Będzin 29.04.2019

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana
Żeromskiego w Będzinie
I.

Historia biblioteki.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie jest placówką kultury pracującą w
Będzinie od 1946 roku. Powstała na bazie ocalałych zbiorów biblioteki "Wiedza".
Zlokalizowana przy ulicy Kołłątaja 14 i Małachowskiego 1 w Będzinie dysponowała 4100
tomów. W 1948 roku współpracowała z 920 czytelnikami.
Od 1953 roku sukcesywnie powstają kolejne filie biblioteki:
- Ksawera (1953)
- Warpie (1957)
- Małobądz (1962)
- Wypożyczalnia Dziecięca przy ul. Sączewskiego (1964)
- Filia w Łagiszy (1973)
- Grodziec (1975)
- Wojkowice (1977)
- Szpital (1977)
- Zamkowe (1982)
- Łagisza - Bory (1984)
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II.

Prezentacja Biblioteki.

W 1976 r. zostaje oddany do użytku obecny gmach biblioteki przy ul. Piłsudskiego 39. Kubatura
budynku wynosi 9.017 m3, a powierzchnia użytkowa 1 879 m2.
MiPBP w Będzinie jest instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej .
Organizatorem Biblioteki jest Gmina Będzin.
Obecnie sieć biblioteczną Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej tworzą : Biblioteka
Główna przy placu prof. Włodzimierza Wójcika 1 oraz 7 filii bibliotecznych i punkt
biblioteczny mieszczący się w szpitalu miejskim .
Poniższa tabela przedstawia podstawowe dane statystyczne za 2017 r. dotyczące Będzińskiej
Książnicy na tle województwa i wybranych miast subregionu. Z ostatnich dostępnych danych
wynika, iż poziom czytelnictwa plasuje miasto Będzin poniżej średniej powiatowej
i wojewódzkiej. Zaprezentowane wskaźniki będą determinować działalność biblioteki
w okresie 2019-2024r., a jednym z zakładanych celów będzie osiągnięcie średniej
subregionalnej i wojewódzkiej w perspektywie najbliższych pięciu lat.
Tab.1
Biblioteki Publiczne (z filiami) w 2017 r.
Region

Biblioteki Księgozbiór Czytelnicy

Podregion

w tys.

Powiat

woluminów

Wypożyczenia

Liczba

W tys.

Na 1

ludności

wol.

czyt.

na 1

Miasto

bibliotekę

Gminy reg.
Śląskie

784

16145,5

768443

14206,0

18,5

5801

Sosnowiecki

124

3156,0

128917

2388,9

18,5

5529

Będziński

34

791,0

25750

500,5

19,4

4392

Będzin

7

218,0

7611

127,5

16,8

8192

Sosnowiec

20

790,6

34518

573,8

16,6

10201

Dąbrowa G.

18

513,9

20651

506,2

24,5

6729

Żródło: (katowice.stat.gov.pl)
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III.

Podstawy prawne funkcjonowania Biblioteki.

Funkcjonowanie Biblioteki , jej cele i zadania uregulowane są w dużej mierze
w obowiązujących aktach prawnych. Pełnione funkcje wynikają również z podległości
formalnych. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie jest samorządową
instytucją kultury , podlegającą Samorządowi Miasta Będzina, jej szerszy – powiatowy
charakter, zapewnia stosowne porozumienie zawarte z Samorządem Powiatowym w Będzinie.
Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Prezydent Miasta Będzina, w części dotyczącej
zadań powiatowej biblioteki nadzór sprawuje Zarząd Powiatu Będzińskiego, natomiast
w zakresie merytorycznym nadzór nad Biblioteka sprawuje Biblioteka Śląska w Katowicach.
Biblioteka posiada osobowość prawną

i jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury

prowadzonego przez Gminę Będzin.
Siedzibą Biblioteki i terenem jej działania jest miasto Będzin. MiPBP w Będzinie funkcjonuje
na podstawie :


Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej,



Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r.,
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Statutu Biblioteki nadanego Uchwałą Nr L/429/2018 Rady Miejskiej Będzina z
dnia 25.04.2018 r.,



Porozumienia z dnia 13.06.2000 zawartego pomiędzy Zarządem Miasta Będzina a
Zarządem Powiatu w Będzinie,



Regulaminu Organizacyjnego MiPBP w Będzinie.

