
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 

 

 

Reorganizacja sieci bibliotecznej. 

 

 W 2017 r. 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. Rok 2018 zakończył proces 

reorganizacji, której efektem jest sieć biblioteczna, licząca 14 filii bibliotecznych. 

Zmiany organizacyjne wiązały się z połączeniem filii nr 1 z filią nr 4, połączeniem filii nr 7  

z filią nr 11 oraz przeniesieniem Biblioteki Ekonomiczno - Technicznej do lokalu filii nr 18. 

Wymienione wyżej filie (nr 1, nr 7 oraz BET) zostały zamknięte pod koniec roku 2017 r. 

Na początku roku 2018 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 wyniku zmian organizacji sieci bibliotecznej w 2019 r. filia nr 4 będzie otwarta również 

w soboty, w  godz. 9.00 – 15.00.  

 Na rok 2018 planowane było utworzenie nowej placówki: „Biblioteki Astronomiczno-

Artystycznej”. Termin realizacji został przesunięty w czasie, ze względu na brak 

wystarczających środków finansowych, niezbędnych do przystosowania lokalu oraz zakup 

wyposażenia. Jeśli uda się pozyskać odpowiednie fundusze,  Biblioteka Astronomiczno-

Artystyczna zostanie otwarta w 2019r. Będzie to filia udostępniającą zbiory z zakresu 

nauk ścisłych (astronomia, fizyka, matematyka), a także filozofii i sztuki, prowadzona w 

ramach współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej z Olsztyńskim Planetarium  

i Obserwatorium Astronomicznym oraz Biurem Wystaw Artystycznych. Nowa biblioteka 

powstanie na bazie księgozbiorów zgromadzonych wcześniej przez OPiOA i BWA, które 

po wstępnej selekcji zostaną wprowadzone do systemu bibliotecznego MBP i będzie 

zlokalizowana w wyremontowanym specjalnie lokalu umiejscowionym w siedzibie 

Planetarium, przy al. Piłsudskiego 38. 

 



Prace remontowe i modernizacja obiektów bibliotecznych. 

 

Pomijając drobne prace konserwatorskie i modernizacyjne realizowane w wielu filiach 

wymieniamy bardziej istotne remonty i działania poprawiające estetykę filii 

bibliotecznych: 

1. Remont generalny fili nr 2 przy ul. Świtezianki 4.  

Zrealizowany w ramach projektu i budżetu OBO remont biblioteki zakładał:  

- prace rozbiórkowe (skucie starej terakoty, demontaż drzwi, demontaż 

ościeżnic),  

- prace naprawcze i montażowe (wylanie szlichty posadzki pod terakotę, 

wstawienie nadproża i zamurowanie, świetlika nad drzwiami, naprawa ścian  

i sufitów, szpachlowanie, malowanie, montaż drzwi i ościeży wewnętrznych, 

ułożenie terakoty z cokołem, wykonanie instalacji elektrycznej). 

- zakup kompletnego umeblowania biblioteki oraz wyposażenia 

multimedialnego: komputery, telewizor, elementy sieci komputerowej (serwer 

plików i multimediów). Remont ten przyczynił się do bardzo istotnej zmiany 

estetyki i funkcjonalności, jednej z najbardziej przestarzałych infrastrukturalnie 

filii bibliotecznej sieci MBP. Dzięki poczynionym pracom biblioteka nie tylko 

zyskała nowoczesny wygląd, ale również dodatkową przestrzeń dla czytelników 

w postaci czytelni umożliwiającej cichą prace w osobnym pomieszczeniu 

(dawniej magazynie do przechowywania materiałów bibliotecznych). 

 

2. Remont toalety i doposażenie w meble  filii nr 4 przy al. Przyjaciół 15 - działania 

zrealizowane z budżetu biblioteki oraz dotacji celowej organizatora. 

 

3. Remont i wyposażenie: biblioteki dla dorosłych, generalny remont oddziału 

dziecięcego w filii nr 18 przy ul. Żytniej 71, w ramach projektu i budżetu OBO. 

Zakres prac w bibliotece dla dorosłych: naprawa ścian i sufitów, szpachlowanie, 

malowanie, wymiana oświetlenia, uzupełnienie wyposażenia meblowego   

i multimedialnego (komputery, urządzenie wielofunkcyjne drukująco-kopiujące). 

Zakres robót w oddziale dziecięcym: naprawa ścian i sufitów, szpachlowanie, 

malowanie, naprawa instalacji elektrycznej i hydraulicznej, położenie terakoty, 

wymiana oświetlenia zakup kompletnego wyposażenia meblowego (lada 

biblioteczna, regały, szafki, stoły, krzesła) i multimedialnego (komputery  

i telewizor). 

 

4. Remont Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, przy ul. Żytniej 71. Prace 

remontowe zostały zrealizowane w następującym zakresie: naprawa ścian  

i sufitów, szpachlowanie, malowanie, uzupełnienie wyposażenia meblowego. 

Działania zostały sfinansowane w ramach dotacji podmiotowej organizatora. 

 

5. Remont toalety w budynku administracyjnym przy ul. Rodziewiczówny 2: 

naprawa ścian i sufitów, szpachlowanie, malowanie, naprawa instalacji 

elektrycznej i hydraulicznej, położenie glazury i terakoty,  zakup wyposażenia 



meblowego. Finansowanie - budżet biblioteki oraz dotacja podmiotowa 

przekazana specjalnie na ten cel od organizatora. 

 

6. Przystosowanie i utworzenie Pracowni Literackiej zlokalizowanej  

w pomieszczeniu wynajętym od MOK w związku z projektem  o tym samym 

tytule realizowanym wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Olsztynie. Prace remontowe i przystosowawcze zostały 

zrealizowane w następującym zakresie: naprawa instalacji elektrycznej, naprawa 

ścian i sufitów, szpachlowanie, malowanie, zakup wyposażenia meblowego, 

audiowizualnego oraz oświetlenia. Finansowanie - budżet biblioteki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

II. Gromadzenie i opracowanie zbiorów 

 
Wpływy. 

