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Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu jest największą biblioteką  

w Powiecie Olkuskim. Swoje zbiory udostępnia w budynku przy ul. F. Nullo 29 b  

w: Wypożyczalni dla Dorosłych, Wypożyczalni dla Dzieci, Czytelni dla Dorosłych, 

Czytelni dla Dzieci, Mediatece oraz w filiach: Filii nr 2 (Olkusz ul. Długa 19), Filii nr 3 

(Olkusz ul. Legionów Polskich 14/16), Filii nr 5 (Olkusz ul. Konopnickiej 4), Filii  

w Braciejówce, Filii w Gorenicach, Filii w Kosmolowie, Filii w Osieku oraz Filii  

w Żuradzie. 
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I. KALENDARIUM 
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LUTY 

Luty: pierwsze zajęcia pt. ABC Ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów – 

zajęcia realizowane na podstawie autorskiego projektu  Artura Czepczyńskiego, mające 

za zadanie upowszechnienie edukacji ekonomicznej i finansowej wśród przedszkolaków 

oraz uczniów szkół podstawowych.  

21 luty Powiatowy Konkurs Mistrz Pięknego Czytania 

marzec pierwsze zajęcia Zaprogramuj Photona. Photon jest interaktywnym robotem 

edukacyjnym, który poprzez aplikację mobilną wprowadza dzieci w świat nowych 

technologii. Photon pomaga dzieciom rozwijać kreatywność, zdolność logicznego 

myślenia, poznawanie podstaw programowania i zrozumienie działania czujników, w 

które jest wyposażony. Jego obsługa dostosowana jest do różnego etapu rozwoju dzieci, 

ich możliwości oraz zdolności percepcji. Umiejętności Photona są uzależnione od 

postępów dzieci.  

 

MARZEC 

1 marca premiera Bajki na weekend 

14 marca spotkanie autorskie z Marcinem Kydryńskim 

 

 

KWIECIEŃ 

5 kwietnia Gala Międzynarodowego Dnia Teatru 2019 podczas której olkuska 

Biblioteka otrzymała Statuetkę Teatralną Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego dla 

Instytucji wspierającej działalność STL 

8 kwietnia spotkanie autorskie z Arturem Andrusem 

13 kwietnia wystartował Klub Gier Planszowych - projekt przeznaczony dla dzieci od 

8 do 11 lat. W czasie comiesięcznych spotkań dzieci w parach lub zespołowo rywalizują 

w rozgrywkach planszowych w celu przyjemnego i efektywnego spędzenia wolnego 

czasu. Gry planszowe stanowią nie tylko wspaniałą formą rozrywki, ale także 

wspomagają rozwój intelektualny, doskonalą umiejętność logicznego myślenia, integrują 

grupy rówieśnicze i uczą tworzyć oraz zacieśniać więzy międzyludzkie. Projekt został 

wpisany na stałe do oferty edukacyjnej olkuskiej Biblioteki i realizowany będzie  

również w następnych latach. 

17 kwietnia  szkolenie Zamówienia publiczne do 30 000 euro 

 

MAJ 

8 maja Spotkanie autorskie z Ewą Nowak  

10 maja wykład dra Pawła Naleźniaka – pracownika Biura Edukacji Narodowej 

Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie na temat masowych morderstw 

dokonywanych przez Ukraińców na ludności polskiej Wołynia i Małopolski Wschodniej.  

13 maja Olimpiada przedszkolaka z języka angielskiego 
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14 maja Powiatowy Konkurs Plastyczny Cuda i dziwy, czyli w świecie wierszy Juliana 

Tuwima dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z powiatu olkuskiego 

17 maja spotkanie autorskie z Tomaszem Sekielskim 

20 maja Uroczysta gala wręczenia nagród laureatom VII edycja Konkursu Plastycznego 

Mój dzień w bibliotece dla uczniów przedszkoli z Miasta i Gminy Olkusz,  

21 maja szkolenie Canva - grafika w pracy bibliotekarza 

24 maja szkolenie A może audycja radiowa? - tworzenie i wykorzystanie 

podcastów w bibliotece  

31 maja Noc w Bibliotece pod hasłem Niezwykła podróż "Lokomotywą" Pana 

Tuwima 

 

CZERWIEC 

3 czerwca I Powiatowy Test Wiedzy o Książce i Literaturze oraz koncert Moniki 

Gębali  

4 czerwca Warsztaty z drukarką 3D  

5 czerwca Spotkanie z youtuberem Marcinem Okoniewskim  

6 czerwca 2019 Seminarium Szkoleniowe: Pozycjonowanie strony internetowej 

biblioteki, znaczenie permalinków w bibliotecznych bazach danych 

Szkolenie  Prawo autorskie w działalności biblioteki 

 7 czerwca Impreza plenerowa na rynku w ramach projektu Olkuski Festiwal Literacki 

- u(MOC)nieni literaturą 

11 czerwca Kreatywne maluchy – nauka przez sztukę - warsztaty literacko-

artystyczne dla najmłodszych   

13 czerwca promocja 20. numeru Ilcusian 

24 czerwca szkolenie Myślenie wizualne oraz podstawy graphic recordingu w 

animacji i edukacji. 
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II. GROMADZENIE ZBIORÓW 
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Gromadzenie i przechowywanie zbiorów zarówno dla Centrali jak i filii jest nadrzędnym 

zadaniem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu. Gromadzeniem objęte 

są publikacje krajowe: książki i czasopisma, nagrania (dokumenty dźwiękowe  

i audiowizualne). Olkuska książnica zajmuje się zbiorami bibliotecznymi w skład których 

wchodzą: wydawnictwa zwarte (książki, broszury), wydawnictwa ciągłe (czasopisma, 

publikacje  nieperiodyczne, wydawnictwa seryjne), zbiory specjalne: tradycyjne 

(rękopisy, zbiory kartograficzne, muzyczne, graficzne) audiowizualne (oglądowe: 

fotografie, przeźrocza, słuchowe: płyty, taśmy, oglądowo-słuchowe: filmy dźwiękowe, 

wideokasety, dyski kompaktowe). 

 

Aby właściwie i profesjonalnie budować kolekcję zbiorów w Bibliotece istotne są zasady 

doboru zbiorów. 

W ramach zasad doboru ważne są: 

 znajomość charakteru biblioteki (wielkość placówki i kompletność posiadanych 

zbiorów); 

 rozeznanie potrzeb czytelniczych (rozeznanie obsługiwanego środowiska, 

orientacja w zainteresowaniach i perspektywicznych potrzebach czytelniczych  

i sytuacji środowiskowej, w której działa biblioteka); 

 planowanie struktury zbiorów (ustalenie zakresu treściowego gromadzonych 

materiałów, ich zasięgu chronologicznego, rodzaju kompletowanych zbiorów), 

dostosowanie ich do istniejącej sieci placówek bibliotecznych na terenie powiatu, 

uwzględnianie wartości obiektywnej i użytkowej zbiorów bibliotecznych; 

 generowanie automatycznych statystyk do oceny i charakterystyki kolekcji  

w celu usystematyzowania szczegółowej wiedzy na temat gromadzonych 

zbiorów i stopnia ich wykorzystania; 

 badanie poziomu reprezentacji dziedzin gromadzonych zbiorów, stopnia 

wykorzystania tematycznego zbiorów przez grupy czytelników; 

 współpraca  z  księgarzami, bibliotekarzami, czytelnikami, działem Udostępniania 

Zbiorów, Wojewódzką Biblioteką w Krakowie, antykwariatem, środowiskiem 

lokalnym.  

Współpraca dotyczy wymiany poglądów i oceny rynku wydawniczego, zapotrzebowania 

na konkretne pozycje książkowe, informacji o wydarzeniach skutkujących powstaniem 

publikacji książkowych i innych, reagowanie na nowe potrzeby czytelników (np. zakup 

komiksów dla dorosłych) 

 

Prowadząc warsztat gromadzenia zbiorów skupiamy się na: 

 tworzeniu księgozbioru podręcznego 

 tworzeniu kartoteki zakupu odzwierciedlających zamówienia wstępne, 

zamówienia po przeglądzie z autopsji, (przegląd w  hurtowniach internetowych 

baz danych posiadających wyszukiwarki zaawansowane, umożliwiające 

przeszukiwanie książek z zastosowaniem różnych kryteriów wyszukiwawczych) 

 kartoteki dezyderatów odzwierciedlających zapotrzebowania na pozycje 

zgłaszane przez czytelników 
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 kartoteki kontynuandów odnotowujących wydawnictwa wielotomowe, bądź 

ukazujące się w ramach autorskich cykli wydawniczych 

 tworzeniu katalogu centralnego – opisy bibliograficzne dla książek i zbiorów 

specjalnych 

Tworzenie warsztatu gromadzenia zbiorów pozwala nam lepiej orientować się w  tak 

dużych  zbiorach jakimi dysponuje biblioteka (173 874 wol./j. na dzień 30 czerwca 2019 

r.) 

