyskiwanie funduszy od 

prywatnych sponsorów i przedsiębiorstw. Dzięki wsparciu CH "AURA", zorganizowano 

wiele działań takich jak np. "Soboty z Abecadłem, Czytanie w Altanie, warsztaty, 

spotkania autorskie, zakup zbiorów książkowych. 

 Dużym wsparciem w realizacji misji biblioteki jest udana współpraca ze 

Stowarzyszeniem Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, dzięki któremu 

otrzymaliśmy wsparcie o wartości 88 324 zł. (nowości książkowe o wartości 35814 zł. 

oraz realizacja projektów kulturalnych z działaniami wycenionymi na ponad 52 tys. zł.) 

Nie wykazujemy w tym miejscu korzyści jakie Biblioteka zdobywa na co dzień dzięki  

np. darom czytelników, ale zwracamy uwagę na te działania, które dzięki kreatywności  

i przedsiębiorczości pracowników MBP prowadzą do bardzo znaczącego wsparcia 

finansowego i poszerzenia zakresu usług instytucji. 

 Poniższa tabela prezentuje projekty których realizacja była możliwa, dzięki 

pozyskaniu środków poza dotacją podmiotową Biblioteki. 

 

Nazwa 
projektu 

Budżet projektu Źródło 
finansowania 

Krótki opis 
ogółem dotacja 

Pracownia 
Słów Ważnych 

3000 2000 
Gmina 
Olsztyn 

Przedsięwzięcie Pracownia Słów Ważnych 
skierowane było do mieszkańców Olsztyna.  
Z działania skorzystały przede wszystkim osoby 
dorosłe oraz młodzież. W warsztatach 
prowadzonych w Multicentrum uczestniczyły 
przede wszystkim dzieci. Zorganizowane 
działania miały na celu stworzenie wydarzeń o 
charakterze kulturalnym i artystycznym. 
Głównym motywem projektu było 
uwrażliwienie ludzi na wagę wypowiadanych 
słów oraz pokazanie ich różnorodnej 
interpretacji na płaszczyźnie literatury, muzyki i 
sztuki wizualnej. Projekt Pracownia Słów 
Ważnych to wydarzenie cykliczne. Realizowane 
jest we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Olsztynie (SPMBP), w tym roku pod hasłem ,, 
Słowo o przyszłości. Dziedzictwo wyobraźni''. 



Celem organizatora było poszerzenie 
kompetencji odbiorców w dziedzinie percepcji i 
tworzenia sztuki, zaproszenie do uczestnictwa w 
zajęciach stymulujących kreatywność i twórcze 
myślenie. Harmonogram działań: Planeta 11 (al. 
Piłsudskiego 38) 23.11.2017 - dyskusja 
„Przyszłości wyobrażone”, z udziałem Leszka 
Błaszkiewicza, Aleksandra Kuberskiego, 
Wojciecha Sedeńki, - spotkanie- 35 lat „Nowej 
Fantastyki” okiem Macieja Parowskiego 
24.11.2017 - Slavic Monsters (pokaz gry z 
udziałem twórców), - dyskusja „Sztuczna 
Inteligencja – rzeczywistość i wyobrażenia” 
(Piotr Artiemjew, Jacek Sobota, Jacek 
Szubiakowski) 25.11.2017 - „Lem. Życie nie z tej 
ziemi” – spotkanie autorskie z Wojciechem 
Orlińskim Przez cały czas trwania Pracowni 
dostępna była wystawa okładek książek science 
fiction, fotobudka Multicentrum (ul. 
Limanowskiego 8) „Programowanie Słowami” 
oraz „Muzyka przyszłości” (zajęcia dla grup 
zorganizowanych, obowiązują zapisy) w dniach 
23 i 24 listo-pada. 

