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SIEĆ 

BIBLIOTECZNA 
     

 

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 użyczenia wygasła, dalej 

bezumowne korzystanie do czasu wskazania przez Gminę jednostki zarządzającej), 

7. Filia w Kopernikach – budynek szkoły (umowa użyczenia), 

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

9. Filia w Lipowej – Wiejski Dom Kultury (umowa najmu), 

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

11. Filia w Złotogłowicach – Wiejski Dom Kultury (umowa najmu). 

 

 

SPRAWY 

ADMINISTRACYJNE 
     

 

REMONTY I MODERNIZACJE, DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA 

 

 

Przeprowadzone remonty i modernizacje: 

 

1. Remont i wymiana wyposażenia w Filii w Białej Nyskiej, 

2. Wymiana wyposażenia w Filii w Wierzbięcicach. 

     Koszt przedsięwzięć: 33.753,31 zł 

 

Z powodu remontów, filie musiały czasowo być zamknięte dla czytelników. Dzięki   

wielkiemu zaangażowaniu pracowników biblioteki remont tylko w nieznacznym stopniu  

zakłócił  działalność  placówek. 

 
  

WYPOSAŻENIE i OPROGRAMOWANIE 

 

Zakup: 

1. 5 zestawów komputerowych oraz 10 monitorów 

2. Program Correl Draw7 

Otrzymane w ramach PRB: 

1. 12 komputerów 

2. 11 urządzeń wielofunkcyjnych 

3. Laptop 

4. Rzutnik i ekran 

5. 11 aparatów fotograficznych 
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SPRAWY 

OSOBOWE 
 

 

 Struktura zatrudnienia w dniu 31.12.2010 r. przedstawiała się następująco: 

zatrudnionych ogółem  33 osoby, tj. 27,2 etaty, w tym: 

 pracownicy działalności podstawowej 20,7 etatu 

 pracownicy administracji i obsługi oraz informatyk 6,5 etatu. 

 

 

 
           Tabela nr 1 

 

ZATRUDNIENIE W  MIGBP W NYSIE W 2009 r.   

   

  PLACÓWKA, AGENDA STAN ZATRUDNIENIA  

w   ETATACH  31.12.2010 r. 

Biblioteka Centralna 20,6 
* 
Dział Udostępniania dla Dorosłych 7 

  Czytelnia Czasopism 1,5 

  Czytelnia Internetowa 

  Czytelnia Naukowa 1 

  Wypożyczalnia  4,5 
* 
Oddział  Dziecięcy 2,5 

  Wypożyczalnia 1,5 

  Czytelnia 1 

*Dział Gromadzenia  

   i Opracowania Zbiorów
 

2,6 

Księgowość i administracja 2,5 

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 0,6 

Filia w Goświnowicach 0,6 

Filia w Hajdukach Nyskich 0,6 

Filia w Kopernikach 0,6 

Filia w Kubicach 0,7 

Filia w Lipowej 0,6 

Filia w Wierzbięcicach 0,6 

Filia w Złotogłowicach 0,6 

Razem filie wiejskie 4,9 

Ogółem 27,2 
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Jubileusze zawodowe obchodzili pracownicy: 

1. Kolibowska Lidia 25 lat 

2. Łysy Janina 25 lat 

3. Stopa Agnieszka 20 lat 

 

 

 

 

ZAKUP  ZBIORÓW 

I  PRENUMERATA  CZASOPISM 

 

 

 W 2010 r. zakupiono ogółem 2888 woluminów na kwotę  65.584 zł oraz 382 jednostki 

zbiorów specjalnych na kwotę 8.917,71 zł. W darze biblioteka otrzymała 1705 woluminów na 

kwotę 16.008,19 zł (łącznie wpłynęły 4975 woluminy). Osiągnięto  wskaźnik zakupu książek: 

4,95 wol. na 100 mieszkańców. Średnia cena książki wynosiła 22,71 zł.  

Zaprenumerowano 77 tytułów czasopism na kwotę 13.604,00 zł , 18 tytułów gazet  

i czasopism otrzymujemy nieodpłatnie od redakcji, instytucji i osób prywatnych. 

 

 W bibliotekach publicznych naszej gminy zgromadzonych jest 138.489 książek, 460 

oprawnych roczników czasopism oraz 1490 jednostek innych zbiorów (min. audiobuki, 

multimedia, kartografia itp.). 