 

Dobierając zbiory do Biblioteki korzystamy ze źródeł informacji. Opieramy się na 

orientacji własnej i rozeznaniu  jakie wydawnictwa ukazały się już dawniej, jakie są     

w bieżącej sprzedaży i jakie mają się ukazać. 

Źródłami prospektywnymi czyli takimi, które mogą nas zaciekawić i zorientować na to 

co będzie w sprzedaży wkrótce są kartoteki zapowiedzi wydawniczych i książkowych, 

portale internetowe, biuletyny zapowiedzi Nowych Książek. 

Do źródeł bieżących zaliczyć możemy „Nowe Książki”, „Notes Wydawniczy”, portale 

internetowe, dodatki książkowe do czasopism, katalogi wydawnicze. 

Do źródeł retrospektywnych czyli zawierających informacje o wydawnictwach już 

obecnych na rynku zaliczyć możemy również „Nowe Książki” z uwagi na zamieszczane w 

nich recenzje. Poznajemy książki z autopsji na targach książki, w księgarniach. 

 

W gromadzeniu i uzupełnianiu zbiorów opieramy się na źródłach wpływu, którymi są: 

 

 zakup: podstawowe źródło wpływu 

 dar: zbiory pozyskane nieodpłatnie 

 za zagubione: zbiory wprowadzone jako towarzyszące protokołom ubytków 

„niezwrócone przez czytelników” 

 inne: zbiory wprowadzane z pozostałych źródeł 

 

Zakupione zbiorczo książki zostają wpisanie do systemu, rozdzielone do poszczególnych 

agend w centrali oraz do filii.  

Na koniec czerwca  2019 r. zbiory Biblioteki liczyły  173 874 wol./j. 

Poniższe wykresy prezentują pochodzenie zbiorów objętych rejestracą, zgromadzonych 

w I półroczu 2019 r. 
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Liczba prenumerowanych tytułów czasopism – 17 

Oferta biblioteki została wzbogacona o bezpłatny dostęp do utworów (Wolnych Lektur), 

które można pobrać bezpośrednio z katalogu on-line. Wykupiono dostęp do katalogu 

IBUK Libra, do serwisu internetowego Legimi oraz bazy danych Lex Gamma. 

Środki na zakup książek oraz zbiorów specjalnych pochodzą od  Organizatora, dotacji 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Budżetu Obywatelskiego 

Olkusza. 

 

Dary 

Książki:  3056 
woluminów / jednostek inwentarzowych  

Zakup: 2032 

Dar: 988 

Za zagubione: 20 

Inne: 16 

Zbiory specjalne:  37  
woluminów / jednostek inwentarzowych 

Zakup: 37 

Dar: 0 

Za zagubione: 0 

Inne: 0 
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dar: zbiory pozyskane nieodpłatnie 

Dzięki hojności darczyńców zbiory Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Olkuszu wzbogaciły się o 988 jednostek inwentarzowych. 

 

Selekcja 

Ze zbiorów PiMBP w Olkuszu i  filii wycofano 4743 jednostki inwentarzowe (zbiory 

zniszczone, zagubione przez czytelników, zdezaktualizowane, nieprzydatne, 

nieodnalezione). 

 

Katalogowanie zbiorów 

Zapewniamy kompleksową obsługę dotyczącą zbiorów zgromadzonych w centrali oraz 

w filiach Biblioteki. Uczestniczymy w projektach Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego  „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”, Budżet 

Obywatelski Olkusza – „Zakup i dostawa książek do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Olkuszu”. 

 

Opracowując zbiory formalnie: 

Katalogujemy w oparciu o format MARC21 (konwersja danych, kopiowanie                                                       

z baz własnych, opisy z autopsji). 

 

Wprowadzamy informacje własne (pola zasobu), w których umieszczana jest sygnatura 

zbiorów – jest to najczęściej cyfrowe oznaczenie informujące o miejscu w którym dany 

egzemplarz powinien się znajdować w Bibliotece. 

Tworzymy kolekcje tematyczne. 

Tworzymy cykliczne kolekcje nowości. 

Opisane wyżej kolekcje i wprowadzane dane do systemu bibliotecznego, znajdują 

odzwierciedlenie w postaci katalogu online widocznego i dostępnego  w internecie.  

 

Opracowując zbiory rzeczowo: 

klasyfikujemy (wg Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej) 

tematujemy (wykorzystując  Deskryptory) 

tematujemy rzeczowo (ustalamy fasety za pomocą których książka jest tematowana) 

tematujemy formalnie (ustalamy autorstwo) 

tworzymy ujednolicone kartoteki wzorcowe (rzeczowe i formalne) 

 

Prowadzimy ewidencję zbiorów: 

 Sumaryczną (wstępną) ewidencję wpływów – wstępne ujęcie ewidencyjne 

wszystkich materiałów wpływających do biblioteki bez względu na źródło ich 

wpływu 

 Szczegółową (jednostkową) ewidencję wpływów. Drukujemy kolejne karty ksiąg 

inwentarzowych uzyskiwanych w formie wydruku z komputerowej bazy danych 

raz    w roku po zakończeniu roku kalendarzowego. Opisujemy, pieczętujemy  i 
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szyjemy poszczególne księgi inwentarzowe tak aby można je było oprawić w 

drukarni. 

 

Prowadzimy centralną rejestrację ubytków.  

Pracujemy w module Obsługa inwentarzy i ubytków –zarządzamy kartotekami ubytków 

w systemie przeglądając kartoteki: zgłoszenia, przygotowanie, ubytkowanie. 

Planujemy i realizujemy proces ubytkowania zbiorów. 

Przygotowujemy książki do ubytkowania (wybór, zgłaszanie, ubytkowanie, wykreślanie 

wycofanych pozycji  z inwentarzy w wersji  papierowej). 

Prace dotyczące ubytkowania przeprowadzamy w module Obsługa inwentarzy. 

Cyklicznie sporządzamy protokoły ubytkowania dla zbiorów niezwróconych przez 

czytelników we wszystkich agendach.  

Średnio rocznie przeprowadzamy takie operacje na 4 tysiącach zbiorów. 

 

Przygotowujemy protokoły bieżącej szacunkowej wartości nabycia materiałów 

nieposiadających informacji o cenie. 

 

Wszystkie książki, nagrania dźwiękowe i audiowizualne wpływające do Powiatowej  

i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olkuszu są katalogowane w Dziale Opracowania  

i Gromadzenia Zbiorów. 

W ostatnich latach stopniowo wprowadzane są nowe zasady katalogowania, które 

umożliwiają prezentację informacji o zbiorach w sposób pełny, intuicyjny i dostosowany 

do potrzeb zróżnicowanej grupy odbiorców. Pozwalają one na dostosowanie opisu 

bibliograficznego do wymagań wyszukiwania fasetowego i zapewniają kompatybilność  

z międzynarodowymi standardami danych. 

 

SKONTRA 

Od stycznia do czerwca została przeprowadzona 1 kontrola księgozbioru: 

● w filii w Osieku – 26-27 czerwca – po upływie 5 lat od ostatniego skontrum. 

 

 

GROMADZENIE MATERIAŁÓW REGIONALNYCH 

 

Olkuska Biblioteka gromadzi również zbiory o tematyce regionalnej. Wśród 

gromadzonych regionaliów znajdują się m. in. czasopisma i wydawnictwa opisywane w 

bibliografii. Dzięki stałej współpracy z bibliotekami, organizacjami  

i instytucjami udało nam się także zgromadzić w pierwszym półroczu 2019 r. liczne 

dokumenty życia społecznego (wydawnictwa ulotne, plakaty, kalendarze, widokówki, 

ulotki, wydawnictwa okolicznościowe), które coraz częściej stają się obiektem 

badawczym studentów oraz tematem prac dyplomowych. Dzięki zgromadzonym 

zasobom Biblioteka jest w stanie sprostać oczekiwaniom czytelników. 
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III. ZINTEGROWANY SYSTEM BIBLIOTECZNY 
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Publikacje i inne materiały biblioteczne, które wpływają do Powiatowej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Olkuszu są na bieżąco rejestrowane w zintegrowanym systemie 

bibliotecznym Sowa SQL. 

