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I  Sieć bibliotek 
 

Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Lubelskim jest samorządową instytucją kultury 

wpisaną do rejestru Instytucji Kultury z dnia 9 marca 1992 r. prowadzonego przez 

organizatora. 

Od 1999 r. Miejska Biblioteka Publiczna pełni zadania biblioteki powiatowej dla powiatu 

tomaszowskiego, na mocy porozumienia zawartego między Gminą Miejską Tomaszów 

Lubelski i Zarządem Powiatu  Tomaszowskiego. Miejska Biblioteka Publiczna prowadzi na 

terenie miasta jedną filię biblioteczną. Pracę biblioteki i filii w 2013 r. wspomagało 5 

punktów bibliotecznych prowadzonych w przedszkolach przez pracowników Oddziału dla 

Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

Zbiory 

Na koniec 2013 r. księgozbiór biblioteki liczył ogółem  56 253 wol., w tym: 

 MBP – 47 071 wol. 
 Filii – 9 182 wol. 

Struktura zbiorów  ogółem 
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Zbiory struktura



MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. TOMASZA ZAMOYSKIEGO 
 W TOMASZOWIE LUBELSKIM   ul. Zamojska 2, Tel.fax/ 84 664-30-53  

www.mbp.tomaszow-lubelski.com.pl 

 

  

W ciągu roku 2013 zbiory biblioteki i filii powiększyły się o 2087 wol. z tego 1979 wol. 

(+47). na kwotę 36 989 zł (- 1969 zł) pochodziły z zakupu nowości wydawniczych. Z budżetu 

własnego kupiono 1053 wol.( -42)  na kwotę 19 322 zł. (- 1982 z l). Z programu operacyjnego 

MKiDN pozyskano kwotę 17 667 zł ( +13 zł), za które kupiono 926  książek (+89 ). Liczba 

zakupionych książek na 100 mieszkańców kształtowała się na poziomie 9,8 wol.  i była 

wyższa o 0,3 wol. w porównaniu do 2012 r. 

 

Czytelnictwo  

W roku sprawozdawczym:  

 zarejestrowano 5 312 czytelników (-579) , w tym w: 

 Bibliotece głównej – 4 435 (-307) czytelników   

 W filii bibliotecznej – 877 (-272)  czytelników 

Struktura czytelników wg wieku 

 
Czytelnicy korzystający z sieci biblioteki stanowią 26 % ogółu mieszkańców miasta. 

Rozczytanie środowiska w porównaniu z analogicznym okresem roku utrzymało się na 

porównywalnym poziomie. 
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wypożyczono na zewnątrz 97 820   wol. zbiorów  (-15954), w tym: 90 549 (-14881) 

egz. książek, 7151 (-991) egz. czasopism, 120  zbiorów elektronicznych 

Biblioteka Główna – 85 062 wypożyczeń ogółem  

Wypożyczenia książek – 77956 wol. (-8658) 

Wypożyczenia czasopism – 6986 egz. (-732) 

Wypożyczenia zbiorów elektronicznych – 120 (+120) 

Filia MBP – wypożyczenia ogółem – 12 758 

Wypożyczenia książek – 12 593 wol. (-14567) 

Wypożyczenia czasopism – 165 (-259) 

Struktura wypożyczeń 

 

Aktywność czytelnicza (liczba wypożyczeń książek na zewnątrz przypadająca na 1 

czytelnika) wynosi 17 wol. (-1) 

Działalność informacyjna 

 udostępniono na miejscu 42 964 zbiory (-5897) ,  w tym: 19 416  (-1661 ) książek,  

23 548 (-4236) egz. czasopism,  

 udzielono 13 115 (-139) informacji. 

24667

57537

8345

Lit.piekna dla dzieci Lit.piekna dla dorosłych Lit.inna

struktura wypożyczonych książek
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 Utrzymuje się duże zainteresowanie zasobami Internetu. W roku sprawozdawczym 

odnotowano  6028 ( + 1251 ) osób korzystających z Internetu. Jest to wynikiem potrzeb 

społeczeństwa w tym zakresie oraz bezpłatnego udostępniania Internetu w bibliotece. 

Uzupełnieniem zbiorów są prenumerowane czasopisma i prasa bieżąca. Stan prenumeraty 

na dzień 31 grudnia wyniósł ogółem 38  na kwotę 4 170 zł. 

Stan zatrudnienia na koniec 2013 r. 

 16 osób 
 11 osób to pracownicy merytoryczni 
 5 osób – to pracownicy obsługi. 