  

 

 

Tabela nr 2 
       WPŁYW   NOWYCH  ZBIORÓW 

              ( książki, zbiory specjalne) 

 

 Źródło finansowania Wartość w zł 

Budżet biblioteki - w ramach dotacji gminnej  i dochodów własnych 54.657,40 

Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 16.230,00 

Dotacja powiatowa   4.423,84 

Dary 

(Starostwo Powiatowe, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu,  

Burmistrz Nysy, dostawcy książek , osoby prywatne) 

16.008,19 

Razem 91.319,43 
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Tabela nr 3 

    

ZAKUP MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH 

 

placówka /agenda 
książki zbiory specjalne prenumerata 

ilość wartość ilość wartość ilość wartość 

Dz.Udost.Dor. 1023 29608 128 2773 49 11543 

Oddz.Dziec. 263 4667 69 1417 6 493 

Biblioteka centralna 1286 34275 197 4190 60 12036 

Filia nr 3 409 8943 78 2357 4 860 

Filia nr 4 244 4779 37 947 2 180 

Razem miasto 1939 47997 312 7494 66 13076 

Filia Biała Nyska 130 2277 10 282 2 66 

Filia Goświnowice 138 2637 9 238 2 66 

Filia Hajduki Nyskie 101 1772 5 172 2 66 

Filia Koperniki 93 1615 10 318 2 66 

Filia Kubice 98 1919 6 211 2 66 

Filia Lipowa 123 2565 10 307 2 66 

Filia Wierzbięcice 155 2804 11 365 2 66 

Filia Złotogłowice 111 1998 9 342 2 66 

Razem filie wiejskie 949 17587 70 2235 16 528 

Ogółem 2888 65584 382 9729 77 13604 

 

            

 

 

ODWIEDZINY 

 

 

 W bibliotekach zanotowano 132.081 odwiedzin, w tym: 

 
1. Wypożyczalnia dla dorosłych   46.698 

2. Czytelnie (w tym uczestnicy imprez)  15.580  

3. Wypożyczalnia dla dzieci   11.813 

4. Czytelnia dla dzieci       9.553 

 w tym:  korzystający ze zbiorów    3.177 

  uczestnicy imprez bibliotecznych   6.376 

5. Filie miejskie     19.989 

6. Filie wiejskie     28.448 
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Placówka, agenda biblioteki Liczba wypożyczeń 

BIBLIOTEKA CENTRALNA 120.575 

DZIAŁ DLA DOROSŁYCH 97.824 
ODDZIAŁ DZIECIĘCY 22.751 

FILIA NR  3 37.121 
FILIA NR 4 7.567 

RAZEM FILIE MIEJSKIE 44688 

RAZEM MIASTO 165263 

FILIA w BIAŁEJ NYSKIEJ 2.810 
FILIA w GOŚWINOWICACH 7.663 
FILIA w HAJDUKACH NYSKICH 1.528 

FILIA w KOPERNIKACH 1.200 
FILIA w KUBICACH 2.542 
FILIA w LIPOWEJ 4.058 
FILIA w WIERZBIĘCICACH 1.516 

FILIA w ZŁOTOGŁOWICACH 1.743 

RAZEM WIEŚ 23.060 

OGÓŁEM 188.323 

 

 

WYPOŻYCZENIA ZBIORÓW 
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DZIAŁALNOŚĆ  INFORMACYJNA 

 

 

 W placówkach bibliotecznych udzielono ogółem 4256 informacji bibliotecznych, 

bibliograficznych i faktograficznych. Wielu użytkowników samodzielnie wyszukuje 

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

zanotowano12258 odwiedzin. 

 Ponadto zanotowano ponad 23.000 wejść na stronę www biblioteki, co obrazuje jak 

ważnym narzędziem jest dla czytelników Internet oraz dostęp do strony i katalogu biblioteki. 