System SowaSQL współpracuje z serwerem baz danych PostgreSQL. 

Korzystanie z wersji SQL systemu SOWA gwarantuje szereg praktycznych udogodnień 

związanych z bezpieczeństwem  i spójnością danych, skalowalnością oraz szybkością 

działania. 

   

Inne udogodnienia 

 brak konieczności reindeksowania baz po awarii, 

 dostęp do profesjonalnych i bardzo potężnych pod względem użytkowym 

narzędzi zarządzania bazami, dostarczanych przez producenta serwera SQL. 

Współpracujemy z firmą Sokrates (sprzedawca Zintegrowanego Systemu Bibliotecznego 

Sowa SQL) w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania poszczególnych modułów 

programu.  

 

Użytkowany system biblioteczny SOWA SQL umożliwia Czytelnikom przeszukiwanie 

zdalne katalogów. W pierwszej połowie 2019 r. z funkcji zdalnego rezerwowania, 

zamawiania i prolongaty zbiorów skorzystano łącznie 22 341 razy (rezerwowanie – 

2181 razy, zamawianie – 2179 razy, prolongata zbiorów – 6642 razy, logowanie –11339 

razy). Najliczniejszą grupą osób korzystających z ww. usług w 2019 r. są osoby w wieku 

25-44 lata (ok. 50%), na drugim miejscu są osoby w wieku 45-60 lat (ok. 20%) oraz 

osoby w wieku pow. 60 lat (12,81 %), głównie osoby pracujące (ok. 58 %) i uczące się 

(ok. 28 %).  

 

Od stycznia do czerwca 2019 r. zanotowano 852 991 wejść na stronę elektronicznego 

katalogu olkuskiej Biblioteki – 4687 odwiedzin dziennie. 

 

Olkuska biblioteka jest wyposażona w sprzęt komputerowy, na który składa się 91 

komputerów (w tym 68 komputerów podłączonych do Internetu). Zarówno Centrala, jak 

i filie oferują swoim czytelnikom bezpłatny dostęp do Internetu - łącznie na 38 

stanowiskach komputerowych i tabletach. Czytelnicy mogą również korzystać  

z dostępnych, zainstalowanych na komputerach aplikacji, mogą również korzystać  

z własnego sprzętu oraz bezpłatnego wi-fi. Użytkowany sprzęt jest w miarę możliwości 

wymieniany na nowy. W 2019 r. zostało zakupionych 6 nowych komputerów w tym 1 

laptop. 
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IV. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW 
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Od stycznia do czerwca 2019 r. ze zbiorów Biblioteki wraz z filiami skorzystało 13 444 

użytkowników (o 977 osób więcej niż w tym samym czasie 2018 r). Osoby te 

skorzystały z następujących usług: wypożyczały zbiory, korzystały z czytelni oraz 

Internetu. 8923 osoby (o 640 więcej niż w tym samym czasie w 2018 r.) wypożyczyło 

książki. W okresie sprawozdawczym użytkownicy odwiedzili bibliotekę 62 626 razy 

wypożyczając łącznie 155 012 woluminy oraz korzystając z oferty edukacyjnej, 

szkoleniowej i uczestnicząc w spotkaniach autorskich.  

 

INFORMACJA BIBLIOTECZNA 

 

W pierwszym półroczu pracownicy Działu Udostępniania Zbiorów udzielili 1755 

informacji na temat zbiorów biblioteki: 

 W Wypożyczalni dla Dorosłych – 1239 

 W Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży – 415 

 W Mediatece -  101 

 

172 osoby (7 grup  zorganizowanych) skorzystały z programu zwiedzania olkuskiej 

Biblioteki. Uczestnicy zajęć poznają również zasady korzystania z katalogu i usług 

PiMBP w Olkuszu.  

 

PRASA 

 

W pierwszym półroczu 247 osobom udostępniono prezencyjnie na miejscu oraz 

wypożyczono na zewnątrz 572 egzemplarze gazet i czasopism.  

 

OBSŁUGA SPECJALNYCH GRUP UŻYTKOWNIKÓW 

 

Olkuska biblioteka posiada ofertę dla specjalnych grup użytkowników tj. 

seniorów i osób niepełnosprawnych. Dla seniorów są organizowane następujące zajęcia: 

„ABC komputera i Internetu” – warsztaty komputerowe dla Seniorów organizowane 

w ramach współpracy z olkuskim Uniwersytetem III Wieku. Zajęcia przeznaczone są dla 

osób w wieku 50+. Celem zajęć jest poszerzenie i utrwalenie wiedzy uczestników zajęć 

oraz nauka poprawnej pracy z komputerem, poznanie budowy komputera i klawiatury, 

pamięci USB, programu graficznego, programów pakietu MS Office (Word, Excel, 

Powerpoint), zasad korzystania z Internetu (poczta, e-mail.) oraz portali 

społecznościowych. W pierwszej połowie 2019 r. w zajęciach udział wzięło 882 osoby. 

Indywidualne konsultacje - pomoc w zredagowaniu dokumentów aplikacyjnych, 

drukowaniu, wyszukiwaniu ofert pracy w Internecie, zakładaniu skrzynki mailowej, 

wysyłanie załączników za pomocą skrzynki mailowej, konsultacje z seniorami.  
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W 2019 r. olkuska Biblioteka kontynuowała współpracę z Zespołem Szkolno-

Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 w Olkuszu, z Zespołem Szkół Specjalnych w Olkuszu, 

z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło  

w Olkuszu (Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Olkuszu) oraz 

Integracyjnym Niepublicznym Przedszkolem TĘCZOWA KRAINA w Olkuszu.  

W 2019 r. olkuska Biblioteka nawiązała również współpracę z: 

 Socjalizacyjną Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Olkuszu  

 Placówką Wsparcia Dziennego przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Olkuszu 

 Fundacją „Akademia Przyszłości” w Olkuszu 

 Środowiskowym Domem Samopomocy w Olkuszu 

 Zespołem Szkół Specjalnych w Mysłowicach 

Podopieczni ww. instytucji w ramach współpracy biorą udział w zajęciach i warsztatach 

edukacyjnych. W I pierwszym półroczu 2019 r. w zajęciach wzięły udział 172 osoby. 

 

Dla osób niewidomych i niedowidzących gromadzi i udostępnia książki mówione, 

audiobooki, e-booki i książki z dużą czcionką.   

Nawiązano również stałą współpracę z nowo otwartym Niepublicznym 

Przedszkolem Językowo – Sportowym UNIWERSYTET PRZEDSZKOLAKA w Olkuszu. 

 

TWORZENIE ZESTAWIEŃ TEMATYCZNYCH I UDZIELANIE INFORMACJI 

REGIONALNYCH 

 

Pracownicy olkuskiej Biblioteki udzielają również (osobiście, telefonicznie i 

mailowo) informacji dotyczących regionu. Przy przygotowywaniu tych informacji 

wykorzystywane są bazy bibliograficzne, katalog biblioteki oraz dokumenty życia 

społecznego. W celu udzielenia pełnej informacji, współpracujemy z instytucjami i 

organizacjami z terenu powiatu olkuskiego. Udzielone w pierwszym półroczu 2019 r. 

informacje osobiście i telefonicznie miały charakter spisów bibliograficznych, cytatów 

zaczerpniętych z dokumentów, odsyłały do konkretnego dokumentu (łącznie 11 

informacji), a także skanów wybranych części publikacji przesłanych drogą mailową lub 

przekazanych bezpośrednio (3 informacje). 

Przeprowadzano również dwa szkolenia indywidualne dla czytelników Biblioteki 

z obsługi i wyszukiwania informacji w elektronicznej bazie danych Bibliografia Powiatu 

Olkuskiego z uwzględnieniem wersji elektronicznych dokumentów zamieszczonych  

w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej. 
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V. BIBLIOGRAFIA 
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BAZY BIBLIOGRAFICZNE 

W związku z ustawowym obowiązkiem tworzenia bibliografii regionalnej, 

tworzymy dwie bazy bibliograficzne: autorską bazę własną pod nazwą Bibliografia 

Powiatu Olkuskiego (zawierającej opisy szczegółowe) oraz współtworzymy bazę 

małopolką pod nazwą Bibliografia Małopolski (SBR - Systemu Bibliografii Regionalnej 

Województwa Małopolskiego, zawierającej wybrane rekordy bibliografii powiatowych). 

