


Samorządowa instytucja kultury wpisana do 
Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez 
Organizatora tj. Urząd Miasta Zakopane pod nr 
1/2000 z dnia 04.10.2000 r.
Miejska Biblioteka Publiczna:
- siedziba główna - czytelnia, wypożyczalnia, 
os. Łukaszówki 4a

- oddział dla dzieci i młodzieży, ul. Zborowskiego 1 
- filia biblioteczna nr 1, ul. Olcza Piszczory 13
- filia biblioteczna nr 2, ul. Skibówki 15
- filia biblioteczna nr 3, ul. Harenda 23



Od 01.01.2000 Miejska Biblioteka Publiczna pełni 
funkcję powiatowej biblioteki publicznej nadzorując 
merytorycznie biblioteki powiatu tatrzaoskiego:
- Gminna Biblioteka Publiczna w Białym Dunajcu 

z filią w Gliczarowie Dolnym 
- Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowinie    
Tatrzaoskiej z filiami: w Białce Tatrzaoskiej, Czarnej 
Górze, Leśnicy, Jurgowie
- Gminna Biblioteka Publiczna w Kościelisku z filiami 
w: Dzianiszu, Witowie
- Gminna Biblioteka Publiczna w Poroninie z filiami    
w: Murzasichlu, Nowym Bystrem, Zębie



Na dzieo 31.12.2014r. zbiory biblioteczne 
wynoszą:

Księgozbiór – 142 720 vol.
Czasopisma oprawne 4 542 vol.
Zbiory specjalne – 575 vol.

W 2014 roku przybyło 2005 vol. zbiorów 
bibliotecznych na kwotę 47 460 zł



W roku 2014 w bibliotece głównej 
i filiach bibliotecznych:

zarejestrowano 3 652 czytelników, 
wypożyczono: 31 333 vol. zbiorów
udostępniono na miejscu  12 274 vol.   
zbiorów bibliotecznych,
liczba odwiedzin w bibliotece: 14 475
liczba udzielonych informacji: 6 096







Literatura dla dzieci i młodzieży

Literatura dla dorosłych

Literatura popularno-naukowa

Zbiory regionalne

Zbiory audiowizualne

Czasopisma - prenumeratą objętych 
jest ponad 60 tytułów



Projekt E-booki -
umożliwia darmowe 
korzystanie z bazy 
ponad 1800 e-booków
oferowanych przez 
Wydawnictwo 
Naukowe PWN SA na 
platformie 
ibuk.libra.pl



Projekt „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej
książki mówionej dla osób niewidomych i
słabowidzących – Edycja 2014” realizowany
przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „Larix”.

Biblioteka w ramach projektu otrzymała
nieodpłatnie 1000 cyfrowych książek
mówionych oraz urządzenie Czytak Plus,
które jest przystosowane do obsługi przez
osoby niewidome i słabowidzące.



MBP w Zakopanem współpracuje:

ze Szkołami, przedszkolami,

z Tatrzaoskim Parkiem Narodowym,

z Muzeum Tatrzaoskim,

z Podhalaoskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku,

z Miejską Galerią Sztuki,

z Biurem Promocji Zakopanego,

ze Związkiem Podhalan,

ze Stowarzyszeniem Spotkania z Filmem Górskim, 

ze Stowarzyszeniem Fraszka im. Jana Sztaudyngera,

z Świetlicą Środowiskową Kuchni Św. Brata Alberta,

z Placówką Wsparcia Dziennego - Świetlicą „Promyczkowo”, 

z Tatrzaoską Izbą Gospodarczą i lokalnymi mediami.



MBP w Zakopanem organizuje:

Czwartki Literackie dla dorosłych

Czwartki Literackie dla dzieci i młodzieży

lekcje biblioteczne

zajęcia, warsztaty: literackie, plastyczne

spotkania autorskie z pisarzami

promocje książek

wernisaże, wystawy

kursy komputerowe dla seniorów



W 2014 roku zorganizowano 45 wydarzeo 
kulturalno-oświatowych 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych



































Rozstrzygnięcie XLIII Ogólnopolskiego Konkursu 
Literackiego na wiersz o tematyce górskiej 

im. Tadeusza Staicha





















„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek -
priorytet 1”

Głównym celem programu realizowanego ze środków
finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest
wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich
bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci
i młodzieży. W roku 2014 Miejska Biblioteka Publiczna
w Zakopanem otrzymała na zakup książek dotację
w wysokości 18 000,00 zł, z czego 1/3 środków tj. 6000,00
zł została przeznaczona na zakup publikacji dla dzieci i
młodzieży.