 W 2018 r. do zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie wpłynęło ponad  

17 tys. jednostek inwentarzowych. Ok. 40 procent  tej liczby stanowią wpływy z zakupu, 

w tym: 6 810 woluminów zbiorów książkowych, 749 zbiorów nieelektronicznych  

(w większości materiały audiowizualne) oraz 17 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 
14397 6810 

   

w tym książki: 
14397 6810 3890 2620 300 

literatura piękna dla dzieci 
4076 2307 991 1068 248 

 literatura piękna dla dorosłych 
7347 2783 2213 537 33 

 literatura z innych działów 
2974 1720 686 1015 19 

Liczba tytułów czasopism 
bieżących 

109 
    

w tym prenumerata 91 
    

Pozostałe zbiory 
nieelektroniczne 

2930 749 236 141 372 

normy 
2080 75 75 0 0 

materiały audiowizualne 
849 673 160 141 372 

w tym książki dźwiękowe 
(audiobooki) 

474 366 160 141 65 

Zbiory elektroniczne 
zinwentaryzowane 

(gry komputerowe, 
oprogramowanie) 

28 17 0 0 17 



 

 

 

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 2018 na zakup materiałów bibliotecznych wydatkowano łącznie 232 867 zł, w tym:  

 dotacja samorządu – 136 376 zł  

 dotacja MKiDN (za pośrednictwem Biblioteki Narodowej) – 64 782 zł  

 inne źródła (usługi biblioteczne, abonamenty, sponsoring) – 31 709 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 2018. 

 

 

 

 

 

 

dotacja Samorządu dotacja MKiDN inne źródła 

136376 

64782 

31709 

Źródła finansowania zakupu nowości 



 
Ubytki ogółem Stan w dniu 31 XII 2018 

Księgozbiór ogółem 
34714 270013 

w tym książki: 
34714 269057 

książki - literatura piękna dla dzieci 
7724 67761 

książki - literatura piękna dla dorosłych 
16131 109412 

książki - literatura z innych działów 
10859 91884 

w tym czasopisma 
0 956 

Pozostałe zbiory nieelektroniczne, w tym 377 31205 

normy 
0 16824 

materiały audiowizualne 
377 14376 

w tym książki dźwiękowe (audiobooki) 
70 3678 

Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane 

(gry komputerowe, oprogramowanie) 
137 1192 

 

 

 

Struktura zbiorów. 

Zbiory biblioteczne ogółem na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły 302 410 wol. 

Zdecydowaną większość stanowią tu książki w liczbie 269 057 wol. 

 

 

 
 

 

 

 

książki 
89% 

czasopisma 
0% 

inne zbiory 
11% 

Struktura zbiorów 



 

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 2018 r. spadła w stosunku do roku 

ubiegłego o ok. 2 tys. osób i wyniosła 40445, liczba czytelników aktywnie 

wypożyczających wyniosła, tj. 30512. 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 18 % wszystkich czytelników, ale znaczącą grupą są również osoby 60+, których 

liczba wzrosła i stanowią 17 % czytelników MBP. Użytkownicy w wieku studenckim (20-24 

lata) to 6 % ogółu, podobnie jak młodzież od 16 do 19 roku życia. 

 

 

 
 

 

3% 

16% 
6% 

6% 

6% 

28% 

18% 

17% 

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 



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

korzystających są osoby uczące się: 

 

 
 

 

Udostępnianie zbiorów. 

 Odnotowując sumę wypożyczeń wszystkich filii MBP w Olsztynie należy stwierdzić 

spadek, gdyż liczba ta wynosi niecałe 770 tys. i jest to wynik mniejszy od wcześniejszego 

okresu sprawozdawczego o ok. 66 tys. Ta niepokojąca sytuacja może być częściowo 

spowodowana redukcją liczby filii bibliotecznych w związku z reorganizacją sieci oraz 

ograniczoną dostępnością kilku pozostałych z powodu przeprowadzanych tam 

remontów. Filie nr 2 i nr 18, remontowane w ramach projektów OBO były zamknięte dla 

czytelników przez ponad 3 miesiące, co musiało negatywnie wpłynąć na liczbę 

wypożyczeń. Patrząc jednak indywidualnie na poszczególne filie, to w siedmiu z nich 

zarejestrowano niewielki wzrost liczby wypożyczonych zbiorów, a pomijając dwie 

remontowane filie w pięciu można dojrzeć również niewielki spadek. Kolejny rok 

sprawozdawczy dostarczy danych, które pokażą, czy zaobserwowane spadki stanowią 

obraz negatywnej tendencji w poziomie czytelnictwa. 

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

dominują książki (88 % wypożyczeń) obok czasopism (6 %) i innych zbiorów (6%).  

 

 

37% 

43% 

20% 

Czytelnicy wg zajęcia 

Osoby uczące się Osoby pracujące Pozostali 

88% 

6% 

6% 

Struktura wypożyczeń ogółem 

książki czasopisma inne zbiory 



 

56% wypożyczeń dotyczy literatury dla dorosłych, 22% literatury dla dzieci i taki sam 

procent literatury z innych dziedzin. 

 Dzieci od 6 do 12 roku życia sięgają najczęściej po opowiadania, łatwe powieści, 

książki ze specjalnych serii z dużym drukiem do nauki czytania (Czytam sobie, Czytamy 

bez Mamy, Uczę się czytać, Już czytam). Czytelnicy tej grupy poszukują książek 

przygodowych, detektywistycznych, z wartką akcją, w których występują bohaterowie 

będący ich rówieśnikami. Dużą popularnością tej grupy czytelników cieszą się książki 

podróżnicze (przygody Neli i Szymona młodych podróżników), serie książek o 

zwierzętach. Młodzież szczególnie zainteresowana jest nowościami filmowymi: w 

Planecie 11 na filmy czeka średnio ok. 30 osób w kolejce. Popularne są również nowości 

muzyczne i gry na konsole. Literatura popularna wśród młodych czytelników to obyczaj, 

fantastyka, kryminał, sensacja. Wśród dorosłych niesłabnącym zainteresowaniem cieszą 

się nadal książki polskich autorów takich jak: J. Jax, K. Michalak, K. Wilczyńska, E. Świętek, 

A. Olejnik, J. Opiat-Bojarska, K. Bonda, K. Puzyńska, R. Mróz, M. Rogala. Poszukiwanie są 

książki skandynawskich autorów: K. Lackberg, J. Nesbo, A. Larsson, C. Ceder. Każda 

ekranizacja książki spotyka się zainteresowaniem (Ślepnąc od świateł - Żulczyk, Zaginięcie 

- Mróz). Wypożyczane są książki podróżnicze, przewodniki, biografie, oraz poradniki 

psychologiczne. Ostatnio wiele osób poszukuje książek poruszających tematykę trudnej 

sytuacji mieszkańców kresów w czasie II Wojny Światowej. Wzrasta liczba osób 

korzystających z e-booków. 