Bibliografie tworzone są z pomocą wszystkich bibliotek w powiecie – instytucje 

gromadzą i dostarczają do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu 

publikacje dotyczące ich miejscowości lub gmin, opisywane następnie przez 

pracowników Biblioteki. 

Bibliografia Powiatu Olkuskiego jest podstawowym źródłem upowszechniania 

wiedzy o regionie w ujęciu współczesnym i historycznym. Olkuska Biblioteka realizuje 

dokumentacyjną rolę bibliografii wobec lokalnej społeczności, uwzględniając jej 

potrzeby – zarówno w sferze dokumentacji piśmienniczej, jak i bieżącej informacji.  

W bazach regionalnych tworzonych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną  

w Olkuszu rejestrowane są dokumenty treściowo związane z historycznym  

i administracyjnym obszarem powiatu olkuskiego. Zakres tematyczny Bibliografii 

Powiatu Olkuskiego jest bardzo szeroki, uwzględnia materiały z wszystkich dziedzin 

wiedzy. Uzupełniają one również zasób Bibliografii Małopolski o materiały lokalne, przy 

czym w drodze selekcji wybierane są do niej materiały o istotnej wartości informacyjnej, 

z naciskiem na dokumentowanie historii i dorobku kulturowego regionu. 

Baza pełni funkcję zbliżoną do indeksu lub spisu treści różnych publikacji  

i umożliwia szybkie dotarcie do informacji o artykułach na temat powiatu olkuskiego 

poprzez wyszukiwarkę, przy czym docelowo każdy rekord opisujący dokument ma 

kierować do tego zdigitalizowanego dokumentu. W Bibliografii Powiatu Olkuskiego 

gromadzone są opisy bibliograficzne odpowiadające na potrzeby lokalnej społeczności  

i uwzględniające potrzeby osób indywidualnych oraz instytucji działających na terenie 

ziemi olkuskiej. 

W celu stworzenia rekordu codziennie przeglądane są i analizowane artykuły  

w gazetach i czasopismach, książkach oraz wszelkich innych publikacjach, poświęcone 

powiatowi olkuskiemu. W miesiącach styczeń – czerwiec 2019 r. analizie 

bibliograficznej poddane zostały gazety i czasopisma: „Dziennik Polski” (181 numerów), 

„Gazeta Krakowska” (181 numerów), „Przegląd Olkuski” (26 numerów), „Gwarek 

Olkuski” (151 numerów), „Wieści Wolbromskie” (50 numerów), „Bolesławskie Zeszyty 

Historyczne” (36 numerów), „Kwartalnik Gminy Olkusz” (13 numerów), „Echo Klucz” 

(20 numerów), „Bolesławskie Prezentacje” (5 numerów), „Głos Bukowna” (1 numer), 

„Afront” (1 numer), „Ilcusiana” (1 numer), „Zeszyty Historyczne Olkusza” (1 numer), 

„Andrzejowym Szlakiem” (1 numer). Opracowaniu bibliograficznemu łącznie poddanych 

zostało 668 numerów czasopism, 10 albumów fotograficznych oraz liczne wydawnictwa 

książkowe poświęcone tematyce regionalnej. 
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Po wybraniu materiału tworzony jest w systemie Sowa SQL w formacie MARC-21 

rekord bibliograficzny: opis książki lub artykułu, zawierający dane fizyczne  oraz 

formalne, a także określenie ram czasowych, geograficznych, tematu i dziedziny 

publikacji za pomocą deskryptorów Biblioteki Narodowej (ujednoliconych haseł 

wybieranych z dostępnego katalogu lub tworzonych przez opisującego na potrzeby 

rekordu, pozwalających użytkownikowi na proste wyszukiwanie informacji). W 

Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olkuszu prowadzona jest również – 

związana z przekształceniami  platformy zapisu i jego sposobu - systematyczna korekta 

wpisywanych od 2005 r. rekordów, dostosowująca je do aktualnych standardów. Nowo 

powstały rekord tworzony jest do Bibliografi Powiatu Olkuskiego oraz kopiowany jest 

do Systemu Bibliografii Regionalnej Województwa Małopolskiego. 

Baza Bibliografii Powiatu Olkuskiego liczy obecnie 31811 rekordy (stan na 

30.06.2019). W miesiącach styczeń - czerwiec 2019 r. wprowadzono 397 nowych 

rekordów bibliograficznych, 410 nowych haseł przedmiotowych i formalnych oraz 

zmodyfikowano 8871 rekordów (bibliograficznych, przedmiotowych i formalnych). 

Bibliografię odwiedziło na koniec 2019 r. 8679 osób. W Systemie Bibliografii 

Regionalnej Małopolskiej na koniec czerwca 2019 r. znalazło się 25728 rekordów 

wprowadzonych przez PiMBP w Olkuszu. W systemie Bibliografii Regionalnej 

Małopolskiej w miesiącach styczeń - czerwiec 2019 r. opracowano 274 nowe rekordy 

bibliograficzne, 133 nowe hasła przedmiotowe i 20 formalnych oraz zmodyfikowano 

łącznie 473 rekordy (wprowadzone do SBR opisy poddane zostały selekcji zgodnie z 

wytycznymi WBP w Krakowie).  

Bibliografia Małopolski prowadzona jest we współpracy z WBP w Krakowie  

w ramach konsorcjum bibliotek. W związku z tym regularnie odbywają się konferencje i 

szkolenia (zwykle w WBP w Krakowie) poświęcone zmianom w katalogowaniu i opisach 

bibliograficznych, wprowadzanych przez Bibliotekę Narodową, w których obowiązkowo 

uczestniczą również olkuscy bibliotekarze. 
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VI. BIBLIOTEKA CYFROWA. DIGITALIZACJA 
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Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu skanuje w wysokiej 

rozdzielczości bieżące i archiwalne materiały piśmiennicze, fotograficzne i 

ikonograficzne. Następnie skany poddawane są obróbce cyfrowej w programie Scan 

Tailor zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz 

katalogowane w celu publikacji na platformach cyfrowych (na aktualnie 

modernizowanej Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej, zrzeszonej w Federacji Bibliotek 

Cyfrowych). 

Materiały do digitalizacji pozyskiwane są różnymi drogami: bibliotekarze 

poszukują ich w instytucjach i organizacjach, są przynoszone przez właścicieli, 

dostarczają je biblioteki z terenu powiatu olkuskiego lub współpracujący z Powiatową i 

Miejską Biblioteką Publiczną w Olkuszu regionaliści i historycy. W każdym przypadku 

podpisywane są umowy licencyjne  na publikację dokumentów. W ramach  współpracy z 

olkuskim oddziałem PTTK digitalizujemy materiały i dokumenty obrazujące historię 

regionu. Materiały te są na bieżąco przeglądane, selekcjonowane, digitalizowane, 

poddawane obróbce graficznej i gromadzone na dyskach Biblioteki. 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu jest partnerem projektu 

prowadzonego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie, którego celem jest 

stworzenie nowoczesnej, odpowiadającej współczesnym standardom biblioteki 

cyfrowej. Realizacja tego projektu planowana jest na 2020 rok. W nowo stworzonej 

bibliotece cyfrowej olkuska Biblioteka będzie udostępniała zdigitalizowane dokumenty 

w sposób bardziej przyjazny użytkownikowi, w związku z tym wszelkie prace 

digitalizacyjne podporządkowane są nowej formie udostępniania. Zdigitalizowane 

dokumenty zostaną połączone odnośnikami ze swoimi opisami w bibliografiach: 

powiatu olkuskiego i województwa małopolskiego. 

W pierwszym półroczu 2019 r. skanowane były: albumy ze zdjęciami rodziny 

Dietlów, przedwojenna „Kronika Harcerska” i Kronika Parafii Jangrot oraz archiwalne 

numery „Wieści Wolbromskich”. W tym okresie zeskanowano 3524 stron dokumentów, 

obróbce cyfrowej poddano 2218 plików. Na koniec czerwca 2019 r. w MBC znajdowało 

się łącznie 1068 zgromadzonych i zdigitalizowanych staraniem Powiatowej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Olkuszu dokumentów, które osiągnęły 76593 wyświetleń (5488 

odsłon w okresie  w styczeń - czerwiec 2019). 