Komputeryzacja biblioteki i automatyzacja procesów bibliotecznych 

W Bibliotece Głównej znajduje się 20 komputerów, w filii 1. Spośród ogólnej liczby sprzętu 

 6 komputerów dostępnych było dla czytelników bibliotek. Pozostały sprzęt wykorzystywany 

jest w pracy działów, w tym do prac w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów oraz 

elektronicznej rejestracji czytelników. Biblioteka i filia wyposażona jest także w sprzęt 

peryferyjny (drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, kserokopiarki, czytniki kodów 

kreskowych). 

Biblioteka wraz z filią  pracuje w systemie bibliotecznym MAK +. System pozwala na 

objęcie komputeryzacją wszystkich procesów bibliotecznych: gromadzenia i opracowania 

wszystkich typów dokumentów, prowadzenia kontroli zbiorów, udostępniania, a także 

zamawianie książek w sieci. Dostęp do bazy dla użytkowników możliwy jest w systemie on 

line z dowolnego komputera podłączonego do sieci Internet. Na koniec 2013 r. 

 do elektronicznego katalogu wprowadzono 60 % zbiorów.  

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, udział w projektach 

Biblioteka czyniła starania o pozyskanie pozabudżetowych środków na finansowanie 

działalności bibliotecznej poprzez aplikowanie do różnorodnych programów i konkursów 

 Efektem tychże działań było pozyskanie w 2013 r. dodatkowych funduszy w wysokości:  
 
17 667 zł  z MKiDN na zakup nowości wydawniczych w ramach programu Rozwój 
księgozbiorów bibliotek. 
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20 042 zł z Fundacji Orange na zapewnienie użytkownikom biblioteki darmowego dostępu do 
Internetu.  

1 175 663,00 zł. z Programu Wieloletniego Kultura+, priorytet "Biblioteka+ Infrastruktura 
bibliotek" dofinansowanie na "Modernizację Miejskiej Biblioteki w Tomaszowie Lubelskim".  

 

Ważniejsze imprezy zorganizowane w 2013 r. 
 

 10 stycznia – Uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego „Szopki i ozdoby 
Bożonarodzeniowe”. Uczestniczyło 74 laureatów. 

 13 stycznia – Współorganizacja na terenie miasta akcji  „Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy”.  

 11.04.  Powiatowe podsumowanie konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży 

„Wielkanocna pisanka” z udziałem laureatów, nauczycieli, bibliotekarzy, 

przedstawicieli władz miasta i powiatu.  

 15 maja br. Powiatowy Dzień Bibliotekarza Miejska Biblioteka Publiczna w 

Tomaszowie Lubelskim wspólnym spotkaniem bibliotekarzy, czytelników, przyjaciół 

biblioteki i władz samorządowych z miasta i powiatu uczciła obchody 

Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 2013 r. 

 Dnia 24 czerwca 2013 roku w Tomaszowskim Domu Kultury  odbył się XII 

Powiatowy Przegląd Teatrzyków. Przegląd zorganizowała Miejska Biblioteka 

Publiczna oraz Związek Harcerstwa Polskiego. 

 10 września 2013 roku spotkanie autorskie z Małgorzatą Gutowską - Adamczyk, 

autorką sagi "Cukiernia pod Amorem". Spotkanie odbyło się pod patronatem Instytutu 

Książki. 

 01.10.2013 r. do 31.10.2013 r. wystawa poplenerowa  malarstwa i fotografii,  

"Gorajec zapomniana wieś" , autorstwa uczniów Gimnazjum nr 2 w Tomaszowie 

Lubelskim. 

 02.10.2013 roku odbył się II Powiatowy Konkurs Recytatorski imienia Tomasza 

Zamoyskiego. 

 W dniach 16 X, 18.X , 23.X  w Oddziale dla Dzieci odbyły się ekologiczne lekcje 

biblioteczne dla najmłodszych czytelników    pn. „Przedszkolaki na straży klimatu”. 

W lekcjach wzięło udział 152 dzieci z tomaszowskich przedszkoli.  
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 22.10.2013 r.  o godz. 9.00 w  ramach  Dyskusyjnego Klubu Książki  w Oddziale dla 

Dzieci odbyło się spotkanie autorskie z Panem Pawłem Beręsewiczem  autorem 

książek dla dzieci i młodzieży. 

 22.10.2013 r. o godz. 16.00  w Oddziale dla Dzieci  odbyło się  kolejne spotkanie 

autorskie tym razem z Panią Lusią Ogińską  poetką, malarką, autorką książek dla 

dzieci i dorosłych. 

