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Informacje dotyczące działalności bibliotek publicznych  w Wielkopolsce w roku 2019 

(informacje łącznie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury 

i Biblioteką Raczyńskich w Poznaniu) 

 

I. Stan i struktura bibliotek publicznych 

 w województwie wielkopolskim na koniec 2019 roku działało 666 placówek 

bibliotecznych,  w tym: 

- 230 bibliotek – 118 w mieście, 112 na wsi 

- 436 filii – 116 w mieście (w tym 39 w Poznaniu),  320 na wsi. 

 

W 2019 r. łącznie zlikwidowano  10 filii: 

- gmina Gostyń (pow. gostyński) filia w Daleszynie 

- gmina Rakoniewice (pow. grodziski) filie w Ruchocicach i Łąkiem 

- gmina Jarocin (pow. jarociński) filia nr 4 w Jarocinie 

- gmina Wronki (pow. szamotulski) filia w Borku 

- gmina Jastrowie (pow. złotowski) filia w Brzeźnicy 

- gmina Ślesin (pow. koniński) filia w Piotrkowicach 

- gmina Czempiń (pow. kościański) filie w: Borowie, Głuchowie i Starym Gołębinie. 

 

W zawieszeniu nadal pozostają trzy filie dużych bibliotek miejskich:  

- filia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile 

- filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie 

- filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie 

(są wykazywane w sieci bibliotecznej). 

 

Punkty biblioteczne –  82. Spadek o 3 w porównaniu do 2019 r. 

W woj. wielkopolskim nie ma bibliotek połączonych z bibliotekami szkolnymi, funkcjonuje 

natomiast 20 filii publiczno-szkolnych. 

Wszystkie biblioteki w woj. wielkopolskim zorganizowane są w formie instytucji kultury.  

 

Łączenie bibliotek z innymi instytucjami 

 

Od samorządów wpłynęło do WBPiCAK 5 wniosków o wydanie opinii w sprawie połączenia 

biblioteki publicznej z innymi instytucjami kultury. WBPiCAK przygotowała opinie dla 

gmin: Rakoniewice, Buk, Piaski, Kaczory, Lądek. W dwóch pierwszych przypadkach 
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WBPiCAK wydała opinię pozytywną. Negatywną opinię wydała dla połączenia bibliotek  

w Piaskach, Kaczorach i Lądku.  

 

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce (pow. ostrowski) na mocy Uchwały 

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce nr XLVIII.385.2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. 

uzyskała nowy statut w którym poszerzono jej działalność o funkcję ośrodka kultury  

i zmieniono nazwę na: Centrum Kultury oraz Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Nowe 

Skalmierzyce. Status tej instytucji stał się niejednoznaczny. WBPiCAK nie uznaje tej 

instytucji za jednostkę połączoną z ośrodkiem kultury, gdyż nie doszło do połączenia dwóch 

wcześniej istniejących, odrębnych instytucji kultury i nie przeprowadzono procedury łączenia 

zgodnie z Art.13.1 Ustawy o bibliotekach. 

 

Na koniec 2019 roku w województwie wielkopolskim funkcjonowały 63 biblioteki połączone 

z ośrodkami kultury. W liczbie tej ok. 50 połączonych bibliotek na terenie woj. 

wielkopolskiego funkcjonuje w strukturze innych instytucji kultury od ponad 30 lat. 

II. Stan organizacyjny i działalność bibliotek powiatowych  

 

Stan organizacyjny bibliotek powiatowych woj. wielkopolskiego utrzymuje się na tym samym 

poziomie. W 2019 r. we wszystkich 31 powiatach funkcjonowały biblioteki powiatowe: 

- w 4 powiatach zadania realizowały samodzielne biblioteki powiatowe powołane przez 

starostwa: Turek, Wągrowiec, Kępno, Szamotuły. Biblioteki te dysponują budżetem rocznym 

na całość swej działalności przekazywanym z samorządu powiatowego. W zależności od 

wielkości biblioteki jest to dotacja w przedziale: 180 – 446 tys. zł.  

- w pozostałych 27 powiatach funkcje biblioteki powiatowej na podstawie 

porozumienia pomiędzy samorządem gminnym i powiatowym – sprawowały biblioteki 

miejskie, miejsko-gminne i gminne.  

Negatywną sytuację odnotowaliśmy w dwóch powiatach:  

 Starosta Grodziska Wielkopolskiego kontynuuje praktykę rotacyjnego powierzania 

funkcji biblioteki powiatowej poszczególnym bibliotekom gminnym w powiecie 

grodziskim. Po rocznym pełnieniu takich funkcji przez Gminną Bibliotekę Publiczną  

w Kamieńcu, kolejnego roku funkcje przejęła biblioteka w Granowie. W 2020 r. funkcje 

powiatowe powierzono bibliotece gminy Wielichowo, instytucji niesamodzielnej, 

wchodzącej w skład Centrum Kultury w Wielichowie.  Zmienność w zakresie wyboru 

instytucji pełniących funkcje powiatowe negatywnie odbija się na działalności 

powiatowej na rzecz bibliotek |w powiecie. Opinie WBPiCAK zostały przyjęte do 
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wiadomości jednak nie zaskutkowały zmianą decyzji czy działań. WBPiCAK wspiera 

niedoświadczone biblioteki gminne w realizacji funkcji powiatowych. 