  Ponieważ digitalizacja wymaga dużych nakładów czasowych, korzystamy z 

pomocy wolontariuszy, praktykantów, którzy w miarę możliwości skanują zgromadzone 

zbiory. 
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VII. DZIAŁALNOŚĆ  PROMOCYJNA  
I WYDAWNICZA 
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DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA 

Usługi biblioteczne mające trafić do największej liczby odbiorców potrzebują 

odpowiedniej reklamy, która zachęci do zaangażowania się w nasze projekty zarówno 

użytkowników, partnerów jak i darczyńców. 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu promuje swoją działalność 

przez współpracę ze środowiskiem. Aktualne informacje o działalności biblioteki 

ukazują się w Przeglądzie Olkuskim, na stronie internetowej Urzędu Miasta, stronie 

internetowej Starostwa Powiatowego, własnej stronie internetowej, tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta, własnej tablicy ogłoszeń oraz w formie plakatów, ulotek i innych 

materiałów kolportowanych do użytkowników oraz mieszkańców powiatu olkuskiego. 

Informacje o bieżących wydarzeniach, imprezach bibliotecznych, spotkaniach, 

zajęciach edukacyjnych zamieszczane są wraz z materiałem graficznym na stronie 

internetowej Biblioteki. 

Olkuska biblioteka posiada również profile na facebook’u oraz na portalu 

w.bibliotece.pl, które są na bieżąco aktualizowane.   

W pierwszej połowie 2019 r. opublikowano łącznie 190 postów na fanpage 

Biblioteki.  Średnie zasięgi poszczególnych postów: 

 Post z filmem  docierał średnio do 1319 odbiorców 

 Post ze zdjęciem docierał średnio do 1038 odbiorców 

 Post z opublikowanym statusem docierał średnio do 693 odbiorców 

 Post z zamieszczonym linkiem docierał średnio do 481 odbiorców 

Od początku roku 220 osób rozpoczęło obserwację fanpage biblioteki (całkowita liczba 

obserwujących fanpage 1412 osób) 

 

Ważne wydarzenia w działalności Biblioteki są rejestrowane i popularyzowane w 

formie wideorelacji z imprez  oraz filmów. 

Od 1 marca w każdy piątek na stronie internetowej, facebook’u oraz na kanale 

youtube jest publikowana „Bajka na weekend” czyli materiał filmowy, w którym 

bibliotekarze, partnerzy oraz czytelnicy Biblioteki czytają książki dla dzieci.  Do końca 

czerwca ukazało się 18 odcinków „Bajki na weekend” ( 1 zapowiedź, 17 odcinków). 

Celem akcji jest promowanie literatury dziecięcej oraz zachęcenie dzieci do czytania. 

Przygotowywane są materiały propagujące działalność Biblioteki w środowisku 

(dyplomy konkursowe, plakaty, ulotki, wystawy itp.) Strona internetowa Biblioteki jest 

aktualizowana, na bieżąco ukazują się na niej artykuły, fotografie, galerie ze spotkań. 

Zamieszczane są również inne elementy graficzne strony internetowej: baner główny 

strony i plansze reklamujące poszczególne projekty realizowane przez Bibliotekę.  W 

pierwszym półroczu 2019 r. odnotowano 25 787 odsłon strony internetowej oraz 5712 

użytkowników. 

Olkuska Biblioteka uczestniczy również w ogólnopolskich akcjach promujących 

czytelnictwo np.: Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Tydzień Bibliotek, udział w 

kampanii promującej czytelnictwo: Cała Polska Czyta Dzieciom, Narodowe Czytanie, 

Ogólnopolskie Urodziny Książkowego Misia. 
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DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu od 2009 roku jest wydawcą 

półrocznika o tematyce regionalnej pt. „Ilcusiana”. Rocznie ukazują się dwa numery, do 

tej pory ukazało się 20 numerów. Wszystkie czynności związane z wydawaniem 

czasopisma (zbieranie artykułów do publikacji, korekta tekstów, kontakty z Redaktorem 

Naczelnym, Radą Programową, autorami, drukarnią, wysyłanie egzemplarza 

obowiązkowego) oraz organizowanie spotkań promocyjnych realizowane są w Dziale 

Bibliograficzno-Informacyjnym.  
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VIII. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-
OŚWIATOWA, EDUKACYJNA 
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SPOTKANIA AUTORSKIE, WYKŁADY 

 

Czytelnicy olkuskiej Biblioteki  mieli okazję spotkać się z autorami książek: Marcinem 

Kydryńskim, Arturem Andrusem, Ewą Nowak, Tomaszem Sekielskim oraz youtuberem 

Marcinem Okoniewskim. 

 7 czerwca czytelnicy spotkali się z Grzegorzem Kłeczkiem, autorem wystawy 

eksponowanej w olkuskiej Bibliotece „Birma w rytmie Tiptaki”.  Podczas spotkania nasz 

gość opowiedział o swojej podróży do Birmy oraz wyświetlił zdjęcia ilustrujące jego 

wyprawę.  

    10 maja b.r. uczniowie szkół średnich wysłuchali wykładu dra Pawła Naleźniaka – 

pracownika Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. 

Wykład dotyczył masowych morderstw dokonywanych przez Ukraińców na ludności 

polskiej Wołynia i Małopolski Wschodniej. Na zakończenie spotkania młodzież obejrzała 

wystawę plenerową „Wołyń 1943. Wołają z grobów których nie ma”, zorganizowaną 

również przez IPN  Oddział w Krakowie. 

IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ BIBLIOTEKĘ DLA  UŻYTKOWNIKÓW 

 

ZAJĘCIA OTWARTE: 

Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych. Od stycznia do czerwca odbyło się  

6 spotkań, w których udział wzięło 99 osób. Dnia 17 maja 2019 r. w ramach DKK odbyło 

się spotkanie autorskie z Tomaszem Sekielskim. Spotkanie odbyło się w ramach 

Programu DKK. Program realizowany jest we współpracy z Instytutem Książki. Wzięło 

w nim udział 108 osób. 

Podobnie jak w latach ubiegłych w ramach projektu FERIE W BIBLIOTECE dla 

dzieci spędzających ferie w mieście przygotowane zostały ciekawe zajęcia edukacyjne. 

W tym roku pod hasłem „Jestem bezpieczny, jestem skuteczny” codziennie odbywały 

się zajęcia i warsztaty edukacyjne dla dzieci w różnym wieku. 

W poniedziałki i wtorki najmłodsi czytelnicy olkuskiej biblioteki (od 4 do 7 lat) 

wzięli udział w  zajęciach „English is fun!- zimowe zabawy z angielskim” oraz „Podróż do 

krainy bezpieczeństwa”.  W środy, czwartki i piątki z kolei młodzi detektywi (od 8 do 13 

lat) ćwiczyli naukę logicznego myślenia i dedukcji, uczyli się szyfrowania i kodowania, 

poznali techniki kamuflażu, śledzenia i rozpoznawania kłamcy. Ponadto uczestnicy Ferii 

w Bibliotece poznali  tajniki pracy funkcjonariuszy z olkuskiej Straży Miejskiej, 

strażaków z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Olkuszu oraz funkcjonariuszy  

z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu. Dzieci i młodzież brały też udział w szkoleniu 

z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz w warsztatach daktyloskopijnych. 



 27 

Na zakończenie wszyscy uczestnicy biorący udział w detektywistycznych 

zmaganiach, otrzymali biblioteczne licencje detektywistyczne. W projekcie „Jestem 

bezpieczny, jestem skuteczny” wzięło udział 325 osób. 

Soboty on-line – warsztaty komputerowe Soboty on – line, są przeznaczone dla 

dzieci w wieku od 10 – 12 lat. Podczas warsztatów Soboty on – line tworzyliśmy: bity 

muzyczne, indeksy muzyczne, puzzle własnego pomysłu, grafikę. W I półroczu  

w zajęciach wzięły udział 62 osoby.   