 

 

 

CZYTELNICY 

 

 

 Zarejestrowano 9481 czytelników wypożyczających książki na zewnątrz, tj. 16,2 % 

wszystkich mieszkańców gminy Nysa, w tym: 

 
1. Dział udostępniania dla dorosłych   4940 

2. Oddział dziecięcy    1625 

3. Filie miejskie    1753 

4. Filie wiejskie     1163 
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DZIAŁANIA  POPULARYZATORSKIE 

 

 

Zorganizowano 14 wystaw,  które obejrzało około 4.000 osób: 
 
 

I. WYSTAWY 
 

1. Wystawa fotograficzna  pt. „Kątem oka” Tomasza Jarząbka, 

2. Wystawa  „Rok 2010 – Rokiem Fryderyka Chopina”, 

3.  Jubileuszowa wystawa fotograficzna Kazimierza Staszkowa pt. „Moje podróże czyli 

60 lat  włóczęgi”, 

4. Wystawa pt. „Poczta Podziemna” – zorganizowana w ramach  Roku Kultury 

Niezależnej ogólnopolskiego projektu edukacji IPN. Oddział IPN Delegatura w 

Opolu. Wykład prowadził prof. Dr hab. Krzysztof Kawalec, 

5. Wystawa – pt. „Konstytucja 3 Maja – 219 lat”, 

6. Wystawa – pt. „ Nysa na  dawnej pocztówce” 

7. Wystawa pt. „Jarmark Jakubowy 1999-2009”, 

8.  Wystawa malarstwa Beaty Cicheckiej-Wronowskiej i Krystyny Świerczyńskiej-

Słowik pt. „Wyspy szczęśliwe”, 

9. Wystawa pt. „5-lecie współpracy bibliotek partnerskich” (MiGBP i Biblioteki w 

Jeseniku) 

10. Wystawa historii straży pożarnej w Nysie pt. „ Zatrzymane w kadrze i nie tylko” 

zorganizowana w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, 

11. Wystawa pt. „Ognisko Artystyczne w obiektywie – Nysa, Głuchołazy, Paczków”, 

12. Wystawa pt. „11 listopada – NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI”, 

13. Wystawa grafiki czeskiego artysty Aleńa Kauera, 

14. Wystawa malarstwa Moniki Kamińskiej pt. „Znaki”. 
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II. KONKURSY 

 

Zorganizowano  66  konkursów  czytelniczych i plastycznych dla dzieci i  młodzieży. 

W tym konkurs literacko plastyczny pt.”Moja książka” realizowany w ramach współpracy   

z biblioteką w Ńumperku, 

 

 

III. LEKCJE BIBLIOTECZNE  

 

W sieci bibliotek naszej gminy zorganizowano 106 lekcji bibliotecznych dla 

przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Podczas tych zajęć 

uczestnicy zapoznają się z zasadami korzystania ze zbiorów bibliotecznych, wyszukują 

informacje na dany temat  w materiałach bibliotecznych i sporządzają notatki. 

 

 

IV. TEATRZYK KUKIEŁKOWY  

 

Zorganizowano 17  spektakli teatrzyku kukiełkowego pt. „Tańcowały dwa Michały” 

w Oddziale Dziecięcym dla przedszkolaków i uczniów kl. I-II szkół podstawowych gminy 

Nysa  w których uczestniczyło 945 osób. 

 

 

V. SPOTKANIA  AUTORSKIE  i  PROMOCJE  KSIĄŻEK 
 

 

 W bibliotekach  miało miejsce 14 spotkań z pisarzami dla młodych czytelników oraz 

dla dorosłych. Z dziećmi spotkali się między innymi Wioletta Piasecka, natomiast  dorośli 

czytelnicy mieli okazję spotkać się z: Elżbietą Dzikowską, Wojciechem Kuczokiem, Jackiem 

Pałkiewiczem, Dorotą Simonides. 

 

Tak jak w poprzednich latach MiGBP w Nysie prowadziła dla najmłodszych 

czytelników comiesięczne spotkania ze znanymi osobami z Nysy, które czytały bajki              

i opowiadania. Ta forma pracy z najmłodszymi czytelnikami cieszy się coraz większą 

popularnością, w 2010 r. uczestniczyło w spotkaniach ok. 300. Największą atrakcją okazało 

się spotkanie w trakcie, którego bajkę czytał przedstawiciel Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Nysie, jednocześnie dzieci mogły obejrzeć wystawę poświęconą straży pożarnej 

oraz zajrzeć do wozu strażackiego. 

 

Dorośli czytelnicy mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu autorskim z Krystyną 

Świerczyńską – Słowik, która promowała swój nowy „Tomik poezji” oraz w promocji           

II tomu Encyklopedii Sportu Regionu Nyskiego. 

