
I. FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA 

 

Biblioteka Miejska została powołana przez Zarząd Miejski w oparciu o Dekret                  

o Bibliotekach i Opiece nad Zbiorami Bibliotecznymi z dnia. 17 kwietnia 1946 r.  

Po reformie admistracyjnej w 1975 r. Biblioteka została przekształcona w Miejską             

i Gminną Bibliotekę Publiczną, a jej terenem działania zostało miasto i gmina Nysa. 

Uchwałą nr XIV/229/03 Rady Miejskiej w Nysie z dn. 29 września 2003 r. został MiGBP 

nadany pierwszy statut. 

 

II. STAN ZATRUDNIENIA  NA DZIEŃ 31.12.2014 R. 

 

    Struktura zatrudnienia przedstawiała się następująco: 

zatrudnionych ogółem  33 osoby, tj. 28,6 etatu, w tym: 

pracownicy działalności merytorycznej 22,3 etatu 

pracownicy administracji i obsługi oraz informatyk 6,6 etatu. 

 

ZATRUDNIENIE W  MIGBP W NYSIE W 2014 r. 

  PLACÓWKA, AGENDA STAN ZATRUDNIENIA w   

ETATACH  31.12.2014 r. 

Biblioteka Centralna 21,3 

* 
Dział Udostępniania dla Dorosłych 7,3 

  Czytelnia Czasopism 1,5 

  Czytelnia Internetowa 

  Czytelnia Naukowa 1,7 

  Wypożyczalnia  4,4 

* 
Oddział  Dziecięcy 2,6 

  Wypożyczalnia 1,6 

  Czytelnia 1 

*Dział Gromadzenia  2,7 



   i Opracowania Zbiorów
 

Księgowość i administracja 1,7 

Obsługa techniczna 3 

Instruktor biblioteczny 1 

Informatyk 1 

Dyrektor 1 

Filia nr 3 1 

Filia nr 4 0,7 

Razem filie miejskie 1,7 

Filia w Białej Nyskiej 0,7 

Filia w Goświnowicach 0,7 

Filia w Hajdukach Nyskich 0,7 

Filia w Kopernikach 0,7 

Filia w Kubicach 0,7 

Filia w Lipowej 0,7 

Filia w Wierzbięcicach 0,7 

Filia w Złotogłowicach 0,7 

Razem filie wiejskie 5,6 

Ogółem 28,6 

 

 

III. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA 

 

Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając 

dostęp do zasobów i dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej.    

1. Do podstawowych zadań Biblioteki należy: 

 gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona zgromadzonych materiałów 

bibliotecznych, 

 udostępnianie zbiorów, 



 prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, popularyzatorskiej, 

 propagowanie wśród mieszkańców gminy Nysa literatury i czytelnictwa, 

 umożliwienie korzystania z zasobów innych bibliotek w ramach wymiany 

międzybibliotecznej, 

 prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, wydawniczej, 

edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej. 

 

2. Pozostałymi zadaniami Biblioteki jest: 

 prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikiem służącym popularyzacji 

literatury, kultury i sztuki oraz nauki, 

 promowanie książek i innych zbiorów, 

 współpraca z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Opolu oraz bibliotekami innych 

sieci, instytucjami kulturalnymi, oświatowymi i wychowawczymi, stowarzyszeniami i 

organizacjami społeczno – kulturalnymi, 

 organizowanie zajęć pozalekcyjnych i imprez profilaktycznych z zakresu 

przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, 

 promocja Biblioteki, miasta i gminy. 

 

Sieć bibliotek publicznych Gminy Nysa: 

1. Biblioteka centralna Nysa, ul. Sukiennicza 2, Dom Wagi Miejskiej, 

2. Filia nr 3, ul. B. Prusa 14 – budynek Gimnazjum nr 2 (umowa użyczenia), 

3. Filia nr 4, ul. W. Pawlik 8a – (lokal komunalny), 

4. Filia w Białej Nyskiej – budynek szkoły (umowa użyczenia), 

5. Filia w Goświnowicach - budynek szkoły (umowa użyczenia), 

6. Filia w Hajdukach Nyskich - budynek przedszkola (umowa najmu), 

7. Filia w Kopernikach – budynek Wiejskiego Centrum Kultury (umowa najmu), 

8. Filia w Kubicach – budynek świetlicy wiejskiej (umowa najmu), 

9. Filia w Lipowej – budynek wiejskiego domu kultury (umowa najmu), 

10. Filia w Wierzbięcicach – budynek świetlicy (umowa najmu), 

11. Filia w Złotogłowicach – budynek w którym znajdowała się szkoła (umowa najmu). 

 

 



Zakup zbiorów 

W 2014 r. zakupiono ogółem 2579 woluminów na kwotę 57.681 zł oraz 4 jednostki 

zbiorów specjalnych na kwotę 103 zł. W darze biblioteka otrzymała 1903 woluminy na kwotę 

25.338 zł (łącznie wpłynęło 4479 woluminów). Osiągnięto  wskaźnik zakupu książek: 4,5 

wol. na 100 mieszkańców. Średnia cena książki wynosiła 22,37 zł.  