Lokalny Klub Kodowania - uczestnicy warsztatów nie tylko uczyli się, poprzez 

świetną zabawę, programowania,  ale też rozmawiali o tym z czym kojarzy się im 

kodowanie i programowali siebie nawzajem. Podczas warsztatów Lokalnego Klubu 

Kodowania programowaliśmy uczestników LKK, bawiliśmy się apką Blockly czyli grą 

logiczną opartą na kodowaniu, która uczy programowania podczas gry oraz 

programowaliśmy Photona.  W I półroczu w zajęciach wzięły udział 62 osoby.                                                                                                                                                                            

ABC komputera i Internetu – warsztaty komputerowe dla Seniorów 

organizowane w ramach współpracy z olkuskim Uniwersytetem III Wieku. Zajęcia 

przeznaczone są dla osób w wieku 50+. Celem zajęć jest poszerzenie i utrwalenie wiedzy 

uczestników zajęć oraz nauka poprawnej pracy z komputerem, poznanie  budowy 

komputera i klawiatury, pamięci USB, programu graficznego Paint, programów pakietu 

MS Office (Word, Excel, Power Point),  zasad korzystania z Internetu (poczta, e-mail.), 

komunikatorów jak gg, skype oraz portali społecznościowych. Od stycznia do czerwca w 

zajęciach udział wzięły 654 osoby. 

Rozumiem, co czytam – zajęcia dla dzieci z II i III klas ze szkół podstawowych. 

Celem projektu jest doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, której 

opanowanie jest niewątpliwie przepustką do sukcesu na każdym poziomie nauczania i w 

zakresie każdego przedmiotu. Na zajęciach dzieci, poprzez różne ciekawe zadania  

i ćwiczenia, doskonalić będą umiejętność czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania  

w czytanym tekście istotnych informacji oraz logicznego myślenia i zapamiętywania. 

Dzieci m.in. rozwiązują zagadki logiczne i matematyczne oraz testy czytania ze 

zrozumieniem,  wykonują rysunki według instrukcji, a także układają zdania  

z „rozsypanek wyrazowych”. W I półroczu w zajęciach wzięło udział 71 osób. 

Bajkowe soboty dla rodziny – to projekt realizowany przez Powiatową  

i Miejską Bibliotekę Publiczną w Olkuszu w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. 

Podczas kreatywnych warsztatów, inspirowanych książkami dla dzieci, m.in. otwieramy 

worek z pomysłami na to, jak atrakcyjnie spędzić czas z dziećmi, a także jak poszerzyć 

repertuar zabaw (mądrych, kreatywnych i inspirujących), które można proponować 

swoim dzieciom. Celem zajęć jest również wspieranie tworzenia się wyjątkowych więzi 

między rodzicami a dziećmi oraz urozmaicenie monotonii dnia codziennego . Warsztaty 

dają również rodzicom okazję do obserwacji swojego dziecka, jego zachowania w grupie, 

a dzieciom do oswojenia się z grupą dzieci i radzenia sobie w tej grupie. Zajęcia 

przeznaczone są dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat wraz z rodzicami (opiekunami). Mają 
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one charakter otwarty i są bezpłatne. W  pierwszym półroczu 2019 r.  w zajęciach 

wzięło udział 147 osób.  

Książkowe ekspresje – to parateatralne warsztaty dla dzieci inspirowane 

utworami z klasyki literatury dziecięcej z wykorzystaniem dramy i biblioterapii. Zajęcia 

są otwarte i bezpłatne i odbywają się cyklicznie w każdy czwartek. Przeznaczone są dla 

dzieci od 8 do 10 lat. Celem zajęć jest przełamywanie zahamowań i kompleksów, 

rozwijanie twórczości i kreatywności, kształtowanie osobowości, wrażliwości, ekspresji 

i uczuciowości dziecka oraz rozumienia siebie i innych na poziomie emocji i uczuć. W 

czwartkowych zajęciach od stycznia do czerwca wzięło udział 137 osób.. 

Piątki z angielskim –zajęcia dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat,  prowadzone  w 

ramach umowy partnerskiej z Centrum Helen Doron w Olkuszu. Celem projektu jest 

rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim, rozwijanie zdolności i umiejętności 

językowych dziecka poprzez inspirującą wyobraźnię i umysł zabawę oraz  zwrócenie 

uwagi na ogromną rolę biblioteki w doskonaleniu umiejętności posługiwania się 

językiem angielskim poprzez powszechny i bezpłatny dostęp do zbiorów w języku 

angielskim oraz do programów multimedialnych do nauki języka angielskiego. 

Umiejętności i kompetencje językowe dzieci rozwijane są również przez 

integracyjne gry i zabawy oraz poprzez naukę piosenek, wierszyków i wyliczanek 

Zajęcia wzbogacane są też pracami plastycznym i ćwiczeniami przygotowującymi do 

nauki sprawności pisania. W pierwszym półroczu w zajęciach wzięło udział 39 osób. 

Klub Gier Planszowych – nowy projekt realizowany przez olkuską Bibliotekę,  

a przeznaczony dla dzieci od 8 do 11 lat. W czasie comiesięcznych spotkań dzieci w 

parach lub zespołowo rywalizują w rozgrywkach planszowych w celu przyjemnego  

i efektywnego spędzenia wolnego czasu. Gry planszowe stanowią nie tylko wspaniałą 

formą rozrywki, ale także wspomagają rozwój intelektualny, doskonalą umiejętność 

logicznego myślenia, integrują grupy rówieśnicze i uczą tworzyć oraz zacieśniać więzy 

międzyludzkie. Projekt został wpisany na stałe do oferty edukacyjnej olkuskiej 

Biblioteki i realizowany będzie  również w następnych latach. Od kwietnia do czerwca 

odbyły się 3 spotkania, w których wzięły udział 44 osoby. 

 

ZAJĘCIA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH – PRZEDSZKOLA: 

ABC Ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów – nowy projekt 

realizowany przez olkuską Bibliotekę na podstawie autorskiego projektu  Artura 

Czepczyńskiego, mający za zadanie upowszechnienie edukacji ekonomicznej  

i finansowej wśród przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych. Ma on również 

na celu zwiększenie wiedzy oraz umiejętności dzieci i młodzieży związanych z 

zagadnieniami dotyczącymi ekonomii, finansów i przedsiębiorczości. W warsztatach w  

I półroczu wzięło udział 168 uczniów przeszkoli. 
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Zaprogramuj Photona – nowy projekt realizowany przez olkuską Bibliotekę. 

Photon jest interaktywnym robotem edukacyjnym, który poprzez aplikację mobilną 

wprowadza dzieci w świat nowych technologii. Photon pomaga dzieciom rozwijać 

kreatywność, zdolność logicznego myślenia, poznawanie podstaw programowania  

i zrozumienie działania czujników, w które jest wyposażony. Jego obsługa dostosowana 

jest do różnego etapu rozwoju dzieci, ich możliwości oraz zdolności percepcji. 

Umiejętności Photona są uzależnione od postępów dzieci. Kiedy zaczynamy zabawę z 

robotem to nie potrafi on zupełnie nic i tylko dzieci mogą pomóc mu na nowo się 

wszystkiego nauczyć. Dzieci muszą pomóc mu nauczyć się wszystkiego od podstaw:  jak 

się poruszać, jakie mamy kolory, jak reagować na interakcję z otoczeniem przy pomocy 

czujników, w które robot jest wyposażony. W pierwszym półroczu odbyło się 31 

spotkań z przedszkolakami, w których uczestniczyło 629 osób.. 

Zaprzyjaźnij się z książką – zajęcia dla uczniów przedszkoli, w czasie których 

dzieci poznają zasady poszanowania książek i korzystania z olkuskiej Biblioteki. Od 

stycznia do czerwca w zajęciach wzięło udział 86 osób. 

Edukacja z Disneyem – zajęcia dla uczniów przedszkoli. Celem projektu jest 

wprowadzenie dzieci w świat technologii komunikacyjno – informacyjnych, 

wszechstronne rozwijanie aktywności poznawczej dzieci poprzez zabawę. Poznawanie  

liter, cyfr, kolorów i kształtów geometrycznych. Ponadto uczy wykonywania poleceń, 

uważnego słuchania , zachęca do samodzielnego myślenia oraz posługiwania się myszką 

komputerową i klawiaturą.  Odbyło się 11 spotkań w których uczestniczyło 253 osoby.    

