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SPRAWOZDAWCZOŚĆ
ZA 2019 ROK

BIBLIOTEKI PUBLICZNE
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 



Sieć bibliotek publicznych

W 2019 r. działało 666 placówek bibliotecznych

• 230 BIBLIOTEK (118 w mieście, 112 na wsi)

• 436 FILII BIBLIOTECZNYCH 
(116 w mieście, w tym 39 w Poznaniu; 320 na wsi)

• Biblioteki prowadziły 82 punkty biblioteczne –
o 3 mniej w stosunku do 2018 r.



2019 - zmiany w strukturze filii

Zlikwidowano 10 filii bibliotecznych: 

- 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.



2019 - zmiany w strukturze filii

W zawieszeniu pozostawały 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).

Na podstawie porozumień działało 20 filii 
publiczno-szkolnych



ŁĄCZENIE BIBLIOTEK

W 2019 r. działały 63 biblioteki połączone
z ośrodkami kultury (wzrost o 1 w porównaniu do 2018 r.)

Ze strony samorządów do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu wpłynęło
5 wniosków o wydanie opinii w sprawie połączenia
biblioteki publicznej z innymi instytucjami kultury.

Wydano opinie pozytywne dla gmin: Rakoniewice, Buk.

Negatywne dla gmin: Piaski, Kaczory i Lądek.



KSIĘGOZBIORY 2017 – 2019

• 11.911.256 wol. (2017)

• 11.831.915 wol. (2018)

• 11.773.524 wol. (2019) 



CZYTELNICY 2016-2019

• 513.778 (2016 r.)           14.270 (14,77 / 100 m.)

• 509.877 (2017 r.)            3.901 (14,63 / 100 m.)

• 508.163 (2018 r.)            1.714 (14,56 / 100 m.)

• 514.802 (2019 r.)            6.639 (14,73 / 100 m.)



UŻYTKOWNICY 2017-2019

• 569.691 (2017 r.)

• 574.882 (2018 r.)

• 539.733 (2019 r.)



WYPOŻYCZENIA na zewnątrz 

2016-2019

• 10.282.729 (2016 r.) – o 116.897 

• 10.100.021 (2017 r.) – o 182.708

• 9.874.465 (2018 r.) – o 225.556

• 10.022.014  (2019 r.) - o 147.549



ZBIORY SPECJALNE 2017-2019

• liczba ogółem (2017) – 505.475 jedn. inw.

• liczba ogółem (2018) – 550.391 jedn. inw. 

• liczba ogółem (2019) – 538.942 jedn. inw. 
(około 350 tys. zbiorów posiada Biblioteka Raczyńskich 

w Poznaniu)

• liczba audiobooków:

- (2017) 60.419; (2018) 86.231; (2019) 98.214

• wypożyczenia zbiorów spec.:

- (2017) 372,5 tys.; (2018) 385 tys.; (2019) 344 tys.



PRACOWNICY
bibliotek

Zatrudnienie na stanowiskach bibliotekarskich:

• (2017) – 1353

• (2018) – 1333

• (2019) - 1333

Średnia płaca brutto na stan. bibliotekarskich:

• (2017) – 3.127 zł

• (2018) – 3.287 zł

• (2019) - 3.557 zł



BUDŻETY BIBLIOTEK 2019

• ogółem: 161,4 mln zł

więcej o 21,8 mln zł (w stosunku do 2018 r.)

• od organizatora: 144,9 mln zł

więcej o 20,1 mln zł (w stosunku do 2018 r.)

• na książki od organizatora: 6,5 mln zł

więcej o 900 tys. zł (w stosunku do 2018 r.)



BUDŻETY BIBLIOTEK 2019

• na automatyzację: 2,4 mln zł 
więcej o 600 tys. zł (w stosunku do 2018 r.)

• na remonty: 8,09 mln zł  
więcej o 5,7 mln zł (w stosunku do 2018 r.)

• środki wypracowane przez biblioteki: 5,4 mln 
zł – więcej o 900 tys. zł (w stosunku do 2018 r.)



Środki pozabudżetowe w 2019 r.

• 58 biblioteki pozyskało środki pozabudżetowe

• biblioteki zrealizowały 119 projektów dofinansowanych ze 
środków zewnętrznych

• ubiegano 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)



E-USŁUGI BIBLIOTEK

• 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



DIGITALIZACJA 2019 r.

• 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)

• konsorcja e-booków: 24 biblioteki wzięły udział w konsorcjum 
Legimi; 11 bibliotek w konsorcjum PWN IBUK Libra

szczegółowe informacje w: „Sprawozdaniu opisowym z działalności

wielkopolskich bibliotek publicznych za 2019 r.” dostępnym na stronie WBPiCAK
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