Zaprenumerowano 48 tytułów czasopism na kwotę 9.262,00 zł, 10 tytułów gazet i 

czasopism otrzymujemy nieodpłatnie od redakcji, instytucji i osób prywatnych. 

W bibliotekach publicznych naszej gminy zgromadzonych jest 126892 książek, 468 

oprawnych roczników czasopism oraz 1173 jednostek innych zbiorów (min. audiobuki, 

multimedia, kartografia itp.). 

 

    WPŁYW   NOWYCH  ZBIORÓW 

              ( książki, zbiory specjalne) 

 Źródło finansowania Wartość w zł 

Budżet biblioteki - w ramach dotacji gminnej  i dochodów własnych 20.044,00 

Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 37.740,00 

Dotacja powiatowa   2.777,00 

Dary 

(Starostwo Powiatowe, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu,  

Burmistrz Nysy, dostawcy książek, osoby prywatne) 

25.338,00 

Razem 85.899,00 

 

 

Czytelnicy 

Zarejestrowano 9329 czytelników i 1135 użytkowników, tj. 18% wszystkich 

mieszkańców gminy Nysa, w tym: 

1. Dział udostępniania dla dorosłych   4.663 

2. Oddział dziecięcy    1.543 

3. Filie miejskie    2.048 

4. Filie wiejskie    1.075 

 

Odwiedziny 

W bibliotekach zanotowano 139.382 odwiedziny, w tym: 

 

1. Dział dla dorosłych    64.142 



2. Oddział dziecięcy    14.472 

3. Filie miejskie    25.299 

4. Filie wiejskie    35.469 

 

 

Wypożyczenia         

  

Nazwa agendy Wypożyczenia 

DZIAŁ DLA DOROSŁYCH 94422 

ODDZIAŁ DZIECIĘCY 19680 

BIBLIOTEKA CENTRALNA 114102 

FILIA NR  3 49689 

FILIA NR 4 9971 

RAZEM MIASTO 173762 

FILIA BIAŁA NYSKA 4897 

FILIA GOŚWINOWICE 5477 

FILIA HAJDUKI 2142 

FILIA KOPERNIKI 1732 

FILIA KUBICE 3337 

FILIA LIPOWA 6619 

FILIA WIERZBIĘCICE 5667 

FILIA ZŁOTOGŁOWICE 1411 

RAZEM WIEŚ 31523 

OGÓŁEM 205285 

 

 

 

I-buk – elektroniczna czytelnia 

  

 Od 2012 r. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie jest członkiem 

Opolskiego Konsorcjum Bibliotek Publicznych, w ramach którego jest dostęp do 

elektronicznej czytelni I-buk. Jest to czytelnia dzięki, której czytelnicy biblioteki, po 

uprzednim zarejestrowaniu, mogą z komputerów domowych korzystać z zasobów 

Wydawnictwa PWN i wielu innych. Z roku na rok wzrasta zainteresowanie materiałami 

udostępnianymi przez I-buk. W 2014 r. wykorzystanie czytelni przedstawiało się następująco: 

 439 sesji, 

 1462 otwarcia dokumentów. 

 38255 przeczytanych stron. 

  



 

Informacje 

W placówkach bibliotecznych udzielono ogółem 4851 informacji bibliotecznych, 

bibliograficznych i faktograficznych. Wielu użytkowników samodzielnie wyszukuje 

potrzebne informacje, korzystając z Internetu w czytelniach internetowych, w których 

zanotowano 17926 odwiedzin. Dostępnych dla czytelników jest 37 komputerów w bibliotece 

głównej i wszystkich filiach.  

Ponadto zanotowano 24647 wejść na stronę www biblioteki.  