 

Dla młodzieży ze szkół średnich realizowany był projekt „Stop uzależnieniom”,       

w ramach którego odbyły się spotkania z psychologiem Markiem Łabudzińskim, pedagogiem 

Bożeną Pachutą oraz popularnymi autorami książek związanych z tematem uzależnień Janem 

Pawłem Krasnodębskim i Krzysztofem Petkiem. 
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VI. INNE DZIAŁANIA POPULARYZATORSKIE 

 

W 2010 r. odbyło się wiele działań popularyzujących książkę, sztukę, a także spotkań 

promujących nasz region: 

 wieczór z twórczością B. Okudżawy w interpretacji Adama Tomaszewskiego, 

 kawiarenka poetycka pt.”Podzielmy się słowem”, 

 „Wieczór św. Jakuba” gawęda o św. i pokaz multimedialny, 

 odczyt Marka Sikorskiego pt.”Złoty trzewik św. Kűmmernis. Mistyfikacja czy 

paradoks” oraz .”Boże Narodzenie w malarstwie. Sekretne treści”. 

 

Zupełnie nową formą promocji literatury związanej z promowaniem literatury 

dotyczącej Nysy była „Nyska Noc Literacka”. Projekt zakładał czytanie przez znane osoby, 

tekstów w różnych zabytkowych miejscach naszego miasta. Czytania odbywały się              

w: Bastionie św. Jadwigi, Bazylice Św. Jakuba i Agnieszki, Liceum Ogólnokształcącym 

„Carollinum”,  Muzeum oraz Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Nysie gdzie czytał 

Kazimierz Staszków. 

 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się także zajęcia warsztatowe prowadzone zarówno 

dla dzieci jak i dla dorosłych. Zorganizowane zostały warsztaty:  

 z wizażystką  Elżbietą Michałek, 

 z dietetykiem dr n. med. Beatą Całyniuk, 

 dziennikarskie – Krzysztof Petek, 

 warsztaty florystyczne prowadziła Marzena Fortuna. 

 

 

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

Odbyło się 9 spotkań, w trakcie których uczestnicy mieli okazję rozmawiać  o  przeczytanych 

książkach i czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze.  
 

 

 

 

 

WSPÓŁPRACA  Z  ZAGRANICĄ 

 

 

 Program współpracy bibliotek w Nysie, Ńumperku i Jeseníku obejmuje przede 

wszystkim popularyzację polskiej i czeskiej kultury narodowej, promocję lokalnych 

środowisk twórczych i wydarzeń kulturalnych. Z biblioteką  w Ńumperku podpisaliśmy 

umowę o współpracy w 1997 r. W ciągu 13 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, 

Ńumperka, Jeseníka  i  okolic. Wymieniamy także informacje i doświadczenia 

zawodowe w dziedzinie bibliotekarstwa. 

W 2010 roku wspólnie zorganizowaliśmy: 
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1. Konkurs i wystawa „Moja książka” – impreza zorganizowana w Nysie z udziałem 

dzieci i młodzieży z Ńumperka. Przy okazji pobytu w Nysie zorganizowano dzieciom 

zwiedzanie miasta oraz ognisko nad Jeziorem Nyskim. 

2. Udział pracowników nyskiej biblioteki i dzieci w imprezie zorganizowanej przez 

bibliotekę w Jeseníku z okazji „Międzynarodowego Dnia Dziecka” pod nazwą 

„Kolobieżka”. 
3. Jubileusz 5-lecia współpracy z biblioteką w  Jeseníku – otwarcie wystawy z udziałem 

władz Miasta Nysy, oraz wspólny obiad z pracowników obu bibliotek. 

4. Wystawa „Moje kniha” – zorganizowana w bibliotece w Ńumperku. Na wystawie 

zaprezentowane zostały prace dzieci czeskich i polskich. 

5. Jubileusz 5-lecia współpracy z biblioteką w  Jeseníku – obchody zorganizowane w 

Jeseníku. Spotkanie ze starostą, wspólny uroczysty obiad. 

6. Wystawa czeskiego grafika i poety Alesa Kauera 
 

 

 

 

 

 

 

 

W 2010 r. Miejska i Gminna Biblioteka w Nysie na mocy porozumienia nr 1/09 

zawartego w dn. 1 lutego 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Nysa zadań przewidzianych 

dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nysie, otrzymała 25.000 zł. W ramach otrzymanej 

dotacji wynagradzany jest pracownik zatrudniony w wymiarze ½ etatu, którego zadaniem jest 

pracowywanie bibliografii regionalnej. Z dotacji powiatowej odprowadzana jest opłata za 

Roczną Polisę Serwisową modułu SOWA do opracowania bibliografii regionalnej. 