 Starosta Leszczyński od 1 stycznia 2020 r. powierzył funkcje biblioteki powiatowej 

nieprzygotowanej lokalowo, kadrowo i merytorycznie Gminnej Bibliotece Publicznej we 

Włoszakowicach. Po 20 latach funkcje te odebrano Miejskiej Bibliotece Publicznej  

w Lesznie, instytucji w pełni przygotowanej do realizacji zadań powiatowych i bardzo 

dobrze się z nich wywiązującej. Stało się tak w efekcie braku porozumienia pomiędzy 

Prezydentem Leszna a Starostą Leszczyńskim. W tym wypadku również interwencje  

i opinie WBPiCAK w tej sprawie trafiły do samorządów. Nowa biblioteka powiatowa 

otrzymuje wsparcie merytoryczne ze strony WBPiCAK. 

Od 2016 r. funkcje biblioteki powiatowej dla powiatu poznańskiego pełni Biblioteka 

Publiczna w Swarzędzu – biblioteka o statusie gminnym. Corocznie Wójt Gminy Swarzędz 

zawiera stosowne porozumienie ze Starostą Poznańskim.  W związku z tym, że biblioteka  

w Swarzędzu nie posiada wymaganego do tej funkcji zaplecza merytorycznego, zawiera 

porozumienie z WBPiCAK, na podstawie którego zleca wykonywanie zadań szkoleniowych, 

analitycznych oraz pozostałego wsparcia merytorycznego bibliotece wojewódzkiej 

w Poznaniu. 

Środki finansowe przekazywane z samorządów powiatowych na działalność bibliotek 

publicznych z powierzonymi funkcjami powiatowymi nie zmieniły się znacząco w latach 

2018 i 2019 - oscylowały pomiędzy kwotami – od 20 tys. zł (Międzychód, Złotów) do 147 

tys. zł (Ostrów Wlkp.). Średnia dotacji wyliczona na podstawie zadeklarowanych kwot 

wynosi 63 tys. zł.  

Odmienna sytuacja występuje w przypadku biblioteki w Pile: organizatorem tamtejszej 

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej jest zarówno starostwo powiatowe jak i miasto 

Piła. Biblioteka ta jest dotowana wspólnie przez oba samorządy. 

W większości bibliotek powiatowych zadaniami instruktażowymi na rzecz bibliotek  

w powiecie zajmują się wyznaczeni pracownicy. Wg danych podanych przez biblioteki 

powiatowe w 2019 r. 25 osób pracowało w charakterze  instruktora powiatowego.  

W przypadku samodzielnych bibliotek powiatowych działalnością powiatową zajmuje się 

głównie dyrektor placówki, który zleca zadania pozostałym pracownikom. 

 

Wrzutnie, książkomaty, bibliobusy 

W woj. wielkopolskim w 2019 r. biblioteki nie wykorzystywały książkomatów oraz nie 

prowadziły oferty mobilnego bibliobusu. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gostyń 

prowadziła przygotowania do uruchomienia bibliobusu w swojej gminie. W listopadzie 2019 
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r. złożyła do MKiDN projekt: „Biblioteka w drodze” - program „Partnerstwo dla książki”.  

W lutym 2020 r. uzyskała w tym programie dotację w wysokości 21.120 zł. 

Wrzutniami dysponowały 4 biblioteki publiczne w gminach: Trzcianka, Ostrów 

Wielkopolski, Ostrzeszów, Piła. 

Opinie bibliotekarzy związane z użytkowaniem wrzutni: 

 Ostrów Wlkp. - "świetne rozwiązanie dla czytelników, tylko troszkę kosztowne"; 

"użytkowanie wrzutni zależy oczywiście od przypadku. Generalnie tam gdzie jest 

dużo czytelników jest potrzebna. W szpitalu mamy jedną wrzutnię  i tam spisuje się 

znakomicie. Mamy w planie jeszcze jedną wrzutnię przed Biblioteką Główną. Barierą 

są pieniądze bo taka wrzutnia zewnętrzna to koszt. 21 tys. zł” 

 Ostrzeszów – „wrzutnia już od pierwszych dni zyskała uznanie wśród naszych 

czytelników i sympatyków. Prawie codziennie co najmniej kilka książek z niej 

wyciągamy. Czasami i ponad 30. A w obecnej sytuacji uważamy, że jest nieoceniona. 