 

Odwiedziny. 

 Odnotowano 388762 odwiedzin w czytelniach i wypożyczalniach oraz 53 931 

uczestników imprez i zajęć organizowanych przez Bibliotekę. 
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Uczestnicy 
imprez i zajęć 

12% 
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Obsługa seniorów oraz osób niepełnosprawnych. 

 Seniorzy i osoby z dysfunkcją wzroku korzystają z książek z dużym drukiem (151 wol.) 

oraz zbiorów audiowizualnych (audiobooków), w liczbie 3678 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. 

Poszczególne filie posiadają rozmaite rozwiązania pozwalające na korzystanie z biblioteki 

osobom z rozmaitymi dysfunkcjami oraz współpracują z organizacjami i instytucjami 

wspierającymi osoby niepełnosprawne: 

 Filia nr 2: współpraca z Domem Dziennego Pobytu ,,NASZ DOM”, Ośrodkiem 

Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, Przedszkolem integracyjnym 

,,BRATEK". Obsługiwała też 3 osoby niepełnosprawne ,,Książka do domu". Dla 

osób niedowidzących filia posiada wydzielony księgozbiór pozycji z dużym 

drukiem. 

 Multicentrum: stała współpraca z lokalnymi instytucjami specjalistycznymi m.in.: 

Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, Wojewódzki Zespół 

Lecznictwa Psychiatrycznego, Zespół Placówek Edukacyjnych, Specjalistyczny 

Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Olsztynie, Młodzieżowy Niepubliczny 

Ośrodek Socjoterapii  nr 67 w Olsztynie, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Świetlica 

Terapeutyczna nr 1 w Olsztynie. 

 Filia nr 5: stała współpraca z Dziennym Domem Pomocy Społecznej oraz 

Zespołem Placówek Edukacyjnych (Przedszkole Intergracyjne nr 25, Przedszkole 

Specjalne nr 11, Szkoła Podstawowa nr 4). Dzieci uczestniczą w zajęciach 

literackich, plastycznych, przedstawieniach teatrzyku kamishibai. Ponadto filia 

współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Olsztynie, która 

poleca książki znajdujące się zbiorach filii do pracy z dziećmi z różnymi 

zaburzeniami, poradniki dla rodziców. Wykaz takich książek jest umieszczony na  

blogu bibliotecznym. 

 Filia nr 6: Obsługa niepełnosprawnych czytelników – dostarczanie książek do 

domu. 

 Filia nr 9. Z zajęć literackich, imprez bibliotecznych korzystają systematycznie 

dzieci ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego oraz dzieci niedosłyszące. 

Dostarczanie książek do domu osobom niepełnosprawnym. 

 Biblioteka Abecadło współpracuje ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-

Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie. Dzieci z Ośrodka 

przychodzą do placówki na zajęcia tematyczne, warsztaty z wykorzystaniem 

komputerów. Abecadło odwiedzają również dzieci z Zespołu Placówek 

Edukacyjnych w Olsztynie (dzieci z autyzmem, niepełnosprawnościami 

sprzężonymi) uczestniczą w zajęciach regionalnych, warsztatach plastycznych, 

głośnym czytaniu.  

 Planeta 11 posiada książki z dużą czcionką, filmy z audio deskrypcją, dodatkowo 

zakupiono kilka książek pisanych Braillem. Dla osób niedowidzących  

i niewidomych filia posiada stanowisko komputerowe ze specjalistycznym 

oprogramowaniem (JAWS i MAGIC), czytnik Optelec Clear Reader i dwie lupy 

elektroniczne. Jest też możliwość dostarczania zbiorów dla osób 

niepełnosprawnych do domu. Planeta 11 współpracuje z fundacją Szansa dla 



niewidomych oraz Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych. 

W ramach współpracy w minionym roku odbyło się kilka pokazów filmów z 

audiodeskrypcją dla grup zorganizowanych oraz prezentacja specjalistycznego 

oprogramowania. 

 Filia nr 12: obsługa niepełnosprawnych czytelników poprzez dostarczanie książek 

do domu. 

 Filia nr 16: Współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy ,,Ariadna" 

 

W 2018 r. kontynuowana była współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Olsztynie oraz Rady Olsztyńskich Seniorów, w ramach której 

realizowany był projekt „Tydzień Seniora” organizowany z okazji Międzynarodowego 

Dnia Osób Starszych. Podczas „Tygodnia Seniora” zrealizowano atrakcyjną ofertę imprez 

kulturalnych i edukacyjnych dla osób w wieku 60+, które aktywizowały seniorów  

i zwiększały poziom ich uczestnictwa w ofercie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zajęcia  

i imprezy zorganizowane w filiach MBP oraz Urzędzie Miasta zgromadziły ok. 580 

uczestników. Więcej szczegółów na temat projektu znajduje się w dziale VII analizy – 

pozabudżetowych źródłach pozyskiwania środków. 

Podsumowując w 2018 r. Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała 62 imprezy o 

charakterze integracyjnym i działania o charakterze aktywnej edukacji, skierowane do 

osób niepełnosprawnych, w których wzięło udział 639 uczestników (nielicząc osób 

biorących udział w Tygodniu Seniora). 

 

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 25347 informacji, w tym BET – 3336. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Działalność kulturalna i edukacyjna. 
 

 Biblioteka realizowała w roku 2018 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 2018 r. MBP zrealizowała 103 zajęci, w których uczestniczyło 2067 

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 2018 r. zrealizowano  

3 zajęcia w których wzięło udział 47 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 (1077 imprez), zgromadziły w 2018 r. 21 145 

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 2018 r. filie biblioteczne 

zorganizowały 1988 zajęć, z których skorzystało 27 581 osób. 