Ponadto zakupiono 127 woluminów nowych książek na kwotę 4423,84 zł. 

 W 2010 r. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie zakupiła dla bibliotek        

w powiecie książki na łączną kwotę 1508,83 zł. Książki otrzymały: Biblioteka Publiczna       

w Otmuchowie, Biblioteka Publiczna w Paczkowie, Biblioteka w Kamienniku. 

Zorganizowane zostały jak w poprzednim roku spotkania autorskie w bibliotekach      

w powiecie. 

Rozdysponowanie środków na organizacje imprez kulturalnych oraz zakup nowości 

książkowych zrealizowane zostało po przeprowadzeniu indywidualnych konsultacji                 

z bibliotekami w powiecie. 

Ze środków Powiatu Nyskiego w dn. 08.10.2010 przeprowadzone zostały warsztaty 

dla bibliotekarzy pracujących z czytelnikami. Warsztaty poprowadziła trenerka specjalizująca 

się w technikach dramowych, Iwonę Kusak. Uczestnicy szkolenia otrzymali również pakiet 

materiałów do wykorzystania w pracy w swoich bibliotekach, przygotowany przez MiGBP      

w Nysie.  

Do bibliotek w powiecie nyskim, za pośrednictwem Miejskiej i Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Nysie, dostarczone zostały najnowsze publikacje dotyczące regionu. 

 

W 2010 r. odbyły się także wizytacje w bibliotekach powiatowych: 

 Centrum Kultury. Biblioteka Publiczna w Głuchołazach i jej 4 filie, 

 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, 

FUNKCJA 

BIBLIOTEKI  POWIATOWEJ 
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 Miejsko – Gminny Dom Kultury. Biblioteka Publiczna w Otmuchowie i jej 1 filia, 

 Biblioteka Publiczna w Paczkowie, 

 Biblioteka Publiczna w Pakosławicach, 

 Ośrodek Kultury Gminy Skoroszyce. Biblioteka Publiczna w Sidzinie. 

Po przeprowadzeniu wizytacji wszystkich bibliotek w Powiecie Nyskim niestety 

rysuje się ich smutny obraz. Większość z nich jest niedofinansowana i zaniedbana, brakuje 

pieniędzy na podstawową działalność statutową, nie ma żadnych możliwości rozwoju. 

Pomimo usilnych stara i ciężkiej pracy zatrudnionych w tych instytucjach pracowników, 

wszędzie widać braki. Szczególnie niekorzystna jest sytuacja bibliotek znajdujących się we 

wspólnej strukturze z ośrodkami kultury. Niestety większość działań w tych instytucjach 

odbywa się kosztem bibliotek i ich pracowników.   

 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie dysponując środkami w wysokości 

25.000 zł na pełnienie funkcji biblioteki powiatowej w zakresie wymienionym                       

w porozumieniu nr 1/09 zawartym w dn. 1 lutego 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie 

Nysa zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nysie, może zrobić 

bardzo niewiele. Jednak na pewno nie może ingerować w wewnętrzne sprawy 

poszczególnych instytucji i ich organizatorów. 

 

 

 

 
 

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

 

 

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

niepełnosprawnych szeroko zakrojonych działań. Jednak w miarę możliwości: 

: 

1. 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. 

2. Organizowane są spotkania w bibliotece z dziećmi z Przedszkola Integracyjnego nr 5 

w Nysie. 

3. Osobom niepełnosprawnym książki dostarczają do domu opiekunowie, sąsiedzi            

i bibliotekarze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

01-31.05.2010 r. - VI DZIEŃ DOBRYCH UCZYNKÓW – loteria fantowa na rzecz 

nyskiego hospicjum. 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ  HARYTATYWNA  

NA  RZECZ SPOŁECZNOŚCI  

LOKALNEJ 
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 Pracownicy MiGBP w Nysie uczestniczyli w naradach, konferencjach i szkoleniach 

organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu. Otrzymywaliśmy 

materiały metodyczne i informacyjne. Instruktorzy WBP w Opolu wizytowali naszą 

bibliotekę kilkakrotnie w związku z organizacją spotkań autorskich. Udzielili pomocy           

w problematyce związanej z zagadnieniami prawnymi dotyczącymi działalności bibliotecznej. 

 

 

 

PROJEKTY  ZREALIZOWANE 

 W 2010 r. 