Nie zanotowaliśmy do tej pory żadnych wandalskich wybryków. My, pracownicy, 

jesteśmy bardzo dumni z pomysłu naszej Pani Dyrektor i z radością korzystamy  

z trezora, a słowa uznania czytelników tylko potwierdzają, że jest to świetny i bardzo 

praktyczny pomysł" 

 Piła – „nasza wyrzutnia nie jest zautomatyzowana, więc czytelnicy korzystają z niej na 

zasadzie zaufania do bibliotekarza. Cieszy się dużym zainteresowaniem wśród osób, 

które przypominają sobie o zwrocie książek niekoniecznie w godzinach otwarcia 

biblioteki. Czasami korzystają z niej dłużnicy, chcąc uniknąć zapłaty kary. Natomiast 

w obecnej sytuacji jest codziennie wykorzystywana do zwrotu książek, tych  

z biblioteki głównej oraz z filii 

 Trzcianka - "w obliczu obecnej sytuacji [koronawirus] nasza wrzutnia jest 

prawdziwym dobrodziejstwem. Czytelnicy przychodzący z książkami nie muszą ich 

ponownie nieść do domu, choć z każdym dniem jest mniejsza ilość zwrotów (ludzie 

pozostają w domach). Zauważyliśmy, że nie wszyscy o niej wiedzą pomimo wielu 

informacji. Jeśli zaś chodzi o poprzednie miesiące, to dużo zwrotów było  

w weekendy. Wrzutnia okazała się również wygodna dla dłużników, którzy mieli 

przetrzymane wypożyczenia, a nie mieli odwagi osobiście oddać 

książek. Podsumowując: obie strony zadowolone z możliwości jakie daje wrzutnia. 

Znajdzie się też kilka mankamentów np. wielkość wrzutni, jej usytuowanie, 

konstrukcja (efekt wielu ograniczeń)." 

 

Wykaz placówek bibliotecznych (bibliotek i filii), które w ciągu 2019 r. zmieniły lokalizację 

lub pomieszczenia (adres poprzedniej i nowej siedziby wraz z metrażem): 
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Biblioteki publiczne woj. wielkopolskiego wykazały następujące zmiany w infrastrukturze 

obiektów w 2019 r.:   

 

zakres działań 
liczba 

bibliotek 
liczba filii 

remont/modernizacja obecnego obiektu 36 23 

rozbudowa/powiększenie powierzchni obecnego obiektu 3 3 

nowo wybudowany obiekt biblioteczny 
1 
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adaptacja budynku na cele biblioteczne 2 3 

 

W większości były to drobne remonty: malowanie ścian, wymiana podłóg, remonty 

pomieszczeń sanitarnych.  

Nowy budynek biblioteki został wybudowany w Obrzycku. Nowe budynki zostały także 

wybudowane dla filii bibliotecznych w gminach: Kórnik, Lipno, Oborniki. 

Powierzchnia użytkowa bibliotek zwiększyła się o 1163,26 m2, powierzchnia filii o 1521,46 

m2. 

Zmiany adresów i metraży nastąpiły w placówkach: 

       Biblioteki: 

 Opatówek (pow. kaliski) - Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów  

w Opatówku / adaptacja budynku na cele biblioteczne; poprzedni adres: Plac Wolności 

18 (130 m2) zmiana na: ul. Kościelna 15 (243,66 m2) 

 Lądek (pow. słupecki) - Gminna Biblioteka Publiczna w Lądku – adaptacja budynku na 

cele biblioteczne; poprzednia siedziba pod adresem: Rynek 26, Lądek (42 m2)  zmiana na  

ul. Pyzderska 20 (70 m2) 

 Obrzycko (pow. szamotulski) - Biblioteka Publiczna Gminy Obrzycko – pod koniec 2018 

r. został oddany nowy obiekt; po rocznym okresie przygotowawczym nowo utworzona 

biblioteka rozpoczęła działalność z dniem 01.01.2020 r.; adres: Aleja Jana Pawła II 1, 

Obrzycko (135 m2) 

 

Filie biblioteczne: 

 Jarocin (pow. jarociński) - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin – filia pod 

adresem: Rynek-Ratusz (159 m2) zmieniona na Filia „Kamienica Kultury, Rynek 17; 

Jarocin (884 m2) 
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 Lipno (pow. leszczyński) - Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie – wybudowano nowy 

obiekt dla Filii w Wilkowicach; poprzedni adres: Wilkowice, ul. Święciechowska 1 (77 

m2) zmiana na: Wilkowice, ul. Tylna 1 (392m2) 

 Ostrów Wlkp. (pow. ostrowski) - Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego  

w Ostrowie Wlkp. – filia miejska przy ul. Królowej Jadwigi 3, Ostrów Wlkp. (209 m2) 

przeniesiona na ul. Krotoszyńską 171, Ostrów Wlkp. (180 m2) 

 Kórnik (pow. poznański) - Biblioteka Publiczna w Kórniku – filia w Kórniku / Bninie – 

nowo wybudowany obiekt; poprzednia siedziba: ul. Rynek 3, 62-035 Kórnik (200 m2) 

zmiana na: ul. Rynek 16, 62-035 Kórnik (788 m2) 