Cztery pory roku przedszkolaka - zajęcia dla uczniów przedszkoli. W ramach 

projektu organizowane są zajęcia związane z kalendarzem tradycji i świąt, tematami 

bliskimi dzieciom oraz potrzebami grupy (np. pory roku, zdrowie, Boże Narodzenie, 

Wielkanoc, ekologia, savoir-vivre przedszkolaka, i in.).  Na spotkaniach dzieci m.in. 

słuchają fragmentów książek, bajek i wierszy związanych z omawianym tematem, a 

także biorą udział w warsztatach plastycznych oraz zabawach ruchowych. Projekt 

realizowany w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. W projekcie od stycznia do 

czerwca wzięło udział 1235 osób. 

Podsumowaniem projektów była VII edycja Konkursu Plastycznego „Mój 

dzień w Bibliotece”. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań plastycznych oraz 

wzbogacanie i pogłębianie przeżyć estetycznych dzieci. Patronat honorowy nad 

konkursem objęli Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz oraz Starosta Powiatu Olkuskiego. 

Konkurs zorganizowany został w ramach XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania 

Dzieciom 

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 20 maja 2019 r. w olkuskiej Bibliotece. 

Jury pod przewodnictwem artystki plastyk Wioletty Saroty-Stach, postanowiło 

przyznać: 

Nagrody zostały przyznane w następujących kategoriach wiekowych:  
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w kategorii 3-latki, 4-latki, 5-latki,6-latki. 

 

Przybyli na uroczystą galę laureaci konkursu oraz uczniowie olkuskich 

Przedszkoli nr 3, 4, 7,  Publicznego Przedszkola w Żuradzie, Niepublicznego Przedszkola 

Językowo – Sportowego UNIWERSYTET PRZEDSZKOLAKA oraz Niepublicznego 

Przedszkola AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA obejrzeli spektakl pt. „Magiczne słowo” w 

wykonaniu Teatru Lalek „BAJKA” z Przysietnicy. 

Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe  

w Olkuszu, CZASDZIECI.PL - portal informacyjno-rozrywkowy oraz olkuską Bibliotekę. 

W konkursie wzięło udział 312 uczniów z 16 olkuskich przedszkoli,  

a w uroczystej gali – 162 osoby. 

 

ZAJĘCIA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH – KLASY I - VIII ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

ORAZ GIMNAZJA: 

„Biblioteka dla pierwszaka” - projekt  skierowany do uczniów klas pierwszych 

ze szkół podstawowych. W ramach projektu dzieci biorą udział w zajęciach w Mediatece 

oraz uczestniczą w spotkaniach literackich inspirowanych utworami z klasyki literatury 

dziecięcej.  Zajęcia organizowane są w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Celem 

projektu jest  uzupełnienie i pogłębienie zdobytych w klasie pierwszej szkoły 

podstawowej wiadomości i umiejętności. W pierwszym półroczu w zajęciach wzięły 

udział 73 osoby. 

„Biblioteka dla drugoklasisty” - projekt  skierowany do uczniów klas drugich ze 

szkół podstawowych. W ramach projektu dzieci biorą udział w zajęciach w Mediatece 

oraz uczestniczą w spotkaniach literackich inspirowanych utworami z klasyki literatury 

dziecięcej.  Zajęcia organizowane są w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Celem 

projektu jest  uzupełnienie i pogłębienie zdobytych w klasie drugiej szkoły podstawowej 

wiadomości i umiejętności. Od stycznia do czerwca 2019 w zajęciach wzięło udział 135 

osób. 

„Biblioteka dla trzecioklasisty” - projekt  skierowany do uczniów klas trzecich 

ze szkół podstawowych. W ramach projektu dzieci biorą udział w zajęciach w Mediatece 

oraz uczestniczą w spotkaniach literackich inspirowanych utworami z klasyki literatury 

dziecięcej.  Zajęcia organizowane są w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Celem 

projektu jest  uzupełnienie i pogłębienie zdobytych w klasie trzeciej szkoły podstawowej 

wiadomości i umiejętności. W pierwszym półroczu w zajęciach wzięło udział 148 osób. 

W Mediatece uczniowie edukacji wczesnoszkolnej wzięli udział w nowym 

projekcie Zaprogramuj Photona. Photon jest interaktywnym robotem edukacyjnym, 

który poprzez aplikację mobilną wprowadza dzieci w świat nowych technologii. Photon 
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pomaga dzieciom rozwijać kreatywność, zdolność logicznego myślenia, poznawanie 

podstaw programowania i zrozumienie działania czujników, w które jest wyposażony. 

Jego obsługa dostosowana jest do różnego etapu rozwoju dzieci, ich możliwości oraz 

zdolności percepcji. Umiejętności Photona są uzależnione od postępów dzieci. Kiedy 

zaczynamy zabawę z robotem to nie potrafi on zupełnie nic i tylko dzieci mogą pomóc 

mu na nowo się wszystkiego nauczyć. Dzieci muszą pomóc mu nauczyć się wszystkiego 

od podstaw:  jak się poruszać, jakie mamy kolory, jak reagować na interakcję z 

otoczeniem przy pomocy czujników, w które robot jest wyposażony. W pierwszym 

półroczu odbyło się 15 spotkań z uczniami szkół podstawowych, w których 

uczestniczyło 241 osób.                         

Cykl spotkań dla uczniów szkół podstawowych „Spotkania z lekturą”. Spotkania 

przeznaczone dla klas 1-7 szkół podstawowych. Ogółem w zajęciach udział wzięło 47 

osób. 

W ramach edukacji czytelniczej i medialnej zorganizowano zajęcia: „Jak 

posługiwać się encyklopediami i słownikami?, „Historia pisma”, „Historia książki”, 

„Czasopisma dla dzieci i młodzieży”, „Katalogi biblioteczne”, „Zanim książka trafi w moje 

ręce, czyli o powstawaniu i budowie książki”, „Zaprzyjaźnij się z teatrem” oraz „Nie 

kupuj kota w worku, czyli wszystko, co należy wiedzieć o reklamie”, „O mediach prawie 

wszystko”, „Czym się różni informacja od opinii?”, „W kadrze. Edukacja filmowa”, „Jak 

czytać obraz malarski?”, „Szanujmy twórców, czyli prawo autorskie w pigułce” oraz 

„Netykieta, czyli internetowy savoir-vivre”, „W gąszczu informacji”. Zajęcia mają  formę 

prezentacji multimedialnej połączonej z warsztatami. Spotkania przeznaczone dla klas 

3-8 szkół podstawowych oraz dla uczniów gimnazjum. Ogółem w pierwszym półroczu w 

zajęciach udział wzięły 472 osoby.  

„Jakie prawa mają dzieci?” – zajęcia edukacyjne, w czasie których uczniowie 

poznają swoje prawa oraz instytucje działające na rzecz ochrony praw dziecka oraz uczą 

się odpowiedzialności za swoje postępowanie. W zajęciach wzięło udział 69 osób. 

„Bądź cool-turalny” – warsztaty w czasie których uczniowie poznają zasady 

savoir –vivre. W I półroczu w zajęciach wzięło udział 127 osób. 

Nasza Niepodległa – zajęcia organizowane w ramach projektu NASZA 

NIEPODLEGŁA. Projekt ma na celu: wspieranie postaw patriotycznych młodego 

pokolenia, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku 100. rocznicą 

odzyskania przez Polskę niepodległości, zapoznanie z polskimi legendami i podaniami, 

będącymi elementem polskiego dziedzictwa narodowego, a także polskiej kultury i 

tradycji Projekt realizowany jest w ramach obchodów stulecia odzyskania 

niepodległości, towarzyszącego logo Niepoległa.  Patronat honorowy nad projektem 

objął Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz. W pierwszym półroczu w warsztatach wzięło 

udział 177 osób.  
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 „Prezentacja PiMBP w Olkuszu oraz jej katalogu” – zajęcia dla uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjalnych, w czasie których zwiedzają oni olkuską Bibliotekę oraz 

poznają zasady korzystania z katalogu i usług PiMBP w Olkuszu. W zajęciach w I 

półroczu udział wzięły 172 osoby. 

 „Święta polskie” – zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, w ramach których 

dzieci poznają tradycje i obrzędy związane ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej 

Nocy. Zajęcia mają formę prezentacji multimedialnej, w trakcie której uczniowie 

zapoznają się z najważniejszymi zwyczajami i tradycjami związanymi z Bożym 

Narodzeniem i Wielkanocą. Tradycje Wielkanoce poznało 113 osób. 