IV. Misja Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie.
Biblioteka to dynamiczna instytucja kultury, która chroni dziedzictwo i odpowiada na wyzwania
współczesności; obecna w budowaniu zintegrowanego społeczeństwa szerokich kompetencji,
niezbędna w otoczeniu.
Biblioteka odnajduje swoje miejsce w zmieniającej się rzeczywistości poprzez:
• Kształtowanie wrażliwości, wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych
dzieci i młodzieży;
• Stwarzanie warunków umożliwiających komfort korzystania z usług Biblioteki osobom
starszym, chorym i niepełnosprawnym;
• Dokumentowanie, ochronę i upowszechnianie tradycji i kultury;
• Wspieranie i promowanie środowiska twórców kultury miasta i powiatu;
• Szeroko pojętą współpracę z innymi instytucjami kultury, placówkami edukacyjnymi,
stowarzyszeniami i organizacjami;
• Wspieranie dialogu międzykulturowego i różnorodności kulturowej środowiska;
• Koordynację działalności bibliotek publicznych na terenie powiatu, w celu utworzenia
jednolitego systemu informacyjnego.
Jednym z priorytetów MiPBP jest skuteczne wzmacnianie roli biblioteki publicznej
w środowisku, poprzez zapewnienie profesjonalnego poziomu usług oraz popularyzację
i budowanie pozytywnego wizerunku przez świadomych, życzliwych, kompetentnych
i wykształconych pracowników.

V. Rola biblioteki w zmieniającym się świecie. Kultura 2.0
Biblioteki publiczne, podobnie jak wiele innych instytucji kultury, stoją dziś w obliczy wielu
poważnych wyzwań. Świat XXI wieku ulega ciągłym zmianom, nie tylko społecznym czy
kulturowym, ale przede wszystkim technologicznym. Zmiany te powodują, że potencjalny
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użytkownik staje się coraz bardziej wymagający. Pragniemy, by nasz klient, który jest obecnie
użytkownikiem biblioteki,

stawał się coraz częściej także współanimatorem wydarzeń

organizowanych przez naszą instytucję kultury. Czytelnik oczekuje obecnie dostępu do
szybkiego internetu, katalogu on-line (także mobilnego), wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych,
szkoleń, kursów, spotkań, prelekcji, a wszystko to w nowoczesnym otoczeniu, pozbawionym
barier architektonicznych. Od lat biblioteki uczestniczą w budowaniu społeczeństwa
informacyjnego, a obecnie stoją przed kolejnym wielkim zadaniem.
Autorzy raportu „Kultura 2.0 Wyzwania cyfrowej przyszłości” pisali: „Pojęcie Kultura 2.0 nie
oznacza kultury internetu, kultury cyberprzestrzeni czy innych form życia kulturalnego
specyficznych dla nowych mediów. Kultura 2.0 to ogół fenomenów rozgrywających się
w przestrzeni kulturowej współczesnego społeczeństwa, które określa się takimi pojęciami, jak:
społeczeństwo informacyjne, społeczeństwo sieciowe, społeczeństwo wiedzy”. Odnosząc to do
pokolenia młodych, coraz głębiej zanurzonych w nowym rodzaju kultury ludzi, pamiętać
musimy szczególnie o takich własnościach, jak: przynależność do medialnych form
komunikacji i współobecność w wirtualnych społecznościach (w tym w środowisku gier
online), ekspresja (od bycia fanem po akty kreacji), kooperacyjność (np. we współtworzeniu
wiedzy), intermedialność (posługiwanie się różnymi mediami i ich mieszanie). Znaczącym
wymiarem pojęcia -metafory Kultura 2.0, prócz wymienionych powyżej, jest też partycypacja.
Obecność w środowiskach sieciowych jest tu aktem budowania społecznej wspólnoty wraz
z możliwością swobodnego czerpania z cyfrowo udostępnianego (i wytwarzanego) dorobku
cywilizacji. W budowanie społeczności Kultury 2.0 nowoczesne biblioteki, w tym MiPBP
w Będzinie, nie tylko chcą, ale muszą się włączyć.
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VI. Planowane obszary rozwoju Książnicy Będzińskiej – wizja do 2024r.
1. Strategia:
1.1 Opracowanie w oparciu o niniejszą koncepcję, we współpracy z organem prowadzącym,
NGO-sami oraz wewnętrznymi i zewnętrznymi ekspertami, pięcioletniej strategii
rozwoju MiPBP w Będzinie. Jednym z filarów strategii będzie wieloletni program
promocji samej instytucji i realizowanych przez nią zadań , co powinno przyczynić się
do poprawy wskaźników czytelnictwa na terenie miasta.
1.2 Zadaniem krótkoterminowym zawartym w strategii będzie podjęcie działań sprzyjającym
wzmocnieniu marki MiPBP w Będzinie w okresie poprzedzającym uroczystości
związane z obchodami 75-lecia Biblioteki przypadające na 2021r.
2. Edukacja i kultura:
2.1 Podnoszenie jakości i ilości zbiorów bibliotecznych poprzez zakup nowości
wydawniczych, opracowanie polityki gromadzenia zbiorów zgodnie z oczekiwaniami
czytelników.
2.2 Nawiązanie współpracy z wyższymi uczelniami w celu wykreowania wizerunku
biblioteki jako ośrodka wspierającego szkolnictwo wyższe np. w zakresie wypożyczeń
międzybibliotecznych.
2.3 Angażowanie biblioteki do nowych lokalnych projektów:
a) Będzińskie Archiwum Tradycji Lokalnej (pozyskiwanie dokumentów tradycyjnych