 Luboń (pow. poznański) - Biblioteka Miejska w Luboniu / adaptacja budynku 

nienależącego wcześniej do biblioteki na siedzibę Filii, zmiana adresu z: ul. Jana III 

Sobieskiego 55A na: ul. Jana III Sobieskiego 80 – nowy metraż mniejszy o 20 m2; jest to 

sytuacja przejściowa, dla Filii jest przyznany obiekt po byłym przedszkolu,  

w planach jest organizacja Filii w formule mediateki 

 Lądek (pow. słupecki) - Gminna Biblioteka Publiczna w Lądku – powiększenie lokalu 

Filii Bibliotecznej poprzez zaadoptowanie przyległego lokalu; zwiększenie metrażu  

z 40 m2 do 80 m2, adres bez zmian 

 Siedlec (pow. wolsztyński) - Gminna Biblioteka Publiczna w Siedlcu; Filia w Kopanicy 

przeniesiona z ul. Zbąszyńska 35 do lokalu przy Szkole Podstawowej, ul. Szkolną 2 

zwiększenie metrażu z 41 m2 do 92 m2 (lokal wspólny z biblioteką szkolną).  

            

      

III. Obsługa  specjalnych grup użytkowników bibliotek (osób z niepełnosprawnością, 

seniorów) 

 

  Wielkopolskie biblioteki starają się wprowadzać udogodnienia w dostępie do budynku 

biblioteki:  

W 2019 r. na 230 bibliotek - 153 biblioteki wykazały zlikwidowanie zewnętrznych barier 

architektonicznych w dostępie dla osób niepełnosprawnych; bez barier architektonicznych 

wewnątrz obiektu funkcjonowało 107 bibliotek. Obserwujemy tendencję rosnącą w tym 

zakresie. 

 19 bibliotek posiadało stanowiska komputerowe i inne przystosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych (łącznie 67 takich stanowisk) 

 27 bibliotek posiadało odtwarzacze książek mówionych, czytaki - 111 odtwarzaczy 
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 6 bibliotek posiadało specjalistyczne oprogramowanie takie jak: Czytak-Plus, Zoom Text, 

JAWS 7.0, DOLPHIN EASY READER, Jaws Profesional (dla osób niewidomych do 

korzystania na komputerach stacjonarnych, przenośnych i tabletach z systemem MS 

Windows 10 lub Windows 8.1), program powiększający MAGic; 

Biblioteki  te proponowały także specjalistyczne urządzenia ułatwiające pracę, czytanie, 

pisanie, odsłuchiwanie itp. dla różnych dysfunkcji: 1 Dot View - przenośny dotykowy 

wyświetlacz graficzny, monitory brajlowskie, 1 drukarka brajlowska, 3 tablice 

tyflograficzne, 1 tablica do nauki tańca, bezprzewodowe klawiatura brajlowska 

BraillePen, 1 urządzenie BibTrack dla użytkowników cierpiących na zanik mięśni rąk, 

Auto-lektor. Posiadały programy alarmowe i do odnajdywania miejsc docelowych: Call 

Hear, Step Hear (dedykowany osobom niewidomym). 

 52 biblioteki (wzrost o 10 w porównaniu do 2018 r.) posiadały stronę internetową 

przystosowaną do użytku dla osób niepełnosprawnych.  

Powiększano zbiory przeznaczone dla użytkowników z niepełnosprawnością wzroku: 

 61 bibliotek oferowało 8 771  woluminów drukowanych (książki z dużą czcionką) 

 zarejestrowano 136 321  w tym audiobooki, w łącznej liczbie 101 952 jednostek 

inwentarzowych posiadało 125 bibliotek (wzrost audiobooków o 15 721) 

 8 bibliotek wykazało zbiory licencjonowane dla użytkowników z niepełnosprawnością 

wzroku – łącznie 49 146 tytułów. 

W 2019 r. 85 wielkopolskich bibliotek współpracowało z podmiotami wspierającymi osoby 

niepełnosprawne i seniorów.  

NGO lokalne: Stowarzyszenie po endoprotezie biodra „Bioderko” z Chodzieży, Fundacja 

Gębiczyn, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ,,Serce Dziecka”  

w Lubaszu, Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne „PROMYK"  

w Gnieźnie, Gostyńskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi  

i Niepełnosprawnością oraz ich Rodzin "Bez Granic", Stowarzyszenie na rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością „Ołówek” w Kępnie, Stowarzyszenie „Sprawni Inaczej” w Kłodawie, 

Fundacja  im. Piotra Janaszka "Podaj Dalej" w Koninie, Leszczyńskie Stowarzyszenie 

Dzieciom Niepełnosprawnym, Stowarzyszenie  „Wygraj Siebie”, Stajnia Terapeutyczna 

„Lajkonik” w Poznaniu, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka 

Grajka ze Swarzędza, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Roktar”  

w Rokietnicy, Fundacja „Nordos Robins Poland”, Stowarzyszenie na rzecz  Osób 

Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej „Dla Ciebie” w Pobiedziskach, Stowarzyszenie 

Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce, Stowarzyszenie Rodzin oraz Przyjaciół 

Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Razem Raźniej w Bojanowie”, Towarzystwo Społeczno–
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Kulturalne „Gramy Dalej” w Strzałkowie, Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek „Razem 

Raźniej”, Stowarzyszenie "Koniczynka" we Władysławowie, Fundacja „Złotowianka”. 