 

Współpraca z zagranicą 

Program współpracy bibliotek w Nysie, Šumperku i Jeseníku obejmuje przede 

wszystkim popularyzację polskiej i czeskiej kultury narodowej, promocję lokalnych 

środowisk twórczych i wydarzeń kulturalnych. Z biblioteką w Šumperku podpisaliśmy 

umowę o współpracy w 1997 r. W ciągu 18 lat współpracy zorganizowaliśmy po obu stronach 

granicy kilkadziesiąt imprez kulturalnych przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 

które cieszyły się dużym zainteresowaniem naszych środowisk czytelniczych. 

Z biblioteką w Jeseníku  podpisaliśmy  umowę  w 2005 r., na  podstawie której 

budowany  jest  program wspólnych działań.  

Dzięki wymianie publikacji gromadzimy i udostępniamy pokaźny zbiór materiałów    

o  historii, kulturze, gospodarce oraz walorach turystycznych i rekreacyjnych Nysy, 

Šumperka, Jeseníka  i  okolic. Wymieniamy także informacje i doświadczenia zawodowe w 

dziedzinie bibliotekarstwa. 

 

 

Funkcja biblioteki powiatowej 

Miejska i Gminna Biblioteka w Nysie informuje, że na mocy porozumienia nr 1/2012 

z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Nysa zadań przewidzianych dla 

Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nysie, otrzymała w 2014 r. 25.000 zł.  

W ramach otrzymanej dotacji wynagradzany jest pracownik zatrudniony w wymiarze 

½ etatu, którego zadaniem jest opracowanie bibliografii regionalnej. 

Z dotacji powiatowej odprowadzana jest opłata za Roczną Polisę Serwisową modułu 

SOWA do opracowania bibliografii regionalnej. 



Ponadto zakupiono nowe książki. W rejestrze wpływów księgozbioru, na wykazach 

książek, fakturach oraz zakupionych książkach umieszczono zapis: „DOTACJA 

POWIATOWA”. 

Zorganizowane zostały jak w poprzednich latach spotkania autorskie w bibliotekach        

w powiecie, realizowane ze środków powiatu. 

Rozdysponowanie środków na organizacje imprez kulturalnych zrealizowane zostało 

po przeprowadzeniu indywidualnych konsultacji z bibliotekami w powiecie. 

W 2014 r. zorganizowane zostało szkolenie pn. „Biblioteczne rozmaitości, czyli                

z doświadczeń nyskiej biblioteki”. Była to wizyta studyjna, realizowana w ramach programu 

grantowego „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj” i Programu Rozwoju Bibliotek. 

Celem wizyty było dzielenie się doświadczeniami i wiedzą  zgromadzonymi  przez bibliotekarzy        

w pracy na rzecz rozwoju kulturalnego, edukacyjnego i obywateloskiego społeczności lokalnej, 

umożliwiające bibliotekarzom wypracowanie nowych metod i poszerzenie zakresu usług 

świadczonych przez biblioteki i wpływające na większą aktywizację i integrację różnych grup 

społecznych regionu.  

Przy okazji spotkań autorskich w 2014 r. odbyły się odwiedziny w bibliotekach 

powiatowych: 

 Centrum Kultury. Biblioteka Publiczna w Głuchołazach, 

 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Biblioteka Publiczna w Kamienniku, 

 Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury Biblioteka Publiczna w Korfantowie, 

 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Biblioteka Publiczna w 

Łambinowicach, 

 Miejsko – Gminny Dom Kultury. Biblioteka Publiczna w Otmuchowie, 

 Biblioteka Publiczna w Paczkowie, 

 Biblioteka Publiczna w Pakosławicach, 

 Ośrodek Kultury Gminy Skoroszyce. Biblioteka Publiczna w Sidzinie. 

Niestety ze względu na długotrawałą chorobę dyrektora Miejskiej i Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Nysie, co za tym idzie znacznie zwiększony zakres obowiązków 

jedynego instruktora, nie mogła się odbyć coroczna wizytacja bibliotek w powiecie. 

Jedynie ze względu na oddanie do użytkowania nowego budynku bibliotece                     

w Korfantowie, odbyła się wizytacja nowej siedziby. W tej chwili Biblioteka w Korfantowie 

dysponuje przestronnym i nowoczesnym lokalem z wyposażeniem na bardzo wysokim 

poziomie. 



IV. REMONTY I INWESTYCJE 

 

Przeprowadzone remonty i modernizacje: 

1. Wymiana mebli w Filii w Goświnowicach na kwotę 5.000 zł. Ponadto filia została też 

odmalowana we własnym zakresie. 