  

Suma uczestników wszystkich działań w 2018 r. w filiach bibliotecznych to 51479 osób. 

Dodatkowo organizowane były przedsięwzięcia na poziomie ogólno bibliotecznym tj. 

imprezy plenerowe oraz spotkania w ramach Pracowni Literackiej, które w sumie 

zgromadziły 1325 uczestników. Ilość poszczególnych działań oraz liczbę uczestników na 

poziomie filii bibliotecznych 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: 

 

 Pracownia Literacka. Bardzo ważną inicjatywą wprowadzającą nowa jakość w 

działalność MBP było stworzenie "Pracowni literackiej" w lokalu wynajętym od 

Miejskiego Ośrodka Kultury znajdującego się w sąsiedztwie budynku 

administracyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie przy ul. 

Rodziewiczówny 2. "Pracownia literacka", jest miejscem działań promujących 

czytelnictwo. Uruchomieniu nowej przestrzeni działań kulturalnych towarzyszył 

projekt „Pracownia Literacka”, finansowany z budżetu Gminy Olsztyn i 

realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Miejskiej Biblioteki 

Publicznej. Dzięki pozyskanym środkom, w ramach działalności Pracowni 

Literackiej odbyły się liczne spotkania autorskie, poetyckie, warsztaty literackie. 

Szczególnym elementem projektu była „Galeria Jednego Wiersza”, pozwalająca 

eksponować utwór poetycki w specjalnej gablocie wywieszonej przy ul. 

Rodziewiczówny. Wernisaże i wystawy „Galerii Jednego Wiersza” pozwoliły w 

nowy sposób promować olsztyńskich poetów, którzy nadal są zainteresowani 

swoim udziałem w przedsięwzięciu. Pracownia Literacka to bardzo cenna 

przestrzeń otwierająca miejsce na  inicjatywy z pogranicza różnych dziedzin 

sztuki, rozmaite kameralne formy pracy twórczej, których wspólnym celem jest 

popularyzacja literatury i edukacja kulturalna. W ramach projektu zorganizowano 

ponad 30 wydarzeń kulturalnych, w których łącznie uczestniczyło ok. 500 osób. 

Odbyły się wydarzenia dla osób indywidualnych oraz zajęcia dla grup 

zorganizowanych. O kulturowej tożsamości miasta jako przestrzeni oddziałującej 

na proces kreacji artystycznej rozmawiano z: Włodzimierzem Kowalewskim, 

Mariuszem Sieniewiczem, Tomaszem Białkowskim, Zbigniewem Chojnowskim. 

Galeria Jednego Wiersza zaprezentowała twórczość 4 olsztyńskich poetów: 

Marka Barańskiego, Michaliny Janyszek, Wojciecha Hieronymusa Borkowskiego, 

Tamary Bołdak-Janowskiej. Odbyły się również 3 spotkania w ramach Klubu 

Zakazanych Książek prowadzone przez Aleksandrę Dobies oraz 3 warsztaty 

pisarskie prowadzone przez pisarzy regionu: Marcina Cieleckiego, Beatę Rybak  

i Karola Kalinowskiego. 

 

 Istotnym wydarzeniem był organizowany już trzeci rok z rzędu "Tydzień Seniora", 

w ramach którego w filiach bibliotecznych i placówkach partnerów projektów 



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 ponad 

1000 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 2018 było „Przedwiośnie” Stefana 

Żeromskiego. MBP w realizacji zadania podjęła współpracę z Wydziałem Kultury i 

Ochrony Zabytków Urzędu Miasta, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Muzeum 

Warmii i Mazur oraz Towarzystwem Kultury Teatralnej, powierzając aranżację 

czytania Teatrowi przy Stoliku. Profesjonalistów wspierał prezydent Olsztyna 

Piotr Grzymowicz. Miejska odsłona ubiegłorocznej akcji Narodowego Czytanie 

odbyła się w industrialnych wnętrzach Tartaku Raphaelsonów. W programie 

imprezy, oprócz czytania fragmentów powieści Żeromskiego przez prezydenta 

Grzymowicza i aktorów Teatru Jaracza - Wiesławę Szymańską i Grzegorza 

Gromka, znalazły się: 

- recital Marty Andrzejczyk „Listy Wiery Gran”, 

- quiz literacki oraz otwarty mikrofon dla wszystkich chętnych do przeczytania 

fragmentu „Przedwiośnia”, 

- pokaz tradycyjnych tańców w wykonaniu Zespołu Tanecznego „Z Wigorem”, 

działającego przy Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku, 

- Projekcja filmu „Przedwiośnie” w reż. Filipa Bajona. 

Każdy uczestnik wydarzenia wychodził z Tartaku Raphaelsonów z podarowaną 

mu książką „Przedwiośnie”. 

 

 

Wydawnictwa. 

 W 2018 roku nie została wydana żadna publikacja, odbyła się natomiast premiera 

książki  „Portret Aktorki”. Moje dzieciństwo za kulisami teatru.” autorstwa Katarzyny 

Frankowiak, wydrukowanej pod koniec roku 2017. Wydawnictwo było owocem 

współpracy 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. Więcej szczegółów na 

temat działań towarzyszących promocji książki znajduje się w dziale poświęconym 

współpracy i projektom. 

 

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 58 godz. zajęć 

komputerowych, w ramach których uczestniczyło 345 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 (232 godz. i 1697 uczestników). W Planecie 11 

zajęcia są realizowane w formie kawiarenek językowych prowadzonych przez lektorów - 

wolontariuszy. W 2018 r. działały kawiarenki głównie języka angielskiego, a także 

francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego (171 spotkań i 1433 uczestników). 

 Edukacja w bibliotece, to również zajęcia rozwijające nietypowe i wyspecjalizowane 

umiejętności jak np. tworzenie filmów. Realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem 

Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie projekt Festiwal Planeta 

Umiejętności, przedstawił mieszkańcom ofertę warsztatów filmowych:  

 

 Warsztaty filmu animowanego. Uczestnicy warsztatów mieli okazję poznać świat 

filmu animowanego „od podszewki”. Poznali podstawy realizacji filmu, dzięki 

którym stali się scenarzystami, storyboardzistami, animatorami, scenografami  

i reżyserami. Warsztaty poprowadziła Marta Chyła-Janicka, trwały łącznie 8 h, 

wzięło w nich udział 10 uczestników w wieku 15-18 lat. 

