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Miejska Biblioteka Publiczna 

w Zakopanem

Miejska Biblioteka Publiczna w Zakopanem jest biblioteką nowoczesną,
otwarta na potrzeby czytelników. Jednym z podstawowych zadań jest
„rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych
mieszkańców powiatu, upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury ,
dbanie o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu
informacyjnego na terenie powiatu.

Biblioteka nawiązuje współpracę z innymi instytucjami i organizacjami tak, by
kreować miejscową przestrzeń kulturalną i społeczną.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych czytelników biblioteka
proponuje różnorodny program wydarzeń kulturalnych, zakupiła nowości
wydawnicze, zbiory specjalne (audiobooki).

W skład sieci bibliotek, nad którymi opiekę sprawuje biblioteka wchodzą:

- 3 filie miejskie, oddział dla dzieci i młodzieży

- 4 biblioteki gminne i 10 filii.
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Liczba zarejestrowanych czytelników w 2015 roku według wieku

CZYTELNICY

Zarejestrowano 4071 czytelników 

(wzrost o 419 w stosunku do roku ubiegłego).
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Liczba zarejestrowanych czytelników w 2015 

roku według zajęcia
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W roku 2015 w bibliotece głównej i filiach bibliotecznych odnotowano 

ogółem: 55 054 wypożyczeń (książki, czasopisma, zbiory nieelektroniczne), 

z czego 37 676 to udostępnienia:

 na zewnątrz: 

książki 35 818

czasopisma 1 790

audiobooki 68

na miejscu: 17 378

książki 8 693

czasopisma 8 685

liczba odwiedzin w bibliotece:  29 109 

liczba udzielonych informacji:    8 872 

WYPOŻYCZENIA



Literatura dla dzieci i młodzieży 

Literatura dla dorosłych 

Literatura popularno-naukowa 

Zbiory regionalne 

Zbiory audiowizualne 

Czasopisma - prenumeratą objętych                              

jest ponad 47 tytułów

Oferta biblioteczna

6



Na koniec 2015 roku w zbiorach biblioteki znajdowało się:

 118 744 vol. książek,

 4546 vol. czasopism oprawnych

 612 vol. materiałów audiowizualnych.

Większość funduszy na zakup publikacji pochodzi ze środków

własnych, które placówka otrzymuje od organizatora. Dużą pomocą

są tez środki z programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości

wydawniczych”.

Ponadto biblioteka pozyskuje dary od:

czytelników,

towarzystw regionalnych,

innych bibliotek oraz instytucji kultury,

bezpośrednio od autorów,

kolekcjonerów.
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Zbiory biblioteczne
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Zbiory biblioteczne ogółem w jednostkach (wraz z filiami) wynoszą:  

143 031 vol. książek

W ramach zakupu przybyło:

 1656 książek

w tym z:  dotacji organizatora: 858 książek

dotacji MkiDN: 798 książek

 37 zbiorów specjalnych

Zakup ogółem – wydatkowane kwoty w zł: 45 876

w tym:           dotacja organizatora: 24 726

dotacja MKiDN: 21 150

Zbiory biblioteczne
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Na zakup:  wydatkowane kwoty w zł

książek 45 027 zł

zbiorów specjalnych 849 zł

czasopism bieżących 11 601 zł

licencjonowanych zbiorów elektronicznych     900 zł

Dary ogółem w jednostkach 

Książki:  246 vol. o łącznej wartości 2360 zł

Ubytki: 1591 książek o łącznej wartości  1 375,23 zł

Zbiory biblioteczne
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W 2015 roku przybyło z zakupu 

1656 vol. książek 

na kwotę 45 027 zł

oraz 246 vol. książek (darowizny)



Literatura dla dzieci i młodzieży 

Literatura dla dorosłych 

Literatura popularno-naukowa 

Zbiory regionalne 

Zbiory audiowizualne 

Czasopisma - prenumeratą objętych                              

jest ponad 47 tytułów

Oferta 

biblioteczna



Projekt E-booki - umożliwia

darmowe korzystanie z bazy ponad

1800 e-booków oferowanych przez

Wydawnictwo Naukowe PWN SA na

platformie ibuk.libra.pl

Od 11 grudnia 2015 r. Miejska Biblioteka

Publiczna w Zakopanem oferuje swoim

czytelnikom trzeci bezpłatny roczny dostęp

do wybranych tytułów pierwszej

i największej w Polsce czytelni książek

on-line Czytelni internetowej libra.ibuk.pl.
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E-booki



Projekt „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej

książki mówionej dla osób niewidomych i

słabowidzących – Edycja 2014” realizowany

przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom

Niepełnosprawnym „Larix”. Biblioteka w ramach

projektu otrzymała nieodpłatnie 1000 cyfrowych

książek mówionych oraz urządzenie Czytak

Plus, które jest przystosowane do obsługi przez

osoby niewidome i słabowidzące.
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Czytak plus – usłysz książkę



