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Rok 2018 

      Sprawozdanie merytoryczne z działalności  

     Miejskiej Biblioteki Publicznej  

     im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem  



 

 

 

  

W roku 2018 w MBP w Zakopanem wraz  

z filiami zarejestrowano 4 979 czytelników 

 

(wzrost o 716 czytelników w stosunku do 

roku ubiegłego). 
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Czytelnicy  
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Liczba zarejestrowanych czytelników  

w 2018 roku według wieku 

98(2%)

505(11%)
352 (7%)

467 (9%)

418 (8%)

1362(27%)

823(17%)

955(19%) do lat 5

6-12 lat

13-15 lat

16-19 lat

20-24 lat

25-44 lat

45-60 lat

pow. 60 lat



osoby uczące się

osoby pracujące

pozostali

2020 (41%)

1954 (39%)

1005 (20%)
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Liczba zarejestrowanych czytelników  

w 2018 roku według zajęcia 
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ODWIEDZINY 

 

W 2018 MBP wraz z filiami odnotowała  

59 576 wizyt korzystających z usług 

biblioteki, co w przeliczeniu na liczbę 

czytelników oznacza, że każdy z nich 

odwiedził bibliotekę 12 razy  

w ciągu roku.  

W porównaniu do roku poprzedniego 

liczba odwiedzin w bibliotece głównej oraz 

filiach wzrosła aż o 3 882. 
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• W Miejskiej Bibliotece Publicznej  
w Zakopanem w 2018 r. odnotowano ogółem: 

  
• 85 044  wypożyczeń  

  
• 50 457 to wypożyczenia na zewnątrz  

• 34 587  to  udostępnienia na miejscu 

• Wzrost liczby wypożyczeń w stosunku do roku ubiegłego  
o 2958  

WYPOŻYCZENIA 
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71083

46939

24144

82086

49801

32285

85044

50457

34587

wypożyczenia ogółem wypożyczenia na zewnątrz udostępnienia na miejscu

Wypożyczenia zbiorów w latach 2016 -2018 

2016

2017

2018
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Zbiory biblioteczne ogółem w jednostkach (wraz z filiami) wynoszą:   

 148 172 woluminów książek  

W ramach zakupu przybyło: 

 2 290  książek 

w tym z:  dotacji organizatora:  1417 książek 

                  dotacji MkiDN:                    873 książek 

    129     zbiorów specjalnych, w tym: 

 120  audiobooki 

     9   multimedialnych kursów do nauki języków obcych 

 

 

      Zbiory biblioteczne 
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Dotacja z Biblioteki Narodowej  

na zakup książek 

 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 2018 Miejska Biblioteka Publiczna  

w Zakopanem otrzymała na zakup książek dotację  

w wysokości 21 840,00 zł  
 
 
 
 
 
 



   E-usługi  d la  czytelników w ofercie  b ibl ioteki  
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  Miejska Biblioteka Publiczna w Zakopanem oferuje 

użytkownikom biblioteki szeroki zakres e-usług świadczonych 

za pośrednictwem Internetu : 

 dostęp on-line do katalogów bibliotecznych, 

 dostęp do konta czytelnika, 

 zamawianie i rezerwacja książek przez Internet, 

 powiadamianie za pomocą poczty elektronicznej o zbliżającym 

się terminie zwrotu książek, 

 dostęp do portalu w.bibliotece.pl 
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Katalog księgozbioru on-line 
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Dostęp do Bibliografii Małopolski 

 MBP w Zakopanem wraz z innymi bibliotekami z województwa małopolskiego (obecnie 

przystąpiło do projektu 25 bibliotek publicznych) tworzy Bibliografię Małopolski, która  jest 

częścią ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych. 
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Dostęp do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych 

ACADEMICA 

 Jest to największa pełnotekstowa baza polskich publikacji naukowych. 

Udostępnia ponad 2 195 080 zdigitalizowanych dokumentów z zasobów 

Biblioteki Narodowej 
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Dostęp do E-booków  

(książki elektronicznej) 

Miejska Biblioteka Publiczna w Zakopanem 

w 2018 r.  przystąpiła po raz kolejny do 

projektu, który  umożliwia swoim  

czytelnikom bezpłatny roczny dostęp do 

wybranych tytułów pierwszej i największej 

w Polsce czytelni książek on-line Czytelni 

internetowej libra.ibuk.pl. Projekt E-booki 

umożliwia darmowe korzystanie z bazy 

ponad 2100 e-booków oferowanych przez 

Wydawnictwo Naukowe PWN SA. 