 Warsztaty filmu dokumentalnego.  

Podczas zajęć z filmu dokumentalnego uczestnicy zapoznali się z podstawami 

teoretycznymi oraz praktycznymi procesu powstawania filmu dokumentalnego. 

Warsztaty poprowadził Maciej Janicki, wzięło w nich udział 10 uczestników w 

wieku 15-18 lat. Łączna liczba godzin warsztatów: 8 h. 

 Warsztaty tworzenia krótkiej formy filmowej w konwencji teledysku/fabuły 

Uczestnicy w ramach zajęć dowiedzieli się, jak od podstaw stworzyć własną 

fabularną opowieść filmową, czym jest scenariusz filmowy, w jakim celu się go 

tworzy i jak go poprawnie napisać. Warsztaty poprowadził Michał Kupisz, wzięło 

w nich udział 10 uczestników w wieku 15-18 lat.  

 



Kontynuacja projektu „Antologia Warmińska – kreacja i promocja nowej marki 

regionu” 

 W 2018 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie kontynuowała działania w ramach 

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

i tradycji warmińskich. 

  W filiach Biblioteki oraz w przestrzeni miejskiej organizowane były przedsięwzięcia 

interdyscyplinarne, o wysokich walorach artystycznych, historycznych i społecznych 

mające na celu budowanie tożsamości lokalnej, zaspokojenie potrzeby zakorzeniania się 

oraz budowania wspólnoty. Tradycyjnie zorganizowano liczne spotkania z pisarzami 

regionu, warsztaty literacko-plastyczne, muzyczne oraz  teatralne etc. W roku 2018 

czytelnicy mieli okazję spotkać się z Tamarą Bołdak-Janowską, Heleną Piotrowską, Hanną 

Brakoniecką, Katarzyną Enerlich, Przemysławem Borkowskim oraz wieloma innymi 

pisarzami związanymi z naszym regionem. Powstał również  film przedstawiający postać 

Marii Zientary-Malewskiej,  przygotowany przez pracowników Multicentrum we 

współpracy z uczniami Szkoły Podstawowej nr 22 w Olsztynie. Dzięki środkom 

finansowym Gminy Olsztyn, w ramach kontynuacji projektu „Antologia Warmińska” 

zorganizowano łącznie 105 wydarzeń, które zgromadziły ponad 2200 uczestników. Taka 

imponująca ilość wydarzeń niewątpliwie przełożyła się na wzrost zainteresowania 

kulturą, tradycjami i historią Warmii wśród mieszkańców regionu.  

  W ramach kontynuacji projektu „Antologia Warmińska” odbyły się również 

następujące wydarzenia: 

 Osiedlowa Parada Bajek (08.06.2018), która odbyła się pod hasłem „ Ogrodowa 

Parada Bajek, czyli bajki na trawie”. Dzieci poza tradycyjnym przemarszem 

wzdłuż alejki osiedlowej, miały okazję wziąć udział w Międzybajkowym Turnieju 

Przedszkoli, licznych animacjach i konkursach oraz obejrzeć spektakl pt. 

„Warmińska Opowieść” Teatru Form Niezależnych Korzunowicz. 

 Piknik z Kłobukiem (23.06.2018) - impreza familijna nad Jeziorem Długim, której 

głównym celem jest zwiększenie zainteresowania kulturą, tradycjami i historią 

Warmii. Główny punkt programu stanowi gra miejska o tematyce regionalnej.  

W harmonogramie znalazły się między innymi: Kłobukowa Joga z Joanną Podolak, 

W poszukiwaniu bajek – spotkanie autorskie z Agatą Grzegorczyk-Wosiek oraz 

spektakl pt. „Legenda z zaginionego zamku” w wykonaniu Teatru Form 

Niezależnych Korzunowicz. 

 

 

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" spotkania miłośników małych form 

literackich prezentowanych przez lokalnych twórców. 

 Filia nr 6: Cykliczne 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 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. 

 Planeta11:  kawiarenki językowe, klub filmowy,  spotkania szachistów, harcerzy, 

miłośników gier karcianych, psychofilozofia życia, doradztwo zawodowe. 

 Filia nr 12: cotygodniowe spotkania miłośników  głośnego czytania, zajęcia 

plastyczne i literacko-plastyczne dla dzieci, spotkania z książką i audiobookiem  

z udziałem seniorów pobytu dziennego DPS Kombatant. 



 Filia nr 13: Akademia Rękodzieła, Klub Trzynastkowych Moli Książkowych  

 Filia nr 16: spotkania dla dzieci nieuczęszczających do przedszkola, 

popołudniowe zajęcia plastyczne i kółko teatralne   

 Filia nr 16: 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. Zadaniem biblioteki 

jest ponadto prezentowanie efektów działań oraz pozyskiwanie nowych osób z pasjami  

i niepowtarzalnymi umiejętnościami. Biblioteka dba też o literaturę przedmiotu, pomocną w 

poznawaniu wszelakich technik prac ręcznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 338 855 zł. Cennym źródłem środków 

zainwestowanych w infrastrukturę bibliotek były dotacje w ramach Olsztyńskiego 

Budżetu Obywatelskiego w wys. 220 tys. zł., które pozwoliły na wyremontowanie filii nr 2 

oraz filii nr 18. Warto też zwrócić uwagę na środki uzyskane w ramach umowy o 

współpracy z Centrum Handlowym "AURA" (ponad 34 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, Dzień Dziecka w AURA Centrum Olsztyna "Święto Dzieciaków", 

Czytanie w Altanie, warsztaty, spotkania autorskie, zakup zbiorów książkowych. Podobnie 

jak w poprzednich latach MBP uzyskała dotację Biblioteki Narodowej na  zakup nowości 

czytelniczych, w 2018 r. była to kwota w wysokości 64 782 zł. Wsparcia udzieliła również 

Gmina Olsztyn wspierając organizację przedsięwzięć kulturalnych na kwotę 15 840 zł., na 

następujące projekty: „Dyktando w Planecie 11”, „Wiosna zaczyna się w Olsztynie”, 

„Tydzień kultury rosyjskiej”, „Narodowe Czytanie” oraz dodruk książki „Mój bociani 

świat” do którego MBP otrzymała też środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 4 tys. zł. 