związanych z regionem Będzina i powiatu będzińskiego/dokumenty publikowane
i niepublikowane od czytelników i instytucji, organizacji w celu ich digitalizacji),
b) Będzińskie Archiwum Mówione – wspomnienia mieszkańców,
c) Będzińska Linia Czasu: historia zapisana w budynkach (fotografie budynków, które

na przestrzeni lat zmieniły swój kształt i przeznaczenie ),
d) Utworzenie cyfrowej bazy danych dokumentów Będzińskiego Życia Społecznego,
2.4 Realizacja w budynku głównym i posiadających możliwości techniczne filiach

bibliotecznych Audiostrefy – czytam, słucham, oglądam.
2.5 Ekran literacki - kino w bibliotece – darmowe seanse zekranizowanych powieści, raz

w miesiącu w sali konferencyjnej Będzińskiej Książnicy.
2.6 Wprowadzenie nowego typu usług – wypożyczenia realizowane w chmurze tj. Legimi -

bezpłatne e-booki i audiobooki z dostępnych ponad 20 tys. książek. Z lektur można
będzie skorzystać na telefonie, tablecie lub kompatybilnym z systemem czytniku.
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Jedynym warunkiem pozyskania kodu dostępu będzie zapisanie się do biblioteki oraz
podanie swojego adresu e-mail.
2.7 Dostosowanie oferty około bibliotecznej do potrzeb użytkowników – tworzenie kół

zainteresowań, czy budowanie trwałych relacji ze środowiskami lokalnymi,
w szczególności w oddziałach biblioteki.
2.8 Utrzymanie atrakcyjnej oferty kulturalno-oświatowej w szczególności dla młodzieży
i seniorów.
2.9 Prowadzenie

ogólnodostępnych

i

specjalistycznych

szkoleń

np.

zapobieganie

e-wykluczeniu informacyjnemu seniorów.

3.Informacja i promocja:
3.1. Biblioteka jako centrum informacji – zwiększenie dostępności usług informacyjnych
świadczonych przez Bibliotekę, przede wszystkim dotyczących wydarzeń kulturalnych
na terenie miasta, powiatu i regionu. Zadanie realizowane od lutego br. przez Punkt
Informacji w Bibliotece Głównej i Filii Dworzec.
3.2. Modernizacja i rozwijanie strony internetowej.
3.3. Kreowanie wizerunku biblioteki – jako atrakcyjnego miejsca spędzania czasu.
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4. Infrastruktura:
4.1. Przygotowanie aktualizacji koncepcji architektonicznej Będzińskiej Mediateki.