NGO Ogólnopolskie: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niewidomym Larix, Polski Związek 

Niewidomych, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, PFRON. 

Inne instytucje: domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, kluby seniora, 

ośrodki pomocy społecznej, ośrodki szkolno-wychowawcze, środowiskowe ognisko 

wychowawcze, zespoły szkół specjalnych, centra pomocy rodzinie, warsztaty terapii 

zajęciowej, świetlice środowiskowe, uniwersytety III wieku, rady seniorów.  

 

Najczęstsze formy współpracy stanowiły: warsztaty, zajęcia z elementami biblioterapii, 

spotkania tematyczne z literaturą (Dyskusyjne Kluby Książki), gry, zabawy, questy, konkursy 

fotograficzne, literackie, warsztaty, happeningi, wystawy plastyczne, rajdy, plenery 

artystyczne oraz udział osób niepełnosprawnych i seniorów w imprezach organizowanych lub 

współorganizowanych przez bibliotekę. 

Biblioteki zatrudniały 87 pracowników wykwalifikowanych w zakresie obsługi osób 

niepełnosprawnych. Przeprowadziły 518 imprez o charakterze integracyjnym, z metodami 

aktywnej edukacji  osób niepełnosprawnych. 

 

IV. E-usługi bibliotek  

W 2019 r. wielkopolskie biblioteki publiczne wdrażały e-usługi dostępne dla 

użytkowników: 

 201 bibliotek udostępniało katalog on-line (87% ogółu bibliotek); w stosunku do 2018 

r. przybyło 5 bibliotek prowadzących katalog on-line 

 222 (96,5%) biblioteki umożliwiały korzystanie z Internetu, w tym: 157 – 

udostępniało Internet bezprzewodowy Wi-Fi; 65 – Internet przewodowy; 8 bibliotek 

nie udostępniało Internetu użytkownikom 

 220 (95%) bibliotek posiadało biblioteczne programy komputerowe, w których 

opracowano 86 % zasobów 

 166 (70%) bibliotek posiadało własną stronę www lub stronę w formie bloga 

 wielkopolskie biblioteki przede wszystkim opłaciły dostęp do licencjonowanych baz 

danych w konsorcjach e-booków (szczegółowy opis w innym punkcie); dodatkowo 

Biblioteka Raczyńskich opłaciła dostęp do 7 baz e-prasy - archiwów czasopism: 

Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, Głos Wielkopolski, Rzeczpospolita, 

Tygodnik Powszechny oraz wersja elektroniczna dziennika Głos Wielkopolski Plus za 

kwotę 7.298 zł 
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 Biblioteki Cyfrowe: 27 bibliotek publicznych współpracowało z Pracownią 

Digitalizacji Zbiorów WBPiCAK i brało udział w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej 

z łączną liczbą 23 439 obiektów dostępnych on-line; biblioteki prowadziły też własne 

biblioteki cyfrowe:  Ostrowską Bibliotekę Cyfrową  (liczba obiektów dostępnych on-

line: 1 853) i Leszczyńską Bibliotekę Cyfrową (liczba obiektów dostępnych on-line:  

8 093). 

Dane służące określeniu wykorzystania przez użytkowników e-usług bibliotecznych,  

np. ilości wejść i pobrań zbiorów elektronicznych to: Google Analytics i dLibra, 

Legimi Word Counter 2.0, Raporty IBUK Libra. Innych systemów biblioteki nie 

podały. 

 w przypadku bibliotek w: Gnieźnie, Obornikach, Nowym Tomyślu, Szamotułach, 

Grodzisku Wlkp., Wolsztynie, Sompolnie i Rozdrażewie, w tabeli dotyczącej 

digitalizacji nie zostały wykazane zbiory ww. bibliotek. Biblioteki te skanują zbiory 

regionalne i udostępniają je on-line na swoich portalach, np. „Nowotomyska Galeria 

Internetowa” (https://galeria.nowytomysl.pl/). Zamieszczają obiekty także na 

odrębnych portalach, np.:  „Repozytorium Cyfrowe Rzeki Czasu” (http://rzeki-

czasu.pl/index.php?lang=pl) biblioteki z Obornik czy aplikacja „Otwarty System 

Archiwizacji” https://osa.archiwa.org/ strona gdzie kolekcję umieściła biblioteka  

z Sompolna. Obiekty te nie są w pełni przygotowane do udostępniania  

i zdigitalizowane zgodnie z obowiązującymi standardami obejmującymi m. in. 

prawidłowo opracowane metadane czy technikę OCR. 

 23 biblioteki posiadały czytniki e-booków; łączna liczba urządzeń - 133.   