 Dużym wsparciem w realizacji misji biblioteki jest udana współpraca ze 

Stowarzyszeniem Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, dzięki któremu 

otrzymaliśmy dodatkowe wsparcie o wartości 75 346 zł. (nowości książkowe o wartości 

34 246 zł. oraz realizacja projektów kulturalnych z działaniami wycenionymi na ponad 41 

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 
Literacka 

11200 9000 
Gmina 
Olsztyn 

W wyniku podjętych działań, została stworzona 
i zaprezentowana mieszkańcom Olsztyna nowa 
oferta wydarzeń kulturalnych na olsztyńskiej 
starówce w postaci Pracowni Literackiej.  
Dzięki wielu interesującym spotkaniom oraz 
warsztatom uczestnicy mogli rozwinąć 
kompetencje kulturowe oraz podnieść 
świadomość na temat słowa pisanego. 
Przełożyło się to również na wzrost poziomu 
czytelnictwa w mieście. Jednocześnie 
środowisko artystyczne otrzymało kolejną 
możliwość spotkania się, dzięki czemu miało 
szansę na integrację. W ten sposób 
upamiętniono 100. rocznicę odzyskania 
niepodległości. W ramach projektu 
zorganizowano ponad 30 wydarzeń 
kulturalnych, w których łącznie uczestniczyło 
ok. 500 osób. Odbyły się wydarzenia dla osób 
indywidualnych oraz zajęcia dla grup 
zorganizowanych. O kulturowej tożsamości 
miasta jako przestrzeni oddziałującej na proces 
kreacji artystycznej rozmawiano z: 
Włodzimierzem Kowalewskim, Mariuszem 
Sieniewiczem, Tomaszem Białkowskim, 
Zbigniewem Chojnowskim. Galeria Jednego 
Wiersza zaprezentowała twórczość 4 
olsztyńskich poetów: Marka Barańskiego, 
Michaliny Janyszek, Wojciecha Hieronymusa 
Borkowskiego, Tamary Bołdak-Janowskiej. 
Odbyły się również 3 spotkania w ramach Klubu 
Zakazanych Książek prowadzone przez 
Aleksandrę Dobies oraz 3 warsztaty pisarskie 
prowadzone przez pisarzy regionu: marcina 
Cieleckiego, Beatę Rybak i karola 
Kalinowskiego. 
 Projekt realizowany był we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Przyjaciół Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Olsztynie. 

Akademia 
Warmiaka – 
kontynuacja 

8900 7500 
Gmina 
Olsztyn 

W wyniku podjętych działań zorganizowano 
cykl zajęć dla dzieci oraz imprezę plenerową dla 
rodzin. Organizatorzy przybliżyli mieszkańcom 
Olsztyna warmińskie wartości, tradycję oraz 
historię. Spotkania w bibliotece spowodowały, 
że uczestnicy wzbogacili swoją wiedzę na temat 
Warmii oraz poszerzyli zainteresowania. Projekt 
miał realne przełożenie na budowanie 
tożsamości regionalnej uczestników oraz 
identyfikację uczestników z regionem. 
Stworzono warunki odpowiednie do 



kształtowania się postaw patriotyzmu 
lokalnego. Podczas zajęć animatorzy starali się 
wypracować w uczestnikach nawyk 
świadomego partycypowania w dorobku 
kulturalnym regionu, w tym korzystania z 
literatury regionalnej. 
Poprzez realizację projektu zostały osiągnięte 
następujące rezultaty: 

- przeprowadzono 14 spotkań 
warsztatowych : teatralnych, muzycznych, 
plastycznych, literackich, gwary warmińskiej 
przyrodnicze, 
- zorganizowano jeden konkurs literacko-
plastyczny na stworzenie nowej legendy 
regionalnej, 
- w ramach podsumowania projektu odbył 
się piknik familijny  
 

Projekt realizowany we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Przyjaciół Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Olsztynie 

Festiwal 
Planeta 

Umiejętności  
5000 4000 

Gmina 
Olsztyn 

W ramach projektu  zorganizowano w 
bibliotece multimedialnej Planeta 11 otwarty 
bezpłatny Festiwal Planeta Umiejętności 
skierowanego do młodzieży z Olsztyna w wieku 
15-18 lat. Dzięki temu przedsięwzięciu udało się 
rozszerzyć ofertę edukacyjno-kulturalną 
biblioteki i zainspirować jak największą liczbę 
osób do aktywnego uczestnictwa w kulturze. 
W ramach wydarzenia zorganizowano: 
- warsztaty filmu dokumentalnego, 
- warsztaty filmu animowanego, 
- warsztaty w konwencji teledysku, 
- finał projektu (event z projekcją filmów). 
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Olsztynie 

„Rozum pod 
kopułą” – czyli 

planetarny 
festiwal nauki, 

literatury i 
sztuki 

4500 4000 
Gmina 
Olsztyn 

W wyniku podjętych działań zorganizowano 
cykl imprez o charakterze edukacyjnym i 
kulturalnym, promujący wiedzę z zakresu sztuki 
(literatury, malarstwa, filmu) oraz nauk 
przyrodniczych wśród mieszkańców Olsztyna. 
Stworzono w ten sposób wartościową, ciekawą 
i nowoczesną ofertę działań kulturalnych, która 
zwiększyła zainteresowanie mieszkańców 
Olsztyna ofertą miejskich instytucji kultury.  
Głównym punktem wydarzenia było spotkanie z 
wybitnym autorem opowiadań i powieści 
science fiction, Jackiem Dukajem, autorem 
takich dzieł, jak „Katedra”, monumentalny 
„Lód”, czy wydana jedynie w formie ebooka 



„Starość Aksolotla”. Udział w tym spotkaniu 
pozwolił uczestnikom wzbogacić swoją wiedzę 
na temat otaczającego świata, wzrosła także ich 
wrażliwość na kwestie związane ze sztuką i 
edukacją. To i pozostałe działania ze 
szczególnym uwzględnieniem dyskusji pt. 
„Przyszłość człowieka – człowiek przyszłości” z 
pewnością pomogły identyfikować i 
rozwiązywać problemy związane ze 
współczesną cywilizacją i wyposażały w 
umiejętność krytycznego postrzegania 
rzeczywistości.  
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Olsztynie 