Tydzień 
Seniora 

12800 10000 
Gmina 
Olsztyn 

W ramach projektu, realizowanego dzięki 
partnerstwu z SPMBP, przeprowadzono szereg 
działań dla osób w wieku 60 +. Działania 
realizowane były w partnerstwie z Radą 
Olsztyńskich Seniorów oraz Wydziałem Polityki 
Społecznej i Organizacji Poza-rządowych UM 
Olsztyna.  
30 września, w dniu poprzedzającym 
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, miała 
miejsce uroczysta inauguracja w ramach której 
odbył się turniej międzypokoleniowy. 
Wydarzeniu towarzyszył wernisaż fotografii o 
dawnym i współczesnym Olsztynie pt ,,Olsztyn - 
zmiany i wspomnienia''. 
Wydarzenia odbywały się w filiach Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Olsztynie i siedzibie 
Urzędu Miasta Olsztyna przy placu Jana Pawła 
II. Impreza otwierająca była jedną z ponad 30 
atrakcji jakie oferował Tydzień Seniora. Oto 
najważniejsze z nich: 
- ,,Kult Wesela'' - przedstawienie Teatru przy 
Stoliku ( scen. Wiesława Szymańska), spotkanie 
autorskie z Wiesławą Szymańską, 
- warsztaty podstaw obsługi komputera, 
warsztaty komputerowe - obróbka zdjęć, 
warsztaty umiejętności obsługi komputera, 
zajęcia z j. angielskiego, warsztaty Bębniarskie 
Djembe 
- spotkanie autorskie z Joanną Jax, 



- ''Z pokolenia na pokolenie'' - spotkanie z 
psychologiem Moniką Klimaszewicz, 
- akademia rękodzieła 
- projekcja filmu i dyskusja, w kinie studyjnym 
Awangarda2, 
Na zakończenie tygodnia seniora odbyła się 
impreza podsumowująca w ramach której 
wystąpiły chóry: Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku, Akademii 
Trzeciego Wieku i przedstawienie teatralne 
Zespołu Teatralnego Bravo. 

Festiwal 
Planeta 

Umiejętności 
3660 3000 

Gmina 
Olsztyn 

W ramach przedsięwzięcia realizowanego dzięki 
partnerstwu z SPMBP, zorganizowano w 
Planecie 11 otwarty, bezpłatny Festiwal Planeta 
Umiejętności skierowany do młodzieży z 
Olsztyna i województwa warmińsko-
mazurskiego w wieku 16 -25 lat. 
Głównym celem było zainspirowanie młodzieży 
do aktywnego uczestnictwa w kulturze i 
rozszerzonie oferty edukacyjno-kulturalnej. 
Zorganizowane zostały bezpłatne warsztaty 
radiowe oraz warsztaty djingu. 
Warsztaty radiowe zostały przeprowadzone 
przez p.o. redaktora naczelnego radia UWM 
FM, dziennikarza i animatora kultury. Lekcje 
warsztatowe obejmowały : - wprowadzenie 
teoretyczne, przedstawienie zasad 
funkcjonowania mediów, praktyczne zajęcia, 
zapoznanie ze sprzętem, nagrywanie dźwięków, 
montaż i przygotowanie do emisji, obsługa 
programów muzycznych, udział w audycji 
,,Przystanek Planeta 11 '' i podsumowanie 
warsztatów. 
Warsztaty DJingu były prowadzone przez DJa, 
producenta, wydawcę, realizatora dźwięku, 
lektora, wokalistę, organizatora eventów, 
animatora kultury. Warsztaty skierowane były 
do osób. które zaczynają swoją przygodę z 
muzyka. Zajęcia obejmowały wiedzę 
teoretyczną oraz praktyczną. Prowadzący 
przedstawił wiedzę o sprzęcie DJ-skim tj. 
budowa CD playera, budowa gramofonu, 
budowa miksera. Wiedza teoretyczna 
obejmowała również podstawową wiedzę o 
muzyce elektronicznej tj. historii muzyki 
elektronicznej, genezie gatunków muzycznych, 
budowie utworu, muzyka a przepisy prawne, 
budowa SET-a. Część praktyczna obejmowała 
zapoznanie się ze sprzętem, podstawowe 
funkcje i obsługa sprzętu, zasady działania 
nagłośnienia i oświetlenia klubowego, naukę 
miksowania i podstawy scratchu. 