  

Zakup wyposażenia i oprogramowania na łaczną kwotę 20.000 zł: 

1. 2 zestawy komputerowe stacjonarne (w ramach wymiany przestarzałego i awaryjnego 

sprzętu dla pracowników), 

2. 6 notebooków (przeznaczonych do czytelni naukowej), 

3. 6 urządzeń wielofunkcyjnych (wymiana zepsutych urządzeń w filiach bibliotecznych). 

. 

 

V. ORGANIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ  EDUKACYJNYCH, 

KULTURALNYCH, PROMOCJA 

  

W 2014 r. w Miejskiej i Gminnej Bibloiotece Publicznej odbyło się 433 imprezy i 

przedsięwzięcia czytelnicze, edukacyjne i kulturalne. We wszystkich tych wydarzeniach 

wzięło udział 9394 osoby. 

Rodzaj imprezy Dla dorosłych Dla dzieci 

Spotkanie autorskie 5 4 

Dyskusje nad książką 8 7 

Konkursy 2 46 

Lekcje biblioteczne 2 72 

Szkolenia 3 4 

Wystawy 17 9 

Inne imprezy* 16 365 

* warsztaty, imprezy plenerowe, pokaz baristyczny, odjazdowy bibliotekarz, spotkania poetyckie, 

spotkania społeczności lokalnej, teatrzyki kukiełkowe, zajęcia plastyczne, głośne czytanie. 



 

Warsztaty florystyczne. 

W nyskiej bibliotece mieliśmy przyjemność gościć znanych autorów książek dla 

dorosłych, np. Sławomira Kopra i  poetę Kazimierza Burnata. Dzieci z naszej gminy spotkały 

się z Małgorzatą Żółtaszek i Wojciechem Widłakiem. 

Dyskusyjny Klub Książki już kolejny rok zapraszał czytelników na swoje spotkania. 

Odbyło się 8 spotkań, w trakcie których uczestnicy mieli okazję rozmawiać  o przeczytanych 

książkach i czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze. Ponadto odbyło się 7 spotkań 

Młodzieżowego Klubu Książki, w którego spotkaniach udział wzięły dzieci i młodzież z 

Białej Nyskiej. 

W 2014 r. Biblioteka zorganizowała Narodowe Czytanie „Krzyżaków” Henryka 

Sienkiewicza. Inicjatorem „Narodowego Czytania” jest Prezydent RP, który w ten sposób 

chce promować kulturę polską, zachęcać do czytania oraz wzmacniać wspólnotę narodową 

Polaków. W ramach imprezy zorganizowanych zostało kilka punktów czytania na terenie 

Nysy. Dzięki temu mieszkańcy mogli w różnych miejscach mista obcować z literaturą 

naszego wielkiego pisarza. W imprezie udział wzięło ok. 80 osób oraz 10 czytających. 



 

Narodowe czytanie „Krzyżaków” – występ dzieci z NSP im. J. Kozarzewskiego w Nysie 

 

Bardzo ważnym elementem działalności Biblioteki jest organizacja szkoleń i lekcji 

bibliotecznych, których odbyło się 81. Każdego roku setki przedszkolaków, uczniów z 

nyskich szkół podstawowych i gimnazjów, podczas tych zajęć zapoznaje się z zasadami 

korzystania ze zbiorów bibliotecznych, wyszukuje informacje na dany temat w materiałach 

bibliotecznych i sporządza notatki. Ponadto organizowane są lekcje tematyczne związane ze 

świętami i rocznicami. 

 

Nyska biblioteka prowadzi też szeroką działalność wystawienniczą. Odbyły się między 

innymi wystwy: 

1. fotografii Grażyny Wojtków„Nierzeczywista rzeczywistość” 

2.  „Woda elementem krajobrazu w mieście” - wystawa prac uczniów ZST 

3.  „Wołają z grobów, których nie ma” – wystawa IPN – prelekcja „Kres kresów Wołyń 

1943 r.”, Andrzej Koziar, projekcja filmu „Pożoga Wołyń 1943” 

4. Agnieszki Wolnickiej-Pawlik „CARDMAKING I SCRAPBOOKING” 

5. fotograficzna "Red Book Pardaugava" (Czerwona Księga Pardaugavy)  Guny Leite 

zorganizowanej w ramach współpracy z Biblioteką w Szumperku 



6. Nyskie Forty – wystawa (Europejskie Dni Dziedzictwa 2014 r. pod hasłem  

„Dziedzictwo – źródło tożsamości” 

7. malarstwa Moniki Kamińskiej „FINIS TERRAE” 

8. fotograficzna „12.000 KM DO GÓRY NOGAMI” Agnieszki i Przemysława 

Pawlików 

9. „Targowisko różności” Wiktora Goriaczko. 