Tydzień 
Seniora 

11500 1000 
Gmina 
Olsztyn 

Projekt był realizowany w partnerstwie z 
wnioskującym o środki Stowarzyszeniem 
Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Olsztynie. Dodatkowo partnerami byli: Rada 
Olsztyńskich Seniorów, MOPS, WCR-S 
Aquasfera, Pałac Młodzieży im. Orląt 
Lwowskich w Olsztynie, Obywatelski Parlament 
Seniorów, Warmińsko-Mazurski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku. 
W ramach Tygodnia Seniora w filiach MBP oraz 
instytucjach partnerskich przeprowadzone 
zostały następujące działania: występ chóru z 
Pałacu Młodzieży, QUIZ „Niepodległość 
łącznikiem pokoleń”, „Jaka to melodia” z 
wykorzystaniem pieśni patriotycznych. Zabawa 
muzyczna połączona z recitalem Leszka Biłasa; 
gwara warmińska - konkurs na podstawie 
tekstu przygotowanego przez Edwarda Cyfusa; 
warsztaty tańca towarzyskiego; spotkanie 
autorskie ze Sławomirem Koprem; „Urzekający 
Laos” - spotkanie z Piotrem Wnukiem; zajęcia 
Tai-Chi; warsztaty komputerowe; zajęcia z jęz. 
Angielskiego; warsztaty muzyczne; „Portret 
aktorki” – spotkanie autorskie z Katarzyną 
Frankowiak nawiązujące do tematyki związanej 
z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, 
warsztaty i wystawy rękodzieła, zajęcia jogi, 
wystawa zdjęć Zofii Barankiewicz i wiele innych 
spotkań, konkursów, pogadanek, wystaw i 
konkursów.  
29 października odbyło się uroczyste 
podsumowanie Tygodnia Seniora w olsztyńskim 
Ratuszu, podczas którego odbyły się 
następujące wydarzenia: wykład prof. 
Stanisława Achremczyka „Drogi do 
Niepodległości”, występ chóru „Pasjonata” 
działającego przy Uniwersytecie Trzeciego 



Wieku, występ grupy tanecznej „Z Wigorem”. W 
wszystkich działaniach organizowanych podczas 
Tygodnia Seniora wzięło udział ponad 1000 
osób (zajęcia i imprezy zorganizowane w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz Urzędzie 
Miasta zgromadziły ok. 580 uczestników, a 
działania zaproponowane przez MOPS i 
Aquasferę ok. 450 osób). 

BIBLIOTEKA 
DAJTKI?  

OCZYWIŚCIE! 
1100 1100 

Olsztyński 
Budżet 

Obywatelski 
(OBO) 

Cel projektu: wzrost jakości i konkurencyjności 
proponowanych usług oraz stworzenie 
optymalnych warunków do prowadzenia 
działalności edukacyjno-kulturalnej poprzez 
remont, modernizację i wyposażenie biblioteki.  
Zakres prac w bibliotece dla dorosłych: 
naprawa ścian i sufitów, szpachlowanie, 
malowanie, wymiana oświetlenia, uzupełnienie 
wyposażenia meblowego  i multimedialnego 
(komputery, urządzenie wielofunkcyjne 
drukująco-kopiujące). 
Zakres robót w oddziale dziecięcym: naprawa 
ścian i sufitów, szpachlowanie, malowanie, 
naprawa instalacji elektrycznej i hydraulicznej, 
położenie terakoty, wymiana oświetlenia zakup 
kompletnego wyposażenia meblowego (lada 
biblioteczna, regały, szafki, stoły, krzesła) i 
multimedialnego (komputery i telewizor). 

BIBLIOTEKA 
NR 2 

MIEJSCEM 
SPOTKAŃ 

1100 1100 OBO 

Celem projektu: remont i wyposażenie filii nr 2 
MBP. w ramach którego przeprowadzono 
- prace rozbiórkowe (skucie starej terakoty, 
demontaż drzwi, demontaż ościeżnic),  
- prace naprawcze i montażowe (naprawa ścian 
i sufitów, malowanie, montaż drzwi i ościeży 
wewnętrznych, ułożenie terakoty, wykonanie 
instalacji elektrycznej). 
- zakup kompletnego umeblowania biblioteki 
oraz wyposażenia multimedialnego: komputery, 
telewizor, elementy sieci komputerowej (serwer 
plików i multimediów). 

Wydanie i 
promocja 

książki 
Katarzyny 

Frankowiak 
„Portret 

aktorki. Moje 
dzieciństwo za 

kulisami 
teatru.” 

500 500 

Samorząd 
Województw

a 
Warmińsko-
Mazurskiego 

Projekt był realizowany w partnerstwie z 
wnioskującym o środki Stowarzyszeniem 
Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Olsztynie. Projekt był realizowany w trybie 2-
letnim.W 2018 r. realizowane były działania 
związane z promocją książki, która została 
wydrukowana rok wcześniej. Promocja książki 
zaplanowana na rok 2018, była realizowana 
przede wszystkim poprzez zorganizowanie 
spotkań autorskich z Katarzyną Frankowiak, 
które odbyły się w Olsztynie i Elblągu. W 
ramach niniejszego projektu przeprowadzono 
dwa spotkania przewidziane w ofercie zadania: 



- 24 stycznia 2018 roku w Planecie 11 przy al. 
Piłsudskiego 38 odbyła się premiera książki, 
- 15 listopada 2018 r. spotkanie autorskie w 
Bibliotece Elbląskiej im. C. Norwida. 

Wsparcie od 
Stowa-rzyszenie 
Przyjaciół MBP 

w Olsztynie. 

34 246 34 246 SPMBP 

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

Soboty z 
Abecałem 

18500 18500 
AURA 

Centrum 
Olsztyna 

Soboty z Abecadłem to cykl warsztatów dla 
dzieci, które biblioteka realizowała w roku 2018 
przy wsparciu finansowym AURA Centrum 
Olsztyna. Raz w miesiącu w sobotę spotykaliśmy 
się w przestrzeni galerii proponując zajęcia o 
różnorodnej tematyce, wykorzystując do 
tworzenia scenariuszy książki dla dzieci. W 
czasie spotkań funkcjonowała Mobilna 
Biblioteka: wypożyczanie, zwrot książek, zapisy 
do biblioteki. 