Akademia 
Warmiaka 

8200 7000 
Gmina 
Olsztyn 

Projekt zrealizowany dzięki współpracy  SPMBP. 
W ramach Akademii Warmiaka zorganizowano 
łącznie 29 warsztatów, takich jak: 
- warsztaty muzyczne - (prowadzenie: Ania 
Broda), 
- warsztaty teatralne - prowadzenie: Teatr Form 
Niezależnych Korzunowicz, 
- spotkanie autorskie z Beatą Sarnowską, 
- pozostałe: warsztaty gwary warmińskiej, 
warsztaty plastyczne, warsztaty literackie 
(prowadzenie: Dorota Cydzik-Żuromska, Ania 
Andrzejczyk, Anna Kołak), 
- konkurs plastyczny (przez cały czas trwania 
Akademii Warmiaka) 
Przedsięwzięcie zakończy piknik familijny na 
placu zabaw na osiedlu Nagórki. 
W projekcie uczestniczyło ok. 550 osób. 

Portret Aktorki 24 100 

8500 
 
 

12500 

Gmina 
Olsztyn 

 
Samorząd 

Woje-
wództwa  

Warminsko-
Mazurskiego 

Celem zadania było wydanie książki Katarzyny 
Frankowiak "Portret aktorki. Moje dzieciństwo 
za kulisami teatru.", przeprowadzenie przez 
autorkę zajęć edukacyjnych nt. metodologii 
tworzenia literatury faktu i biografii oraz 
promocja książki. 
Projekt realizowany dzięki współpracy z SPMBP 
otrzymał dofinansowanie z dwóch źródeł.  
Dotacja z Gminy Olsztyn była prze-znaczona na 
przygotowanie książki do druku natomiast 
dotacja Samorządu Województwa WM pokryła 
koszty druku w liczbie 500 egzemplarzy 

Mój bociani 
świat 

8200 6000 

Wojewódzki 
Fundusz 
Ochrony 

Środowiska i 
Gospodarki 

Wodnej 
(WFOŚiGW) 

Celem głównym projektu był wzrost wiedzy i 
świadomości wśród dzieci na temat życia i 
biologii bociana białego poprzez wydanie 
książeczki „Bocianie opowieści” Wydrukowano 
150 egzemplarzy książeczki. 

Dzikie życie w 
polskich lasach 

750 500 (WFOŚiGW) 

Projekt realizowany dzięki współpracy z SPMBP. 
Cel główny zadania, to wzrost wiedzy i 
świadomości wśród dzieci na temat życia 
wybranych gatunków dzikich zwierząt 
zamieszkujących lasy Polski poprzez realizację 
cyklu różnorodnych  zajęć. Miejsce realizacji 
projektu: MultiCentrum. 

Warmia w 
rękach dzieci 

2270 2270 

Fundacja 
BOŚ- 

wolontariat 
pra-cowniczy 

Cele projektu: wzrost jakości proponowanych 
usług oraz rozbudzanie, wśród 15 dzieci 
upośledzonych w stopniu lekkim i 
umiarkowanym ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie (SOSW) 
wrażliwości na tradycję, historię, obrzędowość 
oraz zwiększenie zainteresowania młodego 
pokolenia tradycją i kulturą ludową Warmii, 



poprzez zorganizowanie cyklu warsztatów 
terapii zajęciowej. 

Wsparcie od 
Stowarzyszenia 

Przyjaciół 
Miejskiej 
Biblioteki 

Publicznej w 
Olsztynie. 

35 814 35 814 SPMBP 

SPMBP przekazuje Bibliotece  książki zakupione 
ze środków pozyskanych za pośrednictwem 
zbiórek publicznych, prowadzonych w filiach 
MBP. 

Wydanie książki 
Tadeusza 

Prusińskiego 
"Milczący 

komedianci. 
Rzecz o Bohdanie 

Głuszczaku i 
Panto-mimie 
Olsztyńskiej" 

2700 700 MKiDN 

Zadanie dotyczy wydania książki druko-wanej T. 
Prusińskiego pt. „Milczący ko-medianci. Rzecz o 
Bohdanie Głuszczaku i Pantomimie 
Olsztyńskiej", poświęconej Bohdanowi 
Głuszczakowi, reżyserowi, choreografowi, 
scenarzyście, profeso-rowi sztuk teatralnych, 
prekursorowi terapii osób niepełnosprawnych 
poprzez sztukę – i kierowanej przez niego 30 lat 
słynnej Pantomimie Olsztyńskiej.  Projekt jest 
realizowany w trybie 3-letnim. W 2015 r. miał 
miejsce druk publikacji, w 2016 r. odbyła się 
premiera, a do końca 2017 r. były realizowane 
działania promocyjne i spotkania z autorem. 