7  bibliotek umożliwiało korzystanie tylko na miejscu, 16 placówek umożliwiało 

wypożyczanie czytników na zewnątrz; w tym jedna biblioteka udostępniała czytniki  

i na miejscu i na zewnątrz. 

 Konsorcja e-booków: 

WBPiCAK na koniec 2019 koordynowała funkcjonowanie dwóch konsorcjów  

w Wielkopolsce: Platformy PWN IBUK Libra oraz Legimi.  

 Legimi 

Konsorcjum Legimi w 2019 r. zawarto między WBPiCAK i 24 bibliotekami. 

Podpisanie umowy z Legimi i 25 bibliotekami nastąpiło 22.07.2019 r. na okres do 

22.07.2020 r.  

W ramach powyższego konsorcjum prowadzone jest: 

- generowanie i wysyłka 358 kodów do bibliotek co miesiąc 

- odbiór kodów osobisty, korzystają wyłącznie czytelnicy danej biblioteki 

https://galeria.nowytomysl.pl/
http://rzeki-czasu.pl/index.php?lang=pl
http://rzeki-czasu.pl/index.php?lang=pl
https://osa.archiwa.org/
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- limit kodów 16 lub 9 na daną bibliotekę w danym miesiącu zależne od wkładu 

finansowego biblioteki; 19 bibliotek otrzymuje po 16 kodów na mc; 6 bibliotek 

otrzymuje 9 kodów 

- typ licencji - dostęp roczny bez limitu stron z określonym limitem kodów, dostęp 

do całej bazy e-booków, ok. 20 000 

Liczba wypożyczeń dla całego konsorcjum Legimi -26 980. 

Liczba otwarć dla całego konsorcjum -11 095. 

                            

Wykaz bibliotek w konsorcjum LEGIMI 2019-20 

 

 

Nazwa biblioteki 

 

Kwota brutto 

 

Liczba 

kodów  

1.Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki 2741,94 zł 

 

 

16 

2.Samorządowa Biblioteka Publiczna im. Marii  

z Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie 

2741,94 zł 

 

 

16 

3.Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida 

w Złotowie 

 

2741,94 zł 

 

16 

4.Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 

im. Pantaleona Szumana w Pile 

 

2741,94 zł 16 

5.Biblioteka Publiczna Miejska im. S. Michalskiego  

w Chodzieży 

2741,94 zł 16 

6.Biblioteka Publiczna Gminy Brudzew 

 

1935,48 zł 9 

8.Biblioteka Publiczna im. Heliodora Święcickiego  

w Śremie 

 

2741,94 zł 16 

9.Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna 

w Margoninie 

 

1935,48 zł 9 

10.Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie 1935,48 zł 9 

11.Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny 

 

 

 

1935,48 zł 

 

9 

12.Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama 

Tomaszewskiego w Kościanie 

 

1935,48 zł 

 

9 

13.Biblioteka Publiczna  

Miasta i Gminy im. Eugeniusza Paukszty w Skokach 

 

2741,94 zł 

 

16 
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14.Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego 

Fiedlera w Krotoszynie 

 

2741,94 zł 

 

 

16 

15.Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 

im. Bonawentury Graszyńskiego 

w Murowanej Goślinie 

 

2741,94 zł 

 

16 

16. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów 

im. Stanisława Czernika w Ostrzeszowie 

 

 

2741,94 zł 

 

16 

17. Wroniecki Ośrodek Kultury Biblioteka Publiczna 

Miasta i Gminy Wronki 

 

1935,48 zł 

 

9 

18.Biblioteka Publiczna w Zbąszyniu 

 

 

2741,94 zł 

 

16 

19. Mosińska Biblioteka Publiczna w Mosinie 2741,94 zł 

 

16 

20.Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury  

w Dopiewie 

 

 

2741,94 zł 

 

 

16 

21.Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna  

w Nowym Tomyślu 

 

2741,94 zł 

 

 

16 

22.Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie 

 

2741,94 zł 

 

16 

23.Biblioteka Publiczna w Suchym Lesie 

 

2741,94 zł 

 

 

16 

24.Rawicka Biblioteka Publiczna w Rawiczu 2741,94 zł 

 

16 

25. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum 

Animacji Kultury w Poznaniu 

2741,94 zł 

 

 

16 

 

WBPiCAK koordynowała konsorcjum Legimi również w 2018 r. Jako koordynator 

zebrała dane: 

- liczba bibliotek w konsorcjum Legimi - 30  

- liczba wypożyczeń dla całego konsorcjum  - 16 035  

- liczba otwarć – 4 320 

- liczba wykorzystanych stron - 1 250 000 

- limit słów 250 000 000 - wykorzystano całość 

 - liczba użytkowników - 521  

 - liczba wykorzystanych kodów – 1595 
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Rodzaj licencji: limit stron, bez limitu kodów. Umowa skończyła się wcześniej niż 

okres na jaki została zawarta (1 rok), skończył się limit stron. Ten rodzaj licencji nie był 

zadawalający i cześć bibliotek się wycofała, natomiast w roku 2019 cena dostępu była 

zbyt wysoka dla wielu chętnych bibliotek. 