 

 

 

Lp. Nazwa projektu Fundusz, z 

którego 

pozyskano środki 

Okres 

realizacji 

projektu 

Kwota 

całkowita 

zadania 

Pozyskane 

dofinansowanie 

1. Biblioteki z 

Internetem 

 

Fundacja Orange 

 

10-12.2010 4.832,51 zł 

 

4.832,51 zł 

 

2. Zakup nowości 

wydawniczych 

 

Ministerstwo 

Kultury i 

Dziedzictwa 

Narodowego 

2010 16.230,00 zł 

 

16.230,00 zł 

 

3. Podróżowanie 

w czasie 

Program 

Operacyjny 

Współpracy 

Transgranicznej 

Republika Czeska 

– Rzeczpospolita 

Polska 2007 – 

2013 

04-11.2011 

 

848.706,00 zł 

 

721.400,00 zł 

 

 

Ponadto Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie pozyskała dodatkowo od Urzędu 

Miejskiego w Nysie środki na realizację 2 zadań z zakresu upowszechniania kultury i sztuki 

oraz 13 z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu 

przeciwdziałania narkomanii. Łączna uzyskana kwota to 34.900,00 zł 

 

 

W 2010 roku złożono 20 wniosków, z czego 18 otrzymało dofinansowanie             

w łącznej kwocie 777.362,51 zł (przy czym środki z UE wpłyną na konto MiGBP po 

zakończeniu realizacji zadania). 

 

 

 

 

 

 

WSPÓŁPRACA Z WOJEWÓDZKĄ BIBLIOTEKĄ 

PUBLICZNĄ W OPOLU 
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UDZIAŁ W PROGRAMACH 

BIBLIOTECZNYCH 

 

 

W 2010 r. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie brała udział w Programie 

Rozwoju Bibliotek, realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 

Fundatorami przedsięwzięcia są Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Billa 

i Melindy Gates. 

W ramach Programu Rozwoju Bibliotek bibliotekarze przygotowani zostali               

do prowadzenia placówek w nowoczesny sposób, organizowania ciekawych i oczekiwanych 

przez mieszkańców wydarzeń, zdobywania dodatkowych pozabudżetowych funduszy          

na działalność, promowania swojej placówki i gminy. Aktywne i bardzo praktyczne formy 

szkoleń spotkały się z dużym zainteresowaniem. 

 Dostarczony został w ramach Programu sprzęt multimedialny i teleinformatyczny - 

komputery stacjonarne i laptopy (z oprogramowaniem przekazanym nieodpłatnie przez 

Microsoft Corporation) oraz projektory i urządzenia peryferyjne. 

Program Rozwoju Bibliotek będzie realizowany w latach 2009–2013. W tym czasie 

podjęte zostaną działania, mające na celu zapewnienie trwałości zainicjowanych zmian. Małe 

lokalne biblioteki będą musiały działać i rozwijać się także po zakończeniu realizacji 

Programu. 

W sieci nyskiej biblioteki w sprzęt komputerowy zaopatrzonych zostało 6 filii 

wiejskich, w których jeszcze nie było komputerów, ponadto każda z 10 filii otrzymała 

urządzenie wielofunkcyjne oraz aparat fotograficzny. 

W 2010 r. w ramach Programu Rozwoju Bibliotek odbyły się cztery z cyklu szkoleń 

dla bibliotekarzy, których tematem jest organizacja pracy w bibliotece. Prowadzone były 

również szkolenia specjalistyczne. Efektem szkoleń jest plan rozwoju biblioteki, który 

powstał na bazie badań przeprowadzonych wśród czytelników oraz wspólnej pracy 

wszystkich bibliotekarzy. 

 

 

 

NAJWAŻNIEJSZE  ZAMIERZENIA  

NA ROK 2011 

 

 
 

1. Prace konserwatorskie przy elewacji budynku Starej Wagi (otrzymano 

dofinansowanie z projektu do UE w ramach Współpracy Transgraniczej Polska – 

Republika Czeska 2007-2013). 

2. Remont i modernizacja filii w Złotogłowicach. 

3. Wdrożenie komputerowego systemu wypożyczeń w filiach: nr 3 i Wierzbięcicach. 

4. Praca nad wdrożeniem pełnej komputeryzacji i udostępniania  

            komputerowego w filii w Białej Nyskiej oraz Lipowej. 

 
Nysa, dnia 29 marca 2011 r.  

 