Wakacyjna 
Biblioteka 

2380 2380 MZPiTU 

Przedsięwzięcie to nie wiązało się z 
pozyskaniem środków finansowych przez MBP, 
było natomiast współpracą z organizatorami 
zajęć, którzy otrzymali środki od MZPiTU. 
Założeniem projektu było stworzenie dwóch 
grup warsztatowych. Dla każdej z grup 
przewidziano 34 godziny zajęć (2 razy w 
tygodniu po 2 godziny). W sumie 68 godzin 
zajęć warsztatowych. (2 razy w tygodniu po 2 
godziny w lipcu i sierpniu). 
Każde z siedemnastu spotkań pierwszej części 
warsztatowej "Bajkowe Przedszkole' miało na 
celu pobudzenie dziecięcych uczuć i emocji 
poprzez treści zawarte w poszczególnych 
tekstach literackich. Prowadząca wykorzysta 
literaturę, jako narzędzie terapeutyczne do 
pełniejszego przekazu norm i wartości. 
Spotkania prowadzone w ramach drugiej części 
warsztatowej dały możliwość dzieciom mądrego 
i racjonalnego zagospodarowania czasu. 
Uczestnicy zajęć poznali różne formy spędzania 
wolnego czasu i dowiedzieli się, że książka może 
być ciekawym sposobem na wakacyjną 
rozrywkę a biblioteka przyjaznym miejscem dla 
każdego. 

Soboty z 
Abecadłem 

4000 4000 
AURA 

Centrum 
Olsztyna 

AURA Centrum Olsztyna wspierała w roku 2017 
plenerową akcję biblioteki - czytanie w Parku 
Centralnym kwiecień-sierpień 2017. 
Sfinansowano nagrody książkowe dla grup, 



które wzięły udział w inauguracji cyklu kwiecień 
2017 oraz spotkania z zaproszonymi gośćmi 
(aktorami Olsztyńskiego Teatru Lalek i pisarką 
Beatą Rybak) 

Dni Literatury 
Dziecięcej 

"Dobra Aura na 
podróże" 

19011 19011 
AURA 

Centrum 
Olsztyna 

Wsparcie finansowe przy realizacji działań 
związanych z Dniami Literatury Dziecięcej 
czerwiec 2017. Ufundowanie nagród w 
konkursie dla olsztyńskich przedszkoli "Pojazd 
do Krainy Wyobraźni", sfinansowanie spotkania 
z Edytą Jungowską i spektaklu przygotowanego 
na inaugurację Dni Literatury przez aktorów 
Olsztyńskiego Teatru Lalek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

VI. Organizacja i pracownicy. 

 
Liczba zatrudnionych pracowników i etatów. 

W dniu 31 grudnia 2017r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie zatrudnionych 

było 93 pracowników (89,5 etatów), w tym: 

 85 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, 

 8 pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, 

 4 pracowników przebywających na urlopie wychowawczym, 

 2 pracowników przebywających na urlopie bezpłatnym. 

 

Pracownicy byli zatrudnieni na podstawie umów o pracę: 

 na czas nieokreślony – 81 osób, 

 na czas określony – 10 osób, 

 na zastępstwo za nieobecnego pracownika – 1 osoba. 

 

W roku 2017 zawarto 58 umów cywilnoprawnych (24 umów zleceń, 34 umów o dzieło). 

Na podstawie umów z organizatorami stażu do pracy w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

skierowano 3 stażystów. W filiach Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło praktyki 4 

studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 

Struktura zatrudnienia wg stanowisk pracy i pełnionych funkcji (stan na 31.12.2017r.) 
 