Dobra AURA na 
czytanie w 

altanie 
2000 2000 

AURA 
Centrum 
Olsztyna 

AURA Centrum Olsztyna wspierała w roku 2018 
plenerową akcję biblioteki - czytanie w Parku 
Centralnym maj - sierpień 2018. Sfinansowano 
wydruk zakładek, produkcję znaczków 
odblaskowych, lizaków oraz spotkania z 
zaproszonymi gośćmi (aktorami Olsztyńskiego 
Teatru Lalek). 

Dzień Dziecka w 
AURA Centrum 

Olsztyna "Święto 
Dzieciaków" 

8600 8600 
AURA 

Centrum 
Olsztyna 

W ramach cyklu spotkań "Soboty w Abecadle" 
biblioteka Abecadło była organizatorem imprezy 
z okazji Dnia Dziecka. W ramach tej imprezy 
odbył się pokaz iluzjonisty, finał konkursu 
literackiego, spektakl Teatru Poddańczego, 
animacje taneczne, konkursy bajkowe. 

Ekoakademia 6000 4000 

Wojewódzki 
fundusz 
Ochrony 

Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej w 
Olsztynie   

Realizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna oraz 
Stowarzyszenie aktywności Społecznej „Młyn”. 
W ramach niniejszego zadania  
przeprowadzono: 
- cykl bezpłatnych warsztatów budujących 
świadomość i wrażliwość ekologiczną 
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 
- przeprowadzono warsztaty na temat dzikiej 
jadal-nej roślinnej kuchni,  
- zorganizowano spotkania na temat świadomej 
turystyki, 
- spotkania z gośćmi: Krzysztofem Mikundą i 
Marcinem Kostrzyńskim   

Sponsoring 1200 1200 Indykpol S.A 

Na mocy umowy z MBP, Indykpol SA, jako 
Fundator zobowiązuje się przekazywać na rzecz 
biblioteki co miesiąc kwotę 100 zł. na książki dla 
dzieci do filii nr 9. 

Mój bociani 
świat 

7350 4000 WFOŚiCW 
Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy i 
świadomości wśród dzieci na temat życia i 
biologii bociana białego poprzez 



wydanie/dodruk książeczki Bocianie opowieści. 

Niepodległa 
Polska w sztuce. 

4500 4500 
Fundacja 

Oczapowskie
go 

Celem projektu było przekazanie wiedzy  
poprzez sztukę na temat zarysu historycznego 
kształtowania się  granic Polski przed i po 
rozbiorach, odbyła się dyskusja dydaktyczna na 
temat pochodzenia pieśni żołnierskich. Dzieci 
mogły nagrać wybraną pieśń żołnierską z 
akompaniamentem gitary, akordeonu i 
instrumentów perkusyjnych. Uczestnicy 
zapoznali się również z techniką powstawania 
filmów niemych, stworzyli film nawiązujący do 
100 rocznicy Odzyskania Niepodległości. 
Przeprowadzone zostały doświadczenia z 
mierzenia i ważenia roztworów wodnych. Grupą 
docelową były dzieci wieku 9+. Projekt 
realizowany w filii bibliotecznej Multicentrum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. Organizacja i pracownicy. 

 
Liczba zatrudnionych pracowników i etatów. 

W dniu 31 grudnia 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie zatrudnionych 

było 91 pracowników (86,25 etatów), w tym: 

 81 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin (w tej grupie  4 osoby 

przebywały na urlopie wychowawczym), 

 10 pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin. 

 

Pracownicy byli zatrudnieni na podstawie umów o pracę: 

 na czas nieokreślony – 77 osób, 

 na czas określony – 10 osób, 

 na zastępstwo za nieobecnego pracownika – 4 osoby. 

 

W roku 2018 zawarto 54 umowy cywilnoprawne (29 umów zleceń, 25 umów o dzieło). 

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

skierowano 2 stażystów. W filiach Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło praktyki 5 

studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 

Struktura zatrudnienia wg stanowisk pracy i pełnionych funkcji (stan na 31.12.2018r.) 
 

 Stanowiska Liczba 

osób 

Liczba 

etatów 

1. Dyrektor, zastępca dyrektora 2 2 

2. Główny księgowy 1 1 

3. Kierownik administracyjny 1 1 

4. Stanowiska bibliotekarskie: 66 63 

  starszy kustosz 21 21 

  kustosz 6 5,5 

  starszy bibliotekarz 16 15,25 

  bibliotekarz 7 6,75 

  młodszy bibliotekarz 16 14,5 

5. Pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach oraz 

administracyjno-biurowi 

12 11,25 

6. Pracownicy obsługi 9 8 

 Razem: 91 86,25 



 

Liczba pracowników i zmiany kadrowe. 

 Na przestrzeni ostatnich pięciu lat liczba pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej 

ulegała zmianom: 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), w 2017 ponowny wzrost (93 pracowników, 89,5 etatów) a 

na koniec 2018 roku znowu niewielki spadek: 91 pracowników zatrudnionych na 86,25 

etatach. Płynność kadr w Miejskiej Bibliotece Publicznej jest niewielka, uzasadniona  

i wynika z czynników obiektywnych. W 2018r. płynność kadr, związana była przede 

wszystkim z odchodzeniem pracowników na emeryturę i zatrudnianiem na ich miejsce 

nowych osób. 

 W 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej zatrudniono 8 pracowników na 7,5 

etatach. Zwolniono 10 osób pracujące na 9,5 etatach. Zmiana wymiarów etatów dotyczy 

4 pracowników: 1 osoba zwiększyła wymiar pracy o 0.5 etaty, 2 zmniejszyły o 0,5 etatu i 

jedna zmniejszyła o 0,25 etatu. Nowi pracownicy są zatrudniani na podstawie wnikliwej 

analizy kompetencji zawodowych, co zapewnia podniesienie jakości wykonywanej pracy. 

 

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 2018 r. 27 pracowników MBP uczestniczyło w 43 szkoleniach, które łącznie trwały 

232 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. 

 Coraz bogatsza oferta kulturalna i edukacyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej ma 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. 