„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 
zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek 

szkolnych - priorytet 2”
Program realizowany ze środków finansowych Biblioteki
Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa na lata 2014 -2020. Strategicznym celem
priorytetu jest wspieranie w formie partnerstwa bibliotek
publicznych i bibliotek szkolnych dostępu do nowości
wydawniczych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
W roku 2014 Miejska Biblioteka Publiczna w Zakopanem
otrzymała na zakup lektur szkolnych dotację wysokości
9 000,00 zł, wkład własny Biblioteki wyniósł 3000,00 zł.



„Orange dla Bibliotek”

Głównym celem programu realizowanego przez
Fundację Orange jest edukacja oraz popularyzacja
wykorzystania Internetu przez użytkowników
Bibliotek, a w szczególności zapewnienie dostępu do
szerokopasmowych łączy internetowych w placówce
głównej i filiach bibliotecznych. W 2014 roku wartośd
dofinansowania dla MBP w Zakopanem wyniosła
2 185,76 zł.







Zakup mebli bibliotecznych do czytelni 
i innych pomieszczeo bibliotecznych

Termin realizacji : styczeo-marzec 2014 roku 

Wartośd dostawy: 105 866,10 zł

Kupiono :

- regały biblioteczne dwustronne (11 szt.), regały 
biblioteczne dwustronne jezdne  (8 szt.),  regały biblioteczne 
jednostronne (5 szt.), regały na czasopisma (2 szt.) , wieszak 
na prasę (1 szt.), lada biblioteczna (1 szt.), skrzynki 
katalogowe (3 szt.), biurka komputerowe (5 szt.), kontener 
pod biurko  (4 szt.), stoliki (8 szt.), krzesła konferencyjne  (26 
szt.), fotele (8 szt.), kanapy (2 szt.), kanapa i fotel (1 zestaw),  
krzesła obrotowe (10 szt.), biurka gabinetowe (3 szt.), szafy 
systemowo-aktowe (7 szt.), regały aktowe (2 szt.), wieszaki 
stojące i wiszące  (6 szt.).



Modernizacja pomieszczeo wypożyczalni 
MBP w Zakopanem

Termin realizacji: sierpieo-październik 2014 roku
Wartośd robót: 233 130,61 zł 

Zakres prac obejmował:
- rozbiórkę starej boazerii, wymianę posadzek,
- wymianę tynków tradycyjnych, 
- roboty malarskie ścian i sufitów,
- montaż sufitów podwieszanych i izolacji stropów,
- wymianę stolarki drzwiowej,
- częściową wymianę instalacji: wodno-kanalizacyjnej, 
elektrycznej, internetowej, alarmowej i przeciwpożarowej,
- modernizację monitoringu.



Zakup mebli bibliotecznych do wypożyczalni

Termin realizacji : listopad -grudzieo 2014 roku 

Wartośd dostawy: 110 755,35 zł

Kupiono:

- regały biblioteczne dwustronne (49 szt.),regały 
biblioteczne jednostronne (25 szt.), lada biblioteczna (1 szt.), 
kontener pod biurko (2 szt.), skrzynki katalogowe (2 szt.), 
biurka komputerowe  (3 szt.), stoliki (2 szt.), kanapy (2 szt.), 
krzesła obrotowe (5 szt.), szafa aktowa (1 szt.), wieszaki 
stojące (3 szt.).





































































Strona internetowa
www.biblioteka.zakopane.eu



Profil na facebook-u



Konto w ogólnopolskim portalu 
dla bibliotek w.bibliotece.pl



Katalog księgozbioru on-line





















Dziękuję za uwagę