 

Wernisaż wystawy Moniki Kamińskiej. 

Od ponad 60 lat jedną z ulubionych przez pokolenia dzieci form popularyzacji i animacji 

kultury są teatrzyki kukiełkowe. W 2014 r. zorganizowane zostały dwa cykle spektakli: 

pierwszy pt. „Tańcowały dwa Michały”, które obejrzało 859 dzieci oraz drugi „Lisek 

chytrusek”, które obejrzało prawie 959 dzieci z terenu Gminy Nysa. Aktorami w 

przedstawieniach byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Szkoły Podstawowej nr 1. 

 

Jredną z nietypowych imprez bibliotecznych organiozwanych przez MiGBP jest 

„Odjazdowy bibliotekarz”. W 2014 roku odbyła się trzecia edycja rajdu. Udział wzięło ok. 48 

osób, a nawet 1 pies, trasa wiodła z Nysy poprzez Siestrzechowice, Kałków, Otmuchów, 



Wójcice do Nysy, łącznie 40 km. Na koniec relaks i regeneracja przy ognisku nad Jeziorem 

Nyskim. 

 

Odjazdowy Bibliotekarz 

 

VI. DZIAŁALNOŚC NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Ze względu na warunki lokalowe nie ma możliwości prowadzenia na rzecz osób 

niepełnosprawnych szeroko zakrojonych działań. Jednak w miarę możliwości: 

 utrzymywany jest stały kontakt ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w 

zakresie upowszechniania czytelnictwa, uczestnictwo dzieci i młodzieży z ośrodka                  

w imprezach bibliotecznych tj. lekcjach bibliotecznych, konkursach plastycznych, 

spektaklach teatrzyku kukiełkowego, 

 organizowane są spotkania w bibliotece z dziećmi z Przedszkola Integracyjnego nr 5 w 

Nysie, 



 osobom niepełnosprawnym książki dostarczają do domu opiekunowie, sąsiedzi i 

bibliotekarze.  

 

VII. DZIAŁALNOŚC NA RZECZ SENIORÓW 

Osoby po 50 roku życia to ok. 15% użytkowników nyskiej Biblioteki. Ponadto 

wyraźnie widać wzrost aktywności seniorów. W związku z tym w MiGBP prowadzone są 

szkolenia z zakresu obsługi komputera i Internetu dla osób 50+ (Polska Cyfrowa Równych 

Szans). Seniorzy biorą tez aktywny udział w różnych przedsięwzięciach bibliotecznych : 

Dyskusyjny Klub Książki, Spotkania Nyskiej Grupy Literackiej, imprezy kulturalne 

organizowane w bibliotece, wernisaże wystaw, spotkania autorskie, wieczory poezji. 

 

 

VIII. PLANOWANE WAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ROK 2015. 

 

1. Udostępnienie części magazynów czytelnikom w wolym dostępie do półek, w 

Wypożyczalni dla dorosłych i wymiana regałów, na bezpieczne dla czytelników, 

2. Rozpoczęcie procesu przekształcania Czytelni Naukowej w Mediatekę regionalną, 

3. Promocja i edukacja czytelników do nowych technologii, w tym do korzystania z 

ebooków, 

4. Wymiana części przestarzałego sprzętu elektronicznego oraz zakup nowych 

technologii do Mediateki. 

 

IX. POZYSKANE ŚRODKI FINANSOWE Z ZEWNĄTRZ 

 

„Biblioteczne rozmaitości czyli z doświadczeń nyskiej biblioteki” w ramach projektu 

„Wizyta za jeden uśmiech: przyjedź, zobacz, działaj” realizowanego przez Stowarzyszenie 

Bibliotekarzy Polskich – 5.000 zł. Wizyta  studyjna, której celem jest dzielenie się 

doświadczeniami i wiedzą  zgromadzonymi  przez bibliotekarzy w pracy na rzecz rozwoju 

kulturalnego, edukacyjnego i obywatelskiego społeczności lokalnej, umożliwiające bibliotekarzom 

wypracowanie nowych metod i poszerzenie zakresu usług świadczonych przez biblioteki i wpływające 

na większą aktywizację i integrację różnych grup społecznych regionu.  



„Akademia Oreange dla bibliotek” realizowny przez Fundację Orange – 8.806 zł Jest to 

dofinansowanie zakupu Internetu do bibliotek oraz dofinansowanie działań związanych z 

popularyzacją umiejętności obsługi Internetu przez użytkowników biblioteki. 

„Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego – 37.740 zł. 

          