MBP w Zakopanem współpracuje: 

 ze szkołami, przedszkolami, 

 z Tatrzańskim Parkiem Narodowym, z Muzeum Tatrzańskim, 

 z Podhalańskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, 

 z Miejską Galerią Sztuki, 

 z Biurem Promocji Zakopanego, 

 ze Związkiem Podhalan, 

 ze Stowarzyszeniem Spotkania z Filmem Górskim, 

 ze Stowarzyszeniem Fraszka im. Jana Sztaudyngera, 

 z Świetlicą Środowiskową Kuchni Św. Brata Alberta,  

 z Tatrzańską Izbą Gospodarczą i lokalnymi mediami.
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Współpraca
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MBP w Zakopanem organizuje:

Czwartki Literackie dla dorosłych

Czwartki Literackie dla dzieci i młodzieży

 lekcje biblioteczne

zajęcia, warsztaty: literackie, plastyczne

spotkania autorskie z pisarzami

promocje książek

wernisaże, wystawy

 kursy komputerowe dla seniorów
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W 2015 roku zorganizowano w MBP 

w Zakopanem wraz z filiami 

92 wydarzenia kulturalno-oświatowe 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych
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„Karnawał czas zacząć” warsztaty literacko-plastyczne 
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Rozstrzygnięcie konkursu z okazji jubileuszu 110 rocznicy

urodzin Jana Sztaudyngera.
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„Podróże duże i małe”. Spotkanie z podróżnikiem 

i himalaistą Narcyzem Sadłoniem
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„Podróże duże i małe”. Spotkanie z podróżnikiem 

i himalaistą Narcyzem Sadłoniem
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Ferie zimowe w bibliotece
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Ferie zimowe w bibliotece
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Ferie zimowe w bibliotece
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Lekcje biblioteczne dla dzieci
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Lekcje biblioteczne dla dzieci
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Promocja książki Jacka Spławińksiego pt. „Gwizdać na 

Stalina!. Zakopane 1949-1953, wspomnienia gimnazjalisty”
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Spotkanie z Jakubem Poradą. „Porady. 

Porady. Tanie podróżowanie”
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Spotkanie z Jerzym Rostkowskim
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Spotkanie z poetą Krzysztofem Kuczkowskim
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Spotkanie i promocja książki Krzysztofa Zanussiego 

pt. „ Strategie życia, czyli jak zjeść ciastko i je mieć”.



38

Spotkanie i promocja książki Krzysztofa Zanussiego
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Promocja książki Pauliny Młynarskiej 

pt. „Na błędach! Poradnik-odradnik”.
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Spotkanie z  Stanisławem Brejdygantem 

aktorem, pisarzem, reżyserem i scenarzystą.
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Promocja książki

„Jan Kasprowicz. Pieśni na gęśliczkach”
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promocja książki Jerzego Tawłowicza

"Przewodnicy tatrzańscy”
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W ramach Górskiego Czwartku Literackiego promocja 

książki Anny Lichoty pt. „ No i na co Ci te góry”
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Wernisaż fotografii Wojciecha Tokarskiego 

z pobytu w Nepalu
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Wernisaż fotografii Wojciecha Tokarskiego 

z pobytu w Nepalu
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Wystawa malarstwa Doroty Bąk
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Wystawa malarstwa Doroty Bąk
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Bezpłatne szkolenie „E-dekleracje. PIT przez internet
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Bezpłatne szkolenie „E-dekleracje. PIT przez internet
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„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek –

priorytet 1”

Głównym celem programu realizowanego ze środków

finansowych Biblioteki Narodowej w ramach

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata

2014 -2020 jest wzbogacenie i odnowienie

księgozbiorów polskich bibliotek publicznych, w tym

księgozbiorów dla dzieci i młodzieży.

W roku 2015 Miejska Biblioteka Publiczna 

w Zakopanem otrzymała na zakup książek dotację 

w wysokości 21 150,00 zł. 
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„Orange dla Bibliotek” realizowany przez 

Fundację Orange

Głównym celem programu jest edukacja oraz

popularyzacja wykorzystania Internetu przez

użydkowników Bibliotek,

a w szczególności zapewnienie dostępu do

szerokopasmowych łączy internetowych

w placówce głównej i filiach. W 2015 roku wartość

dofinansowania dla MBP w Zakopanem

wynosiła 1381,29 zł.
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Modernizacja pomieszczeń Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Zakopanem - Oddziału dla dzieci i 

młodzieży przy ul. Zborowskiego 1

październik-grudzień 2015r. 

Roboty budowlane - 184 195,38 zł

Zakup mebli bibliot. - 83 607,61 zł

Łącznie wydano kwotę 267 802,99 zł

Całość sfinansowano z dotacji

z Urzędu Miasta Zakopane
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Oddział dla dzieci i młodzieży

przed modernizacją
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7272

Oddział dla dzieci i młodzieży

po modernizacji
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Strona internetowa

www.biblioteka.zakopane.eu
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Profil na facebooku 

https://www.facebook.com/bibliotekaZakopane/
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Newsletter Biblioteki
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Konto w ogólnopolskim portalu 

dla bibliotek w.bibliotece.pl
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Katalog księgozbioru on-line
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O Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zakopanem na 

portalu Dobre Książki
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Zapraszamy