 04 listopada 2013 roku odbyło się spotkanie z autorami książki „90 lat Tomasovii: 

piłkarska historia klubu sportowego 1923 – 2013”, Mirosławem Tereszczukiem i 

Zbigniewem Śledziem. 

 18 listopada do 18 grudnia 2013 r. wystawa obrazów Pani Anny Marii Arendarskiej, 

 18 listopada 2013 r. dyskusja o książkach Joanny Chmielewskiej. 

 28 listopada 2013 r. odbyły się eliminacje miejskie konkursu recytatorskiego z cyklu 

Ulubieni  Autorzy –Julian Tuwim. 

 29 listopada br. podsumowanie konkursu powiatowego " Multimedialna opowieść o 

mojej miejscowości". 

 4 grudnia 2013 roku w Tomaszowskim Domu Kultury  odbyło się rozstrzygnięcie 

konkursu "Ulubieni Autorzy - Julian Tuwim", zorganizowanego przez Miejską 

Bibliotekę Publiczną im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim oraz 

Związek Harcerstwa Polskiego Komendę Hufca w Tomaszowie Lubelskim. 

 5 grudnia o godzinie spotkanie Tomaszowskiego DKK. Na początku spotkania 

klubowicze otrzymali drobne upominki a przy kawie, herbacie rekomendowaliśmy  

książki, które moglibyśmy kupić pod choinkę naszym najbliższym. 

 6 grudnia 2013 r. klubowicze z Młodzieżowego Klubu Książki  wraz z bibliotekarzem 

na zaproszenie Niepublicznego Przedszkola Językowo-Artystycznego ”Król  Maciuś 

Pierwszy” byli z wizytą u przedszkolaków. Okazją do wizyty była przygotowana 

przez klubowiczów impreza mikołajkowa. 

 9 grudnia 2013 roku Zamoyskiego, odbył się wernisaż prac artystki Anny  

Arendarskiej. 

 16 grudnia 2013 roku w Czytelni Miejskiej Biblioteki publicznej im. Tomasza 

Zamoyskiego odbyła się prelekcja Pani Barbary Typek "Związki Bolesława Prusa z 

Wożuczynem i Zamojszczyzną". 
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 16.12.2013 r. - 16.01.2014 r. wystawa "Bolesław Prus (1847-1912) 100. Rocznica 

Śmierci". Została ona przygotowana ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 

im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. 

 Opisana działalność edukacyjno-kulturalna uzupełniana była mniejszymi formami w 

postaci lekcji i zajęć bibliotecznych oraz wizualnymi w postaci wystaw i mniejszych 

ekspozycji. 

 5 listopada 2013 roku, rozpoczęły się prace związane z modernizacją biblioteki. 

Wykonane zostały prace remontowe piwnicy  i jej adaptacja  na archiwum. 

Miejska Biblioteka Publiczna realizuje także zadnia na rzecz sieci bibliotek 
publicznych powiatu poprzez: 

 Systematyczna współpracę z bibliotekami, udzielanie instruktażu i pomocy  
w zakresie działalności merytorycznej i organizacji pracy. 

 Organizowanie konsultacji rocznej sprawozdawczości GUS. 
 Organizowanie konsultacji programu zakupu książek ze środków Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 Analiza działalności bibliotek w zakresie rozwoju czytelnictwa. 
 Doskonalenie zawodowe pracowników (cykliczne szkolenia, konsultacje) 
 Inspirowanie działalności bibliotek na rzecz popularyzacji wiedzy o regionie, 

upowszechniania czytelnictwa i promocji bibliotek w środowisku lokalnym. 
 Pomoc w doborze zbiorów, planowaniu działalności bibliotek  

i sprawozdawczości. 
 Konsultacja i pomoc w prowadzeniu selekcji zbiorów bibliotecznych. 
 Opracowywanie materiałów analitycznych dla potrzeb Biblioteki Narodowej, 

MKiDN, władz samorządowych. 
 Pomoc i doradztwo w zakresie komputeryzacji oraz zakupu oprogramowania. 
 Promocja działalności bibliotek na łamach lokalnych czasopism. 

W ramach opieki merytorycznej nad siecią bibliotek powiatu przeprowadzono 3  szkolenia 

dla bibliotek i filii bibliotecznych powiatu. Zrealizowano 32 wyjazdy instruktażowe do 

podopiecznych placówek bibliotecznych. Przeprowadzono 5 imprez bibliotecznych o zasięgu 

powiatowym dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców powiatu. 

 

 

 Sporządziła Mirosława Mosur 