Zestawiając liczbę wypożyczeń i otwarć e-booków za lata 2018 i 2019 widać 

tendencję wzrostową pomimo mniejszej liczby bibliotek uczestniczących. 

 IBUK Libra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpoczęcie działania konsorcjum IBUK Libra nastąpiło w dniu podpisania umowy  

24.06.2019 pomiędzy WBPiCAK, a PWN. Umowa obowiązuje od 01.07.2019 r. do 

30.06.2020 r. 

Konsorcjum tworzy 11 bibliotek z terenu Wielkopolski, daje dostęp do  329 tytułów 

koszt 20.300,47 zł brutto. Koszt dla każdej biblioteki 1500,00 netto +23% VAT. 

W 2019 r.: 

- liczba wykupionych publikacji - 329 

- liczba darmowych publikacji – 1 127 

Wykaz bibliotek w konsorcjum iBUK Libra PWN 

2019-20 

1. 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum 

Animacji Kultury w Poznaniu 

2. 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama 

Tomaszewskiego w Kościanie 

3. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin 

4. 
Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego  

w Ostrowie Wielkopolskim 

5. 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn im. 

Stanisława Platera 

6. Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki  

7. 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. P. 

Szumana w Pile 

8. Biblioteka Publiczna im. H. Święcickiego w Śremie 

9. 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna  

w Nowym Tomyślu 

10. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole 

11. 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w 

Kaliszu 
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- liczba sesji - 6 486; my ibuk - 1 781 

- liczba pobrań dla całego konsorcjum 8 707, stron 103 779 

Liczba kodów bez ograniczeń, ograniczona liczba tytułów, dostęp roczny, możliwość  

5 dostępów do danej publikacji w tym samym czasie.  

 

W 2018 r. konsorcjum tworzyło 13 bibliotek. Liczba udostępnianych publikacji: 401 

Ogólna liczba pobrań dla całego konsorcjum 10 936; liczba stron 115 296. 

Udział bibliotek publicznych maleje w tym konsorcjum w latach 2019-20. 

 

Elementy procesu udostępniania e-booków odnotowywane w formularzu K-03: 

- liczba publikacji do których jest dostęp w ramach konsorcjum – podaje koordynator 

- wysokość wkładu finansowego – każda biblioteka w ramach konsorcjum podaje  

w swoim formularzu oddzielnie 

- liczba sesji i pobrań podaje koordynator dla całego konsorcjum 

- liczba odwiedzin po kod - nie jest wliczana do statystyki odwiedzin w przypadku 

WBPiCAK 

 

 Biblioteki w woj. wielkopolskim zapytane o to jakie elementy procesu korzystania  

 z platform odnotowały w formularzu K-03 wskazały pola: 

- liczba odwiedzin – 6 bibliotek 

- liczba użytkowników – 7 bibliotek 

- liczba czytelników – 10 bibliotek 

- liczba pobrań – 1 biblioteka 

 

 Ogólne opinie dotyczące korzystania z platform e-booków uzyskane z bibliotek :  

 

- brak konieczności dostępu do Internetu przy korzystaniu z bazy 

- bezpłatny dostęp do bazy  

- łatwość obsługi bazy e-booków (obsługa intuicyjna) 

- z bazy korzystają osoby starsze, posiadające czytniki  

- dostęp do bazy nie jest możliwy np. z czytnika firmy Kindle  

- usługa droga w stosunku do ilości osób, które mogą z niej skorzystać 

- dobra forma dająca możliwość pozyskiwania i słuchania książek 

- dostęp do ogromnej liczby książek, zwłaszcza nowości i najpoczytniejszych 

bestsellerów, możliwość czytania w każdym miejscu 

- dostęp do książek w każdej sytuacji 
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- minusem jest to, że biblioteka posiada zbyt małą liczbę kodów 

- część czytelników uważa że dzięki ebookom czytają więcej i szybciej 

- czytelnicy są zadowoleni z możliwości korzystania z e-booków. Cieszy ich duży 

wybór na platformie Legimi oraz dostęp do często drogich, publikacji na platformie 

Ibuk Libra 

- Legimi oferuje najnowsze nowości, na których nam najbardziej zależy 

- mankamentem jest brak dostępu do korzystania z audiobooków na platformie 

- wygoda w korzystaniu 

- brak konieczności noszenia ze sobą ciężkich książek 

- stały dostęp do wybranych tytułów, bez konieczności rezerwowania i zamawiania 

- wygodne podczas podróży 

- z możliwości korzystania z e-booków bardzo zadowolone są osoby dużo 

podróżujące. Mogą zabrać ze sobą na czytniku mnóstwo książek i nie płacić za 

nadbagaż. Można też czytać, kiedy jest ciemno i nikomu to nie przeszkadza 

- Legimi zapewnia nam dostęp do najnowszej literatury, jest doskonałym 

uzupełnieniem literatury znajdującej się na naszych półkach. Niektóre książki dzięki 

tej platformie możemy przeczytać przed kupnem i sprawdzić czy warto zakupić je do 

naszych zbiorów.                     