 Stanowiska Liczba 

osób 

Liczba 

etatów 

1. Dyrektor, zastępca dyrektora 2 2 

2. Główny księgowy 1 1 

3. Kierownik administracyjny 1 1 

4. Stanowiska bibliotekarskie: 68 66,75 

  starszy kustosz 23 23 

  kustosz 6 6 

  starszy bibliotekarz 18 17 

  bibliotekarz 9 8,75 

  młodszy bibliotekarz 12 12 

5. Pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach oraz 

administracyjno-biurowi 

12 11,25 

6. Pracownicy obsługi 9 7,50 

 Razem: 93 89,50 



Liczba pracowników i zmiany kadrowe. 

 Na przestrzeni ostatnich lat liczba pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej ulegała 

zmianom: w 2012r.: 91 pracowników, 86 etatów, w 2013r.: 91 pracowników, 87 etatów, 

w latach 2014-2015 nastąpił nieznaczny wzrost zatrudnienia (w 2014: 93 pracowników, 

87,25 etatów, w 2015r.: 94 pracowników, 88 etatów), w roku 2016 odnotowaliśmy 

natomiast jego spadek (89 pracowników, 85,5 etatów) a w 2017 ponowny wzrost  

(93 pracowników, 89,5 etatów). Płynność kadr w Miejskiej Bibliotece Publicznej jest 

niewielka, uzasadniona i wynika z czynników obiektywnych. W 2017r. obserwowano 

stosunkowo dużą płynność (duży ruch pracowników), głównie w jednej filii MBP – 

‘Multicentrum’, idące za tym problemy kadrowe, głównie na skutek okresów adaptacji 

nowo zatrudnianych pracowników.  

 W 2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej zatrudnionych zostało 7 pracowników  

(7 etatów), zwolnionych 3 pracowników (3 etaty). Przeciętna liczba etatów w roku: 83,58. 

 

Rozwój kompetencji. 

 Oferta zajęć organizowanych w bibliotece jest regularnie dopasowywana do 

zmieniających się oczekiwań czytelników. Determinuje to konieczność rozwoju wiedzy  

i umiejętności bibliotekarzy, którzy stają w obliczu nowych wyzwań. Dotyczy to zarówno 

kompetencji z zakresu wykorzystywania nowej technologii, jak i umiejętności 

umożliwiających tworzenie ciekawych i wartościowych merytorycznie zajęć dla różnych 

grup odbiorców. Ze względu na ograniczone środki finansowe pracownicy MBP 

korzystają w większości z bezpłatnej oferty szkoleń oferowanej przez Wojewódzką 

Bibliotekę Publiczną w Olsztynie. Szkolenia proponowane przez WBP to bogaty zestaw 

zajęć uwzględniający współczesne trendy w bibliotekarstwie, będący cennym wsparciem 

w doskonaleniu kadry pracowniczej. Każde szkolenie, w którym uczestniczyli 

bibliotekarze przyczynia się do zmian w jakości usług oferowanych przez Bibliotekę. 

 W 2017 r. 30 pracowników MBP uczestniczyło w 39 szkoleniach, które łącznie trwały 

217 godzin. Biorąc pod uwagę różnorodność oferty współczesnej biblioteki publicznej, 

można stwierdzić, że bibliotekarze są jedną z nielicznych grup zawodowych, która musi 

rozwijać swoje umiejętności wyjątkowo wszechstronnie. Bibliotekarze na bieżąco 

poszerzają swoją wiedzę nt. nowości wydawniczych, poznają literaturę obcojęzyczną,  

rozwijają umiejętności interpersonalne pozwalające prowadzić zajęcia grupowe  

i indywidualne, poszerzają wiedze z zakresu kultury: muzyki, teatru, sztuk wizualnych, 

uczą się obsługi nowoczesnego sprzętu multimedialnego i oprogramowania, rozwijają 

umiejętności wykorzystywania mediów społecznościowych w promocji działalności 

bibliotecznej. 

 Wszystkie sukcesy jakie olsztyńska Biblioteka osiągnęła w 2017 r., tj. stabilne 

wskaźniki czytelnictwa, coraz bogatsza oferta kulturalna i edukacyjna, mają swoje źródło 

w doskonale pracującym, kreatywnym zespole pracowników. Zasoby kadrowe MBP, to jej 

największe bogactwo, które pomaga rekompensować doskwierający brak środków 

finansowanych potrzebnych do realizacji ambitnej misji nowoczesnej instytucji kultury, 

jaką jest Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie. 

 