4.2. Mediateka – projekt architektoniczny i jego realizacja.
4.3. Dalsza modernizacja posiadanego zasobu lokalowego.
4.4. Poprawa funkcjonowania Filii Nr 4 Łagisza (nowa, atrakcyjna lokalizacja).
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5. Monitoring:
5.1 Stałe poddawanie ocenie jakości świadczonych usług bibliotecznych poprzez okresowe
monitorowanie potrzeb czytelniczych (ankiety).
5.2 Wdrażanie w życie najciekawszych pomysłów usprawniających funkcjonowanie
instytucji i realizację podstawowych celów.
5.3 Coroczna analiza trendów czytelnictwa w województwie.
6. Zasoby ludzkie:
6.1 Podnoszenie kwalifikacji kadry biblioteki przy jednoczesnym stymulowaniu jej
aktywności zawodowej.
6.2 Wsparcie realizacji polityki kadrowej m.in. środkami funduszu pracy we współpracy z
PUP w Będzinie.
VII. Przykładowe sposoby realizacji i potencjalne źródła finansowania.
Na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym biblioteki publiczne
stały się lokalnymi instytucjami kultury, których organizatorem jest samorząd. Miasto Będzin
od lat zapewnia bezpieczeństwo finansowe jednostki i wspiera ją w realizacji najważniejszych
zadań inwestycyjnych ( termomodernizacja, czy instalacja fotowoltaiczna). Jednocześnie
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna winna w swych działaniach uwzględniać z jednej
strony możliwości finansowe miasta i powiatu, z drugiej potrzeby mieszkańców, a także
próbować osiągać efekt synergii poprzez ścisłą współpracę z innymi miejskimi i powiatowymi
instytucjami kultury.
Pamiętać również należy, że przedstawiane corocznie ambitne plany rozwoju i powiązane z
nimi potrzeby finansowe biblioteki stoją na zdecydowanie wyższym poziomie niż posiadane
(pomimo zwiększenia w 2019 r. budżetu) środki finansowe. Pragnąc je realizować, musimy
zwrócić uwagę m.in. na:
1) Efektywne zarządzanie przekazywanymi przez samorząd środkami finansowymi.
2) Optymalizację wykorzystania własnych zasobów lokalowych.
3) Umiejętne wykorzystywanie środków Urzędu Pracy przy tworzeniu zasobu kadrowego
jednostki.
4) Udział pracowników we współorganizowanych w jednostce, czy wspartych środkami
publicznymi kursach i szkoleniach.
5) Wykorzystanie montażu finansowego z udziałem środków zewnętrznych np. MKiDN
na realizację planów stworzenia na bazie biblioteki - Mediateki w Będzinie.
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6) „Zakup nowości wydawniczych” przy wsparciu środków MKiDN pozostających w
dyspozycji Biblioteki Śląskiej, przy zapewnieniu wkładu własnego na wymaganym
obecnie poziomie 70%.
7) Pozyskanie komputerów dla użytkowników z realizowanych w bibliotece programów
edukacyjnych.
8) Utrzymanie współpracy i przywrócenie dawnych relacji sponsorskich z lokalnymi
mecenasami kultury.
9) Ogólnopolskie i regionalne programy rozwoju kultury współfinansowane środkami UE
10) Programy dla afiliowanych przy Bibliotece stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju
informacji i czytelnictwa.
Możliwości rozwoju biblioteki publicznej w dzisiejszym świecie jest niezliczona wręcz
ilość, często na przeszkodzie staje tylko niski potencjał finansowym jednostki i szczupłe zasoby
kadrowe. Nadmienić jednak należy, że w ostatnim czasie wzrosły środki przeznaczone przez
organizatora na realizację zadań statutowych jednostki, a obecnie zatrudniona kadra daje duże
możliwości rozwoju w oczekiwanym kierunku. Pracują tu osoby z długoletnim stażem,
magistrzy bibliotekoznawstwa, osoby z uprawnieniami pedagogicznymi, humaniści, ludzie
kultury, specjaliści w zakresie promocji, informatyki czy grafiki komputerowej mogący
również prowadzić atrakcyjne zajęcia. Uważam, że odpowiednie warunki pracy i należyte
motywowanie pracowników z jednej strony, a także efektywne zarządzanie dostępnymi i
potencjalnymi środkami pozytywnie wpłynie na realizację postawionych przed nami
wymagających i ambitnych zadań.

……………………………………………………………
p.o. Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie
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