 

Powody rezygnacji z platformy e-booków:  

- rezygnacja z IBUK Libra na rzecz Legimi, gdzie była większa dostępność do 

nowości 

- zrezygnowaliśmy z dostępu do platformy NASBI z powodu małego wyboru tytułów 

i tym samym niewielkiego zainteresowania czytelników 

- NASBI – rezygnacja z powodu braku zainteresowania wśród czytelników. 

 

Płeć czytelników 

 

Ogółem 132 biblioteki podały dane na temat podziału czytelników na kobiety  

i mężczyzn w 2019 r. Nie uzyskaliśmy tej informacji z 98 bibliotek. Jednakże już na 

podstawie uzyskanych, częściowych danych wyraźnie zaznacza się tendencja 

zdecydowanej przewagi kobiet w ogólnej liczbie czytelników. 

132 wielkopolskie biblioteki zarejestrowały łącznie 208 022 kobiet i 84 290 

mężczyzn. Procentowo kształtuje się to mniej więcej na poziomie 70% czytelników to 

osoby płci żeńskiej, 30% męskiej. 
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V. Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje- 

udział w programach, grantach, sponsoring 

   Na podstawie danych ze sprawozdań bibliotek woj. wielkopolskiego za rok 2019 : 

 25% bibliotek (58 bibliotek) z województwa wielkopolskiego pozyskało w 2019 

roku dodatkowe, pozabudżetowe środki. W 2019 r. odnotowano wzrost liczby 

bibliotek aplikujących o dodatkowe środki o 11  % (więcej o 6 bibliotek aplikujących) 

w stosunku do 2018 r. 

 

 w 2019 r. biblioteki zrealizowały 119 projektów na terenie Wielkopolski. 

Najwięcej placówek ubiegało się o dofinasowanie projektów promujących literaturę  

i czytelnictwo - różnorodne działania dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz na 

poprawę warunków lokalowych, przebudowy, remonty lub zakup nowego sprzętu 

komputerowego lub wyposażenia). 

 

 bibliotekarze wskazali na 28 różnych źródeł, z których otrzymali dotacje, najczęściej 

były to instytucje rządowe (MKiDN), samorządowe (Urzędy Miast, Urząd 

Marszałkowski) oraz organizacje non-profit (np. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego, Fundacja Santander). 

 

 instytucje i organizacje, do których biblioteki składały najwięcej projektów (wybór): 

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (68 projektów) 

- Urzędy Miast – Budżety obywatelskie i partnerstwa z NGO (7 projektów) 

- Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (5 projektów) 

- Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (4 projekty). 

- Fundacja Santander (3 projekty) 

 

 3 biblioteki korzystały z budżetów obywatelskich  w swoich miastach - Konin, Kalisz  

i Międzychód). Środki zostały przeznaczone na: 

- zakup książek 

- budowę zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wymianę drzwi 

wejściowych dostosowanych do wózków inwalidzkich 

- zakup książek z dużym drukiem 

- spotkania autorskie dla dorosłych i dla dzieci i młodzieży 
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 w 2019 r. wielkopolskie biblioteki pozyskały  8 456 677 (8 mln 456 tys. 677 zł) 

dodatkowych środków (dotacji) na realizację działań, zakup sprzętu lub poprawę 

infrastruktury. Wartość wszystkich projektów zrealizowanych przez wielkopolskie 

biblioteki to 14 520 626 ( 14 mln 520 tys. 626 zł) 

 

 dodatkowo wielkopolskie biblioteki włączyły się w dwa duże przedsięwzięcia 

ogólnopolskie: 

- kampanię Instytutu Książki „Mała książka wielki człowiek”, biblioteki otrzymały 

wyprawki czytelnicze dla trzylatków (167 bibliotek z Wielkopolski) 

- drugą edycję projektu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 

„Kodowanie w bibliotece”, 9 bibliotek otrzymało sprzęt (roboty Photon, gry Scottie 

Go i tablety). 

 

 WBPiCAK w Poznaniu realizuje projekt: „Przebudowa pod względem 

funkcjonalno-użytkowym całości obiektu w Poznaniu przy ul. Prusa 3 wraz  

z termomodernizacją” za kwotę 11 490 850 zł, w tym:  

- dofinansowanie z EFRR w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego (WRPO) - 4 999 950 zł 

- dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego – 6 827 700 zł 

- dofinansowanie ze środków własnych – 1 207 900 zł 

Zakończenie projektu przewidziane jest na koniec 2020 r. 

 

W powyższym zestawieniu nie zostały ujęte środki, które biblioteki otrzymały z MKiDN 

w ramach Programu Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w2019 r.`

     

27.03.2020 r. 

Iwona Smarsz 

p.o. Dyrektor 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  

i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu 

  