W 2018 roku z platformy korzystano 1091 

razy, pobrano 1392 dokumentów.  
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Dostęp do bezpłatnej bazy ebooków dostępnych  

na platformie Legimi.pl 
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W Bibliotece można wypożyczyć 6 czytników e-booków, 

w celu łatwiejszego dostępu do książki elektronicznej 
 

Czytniki e-booków 



Projekt „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej 

książki mówionej dla osób niewidomych  

i słabowidzących” 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. 
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Czytak plus – usłysz książkę 



Literatura dla dzieci i młodzieży  

Literatura dla dorosłych  

Literatura popularno-naukowa  

Zbiory regionalne  

Zbiory audiowizualne  

Czasopisma - prenumeratą objętych jest ponad  

   62 tytułów 

Oferta zbiorów bibliotecznych 
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MBP w Zakopanem współpracuje:  

  ze szkołami, przedszkolami z terenu gminy Zakopane oraz z powiatu tatrzańskiego, 

  z Tatrzańskim Parkiem Narodowym, z Muzeum Tatrzańskim,  

  z Podhalańskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku,  

  z Miejską Galerią Sztuki,  

  z Zakopiańskim Centrum Kultury,  

  ze Związkiem Podhalan,  

  ze Stowarzyszeniem Spotkania z Filmem Górskim,  

  ze Stowarzyszeniem Fraszka im. Jana Sztaudyngera,  

 z Tatrzańską Izbą Gospodarczą i lokalnymi mediami.  

 z Tatrzańskim Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka” 

 z Towarzystwem Inicjatyw Społecznych „Kurierzy Tatrzańscy” 

 z Fundacją Talitha Cum – księgarnia katolicka 

 z zakopiańskim oddziałem harcerzy  Obwód Tatrzański ZHR  

 z Młodzieżową Radą Miasta 
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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 

 konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży 



                                                  

       Najważniejsze  wydarzenia  w 2018 roku  
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 ZAKOPIAŃSKI FESTIWAL LITERACKI  

10-13 sierpnia 2018 r. III edycja 
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W ramach Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego 

odbyło się łącznie 29 wydarzeń promujących 

czytelnictwo. 

 Przez trzy dni odbywały się Targi Książki, na 

których swoją ofertę prezentowały  

23 wydawnictwa. 

 Imprezę zorganizowały:  

miasto Zakopane,  

Miejska Biblioteka Publiczna,  

Zakopiańskie Centrum Kultury  
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Rozpoczęcie Festiwalu 

Literackiego 
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Targi Książki –  

„Pod Tatry tylko z książką” 
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Targi Książki –  

„Pod Tatry tylko z książką” 
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Plenerowa czytelnia Biblioteki  

na Placu Niepodległości 
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Warsztaty dla dzieci w plenerowej czytelni 

Biblioteki na Placu Niepodległości 
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Warsztaty dla dzieci w plenerowej czytelni 

Biblioteki na Placu Niepodległości 
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Spotkania autorskie w plenerowej czytelni 

Biblioteki na Placu Niepodległości 
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Spotkania dla dzieci z Renatą Kijowską 
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Spotkanie dla dzieci z Renatą Piątkowską 
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Spotkanie autorskie z Andrzejem Franaszkiem  

i Markiem Zagańczykiem 
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Spotkanie autorskie z Anną Kamińską 
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Spotkanie autorskie  

z Jackiem Hugo-Baderem  
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Promocja książki Bartka Dobrocha 
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Spotkanie autorskie z Jackiem Hajdukiem  

i Janem Burnatowskim 
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Wernisaż wystawy  

”Wędrówki z Herbertem” autorstwa Doroty Bąk 
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Spotkanie z Bogusławem Bachorczykiem  

i Michałem Sobolem 
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Promocja książki Kuby Szpilki  

i Piotra Mazika 
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Spotkanie wokół książki Batory z Aleksandrą 

Karkowską i Barbarą Caillot Dubus 

43 



Pokaz filmu „Mała Zagłada”  

w reż. Natalii Korynckiej-Gruz  

na podstawie książki Anny Janko 
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Prezentacja książek nominowanych do 

Nagrody Literackiej Zakopanego 
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Prezentacja książek nominowanych do 

Nagrody Literackiej Zakopanego 
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Ogłoszenie Laureata  

Nagrody Literackiej Zakopanego 
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Ogłoszenie Laureata  

Nagrody Literackiej Zakopanego 
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Koncert Stanisławy Celińskiej 
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