Ocalić od zapomnienia. Celem projektu jest przybliżenie uczniom szkół 

podstawowych tradycji świątecznych, bogactwa i urody polskich zwyczajów i obrzędów 

dorocznych, będących częścią  wielkiego dziedzictwa kultury polskiej, którą warto 

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA. Inspiracją do realizacji projektu są znakomite książki Polskie 

obrzędy i zwyczaje doroczne oraz Polskie tradycje i obyczaje rodzinne Barbary 

Ogrodowskiej. W ramach projektu zorganizowano zajęcia: Wielkanocne obrzędy i 

zwyczaje. Od stycznia do czerwca w zajęciach wzięły udział  193 osoby. 

Interaktywne warsztaty literackie z prezentacją multimedialną o życiu i 

twórczości Henryka Sienkiewicza - dla uczniów starszych klas szkół podstawowych. 

W zajęciach w lutym wzięło udział 21 osób. 

Interaktywne warsztaty literackie z prezentacją multimedialną o życiu i 

twórczości Zbigniewa Herberta – „Zbigniew Herbert – Niezłomny Książę Poetów” - 

dla uczniów starszych klas szkół podstawowych. W zajęciach w I półroczu wzięło udział 

61 osób. 

ABC Ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów – nowy projekt 

realizowany przez olkuską Bibliotekę na podstawie autorskiego projektu  Artura 

Czepczyńskiego, mający za zadanie upowszechnienie edukacji ekonomicznej i 

finansowej wśród przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych. Ma on również 

na celu zwiększenie wiedzy oraz umiejętności dzieci i młodzieży związanych z 

zagadnieniami dotyczącymi ekonomii, finansów i przedsiębiorczości. W warsztatach  

w I półroczu wzięło udział 326 osób. 

21 lutego 2019 r. , w Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego w olkuskiej 

Bibliotece odbył się finał VII edycji Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Mistrz 

pięknego czytania”, skierowanego do uczniów klas siódmych i ósmych szkół 

podstawowych oraz uczniów szkół gimnazjalnych z powiatu olkuskiego. Patronat 

honorowy nad imprezą objęli Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz oraz Starosta Powiatu 

Olkuskiego. 

Celem Konkursu jest kształtowanie kultury czytelniczej i świadomości językowej, 

doskonalenie umiejętności pięknego czytania, propagowanie dbałości o poprawność 
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polszczyzny, popularyzacja literatury młodzieżowej, a także rozwijanie młodych 

talentów. 

Konkurs składał się z dwóch etapów. Zadaniem uczestników I etapu było 

nagranie 5-minutowego filmu,  wykonanego na  nośniku cyfrowym: kamerą, aparatem 

fotograficznym lub telefonem komórkowym, na którym uczeń czyta fragment 

wybranego utworu literackiego. Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się 45 uczniów 

z 23 szkół z powiatu olkuskiego.  Do finału zakwalifikowało się 11 uczniów. Finaliści 

czytali fragmenty „Małego Księcia” Antoine'a de Saint-Exupéry'ego. 

Na uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu przybył Pan Bogumił 

Sobczyk - Wicestarosta Powiatu Olkuskiego. Laureaci konkursu otrzymali nagrody 

ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu oraz Urząd Miasta i Gminy w 

Olkuszu. 

Uczestnicy konkursu wzięli również udział warsztatach poprawnej wymowy 

prowadzonych przez dra hab. Przemysława Kanię. 

Dr hab. Przemysław Kania – profesor Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie 

jest aktorem Teatru Zagłębia w Sosnowcu, nauczycielem akademickim, specjalistą 

wymowy i logopedii artystycznej, reżyserem i scenarzystą, autorem książki Wyraźnie… 

Dokładnie… Precyzyjnie… Recytacja i wystąpienia publiczne, prezesem Zarządu 

Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego w Olkuszu oraz laureatem licznych 

artystycznych nagród, m.in. Olkuskiej Nagrody Artystycznej za 2010 i 2016 rok.          

 

ZAJĘCIA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH – SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE: 

Semiotyka tekstów kultury dla maturzystów – projekt realizowany przez olkuską 

Bibliotekę, mający na celu pomoc maturzystom w jak najlepszym zaliczeniu ustnego 

egzaminu maturalnego z języka polskiego. Dzięki zajęciom młodzież doskonali też 

umiejętności analizy i interpretacji różnych tekstów kultury, a także umiejętności 

odwołania do innych tekstów kultury problemów, które łączą się z tematem 

wypowiedzi. W ramach zajęć organizowane są:  

 wykłady połączone z prezentacją multimedialną, w czasie których młodzież 

dowie jak analizować i interpretować teksty kultury, m.in. dzieło malarskie, 

rzeźbę i instalację artystyczną, obiekt architektoniczny, plakat , afisz teatralny, 

kadr filmowy czy scenę filmową i teatralną;  

 warsztaty, na których uczestnicy, odwołując się do znanych tematów i motywów, 

dokonywać będą analizy i interpretacji wybranych tekstów kultury oraz będą 

dokonywać analizy porównawczej i samodzielnie wyszukiwać przykłady tekstów 

literackich dotyczących omawianej problematyki.  

Ogółem w pierwszym półroczu 2019 r. w zajęciach wzięło udział 151 osób.  
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UMOWA PARTNERSKA: 

W ramach podpisanej umowy partnerskiej z Centrum Języków Obcych IMPULS w 

Olkuszu od stycznia do czerwca 2019 r. zorganizowane zostały: 

 wykłady w ramach projektu Uniwersytet Juniora. W sześciu wykładach udział 

wzięło 210 osób. 

 Piątki z angielskim - dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat. W I półroczu w zajęciach 

wzięło udział 39 osób. 

 Klub Bystrych Głów – kreatywne warsztaty dla dzieci od 6 do 9 lat 

organizowane przez Akademię Twórczego Rozwoju BYSTRZAK w olkuskiej 

Bibliotece. Ogółem w zajęciach w I półroczu wzięło udział 140 osób. 

 30 marca 2019 r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olkuszu 

odbyła się bezpłatna II Konferencja dla Mam „…kochać czyli KOCHAĆ!?", 

zorganizowana przez Centrum Helen Doron w Olkuszu. W wydarzeniu wzięło 

udział 35 osób. 

 13 maja 2019 r. w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w Powiatowej i 

Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olkuszu odbyła się VI Olimpiada 

Przedszkolaka  z Języka Angielskiego, zorganizowana  przez Centrum Helen 

Doron w Olkuszu oraz olkuską Bibliotekę, a przeznaczona dla uczniów klas „0” z 

przedszkoli gminy Olkusz, uczęszczających na zajęcia języka angielskiego w 

przedszkolu. Celem konkursu  jest rozwijanie pasji i kształtowanie umiejętności 

zdobywania wiedzy oraz budzenie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań 

językiem angielskim, a także stwarzanie możliwości szlachetnego 

współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień oraz prowadzenie działań na 

rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci. W czasie, kiedy prace 

konkursowe były sprawdzane, uczestnicy konkursu wzięli udział w warsztatach 

prowadzonych przez lektora z Centrum Helen Doron w Olkuszu.  

W wydarzeniu wzięło udział 35 osób.  

 

IMPREZY OGÓLNOPOLSKIE: 

XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Celem akcji jest 

uświadomienie wszystkim dorosłym, a zwłaszcza rodzicom, potrzeby codziennego 

czytania dzieciom ciekawych książek. Jest to najlepsza strategia wychowania myślącego, 

kulturalnego, ciekawego świata i emocjonalnie inteligentnego człowieka. 

XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom zainaugurowany został 

Powiatowym Konkursem Plastycznym „Cuda i dziwy, czyli w świecie wierszy 

Juliana Tuwima”. Konkurs odbył się 14 maja 2019 r. z okazji przypadającej w tym roku 

125. rocznicy urodzin pisarza. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas 1-3 ze szkół 
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podstawowych z powiatu olkuskiego. Honorowy patronat nad konkursem objęli: 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz oraz Starosta Powiatu Olkuskiego. 

Celem konkursu była popularyzacja twórczości Juliana Tuwima oraz rozwijanie i 

wspieranie artystycznych talentów dzieci. 

W konkursie wzięło udział  60 uczestników z 30 szkół z powiatu olkuskiego. 

Zadaniem dzieci było wykonanie pracy plastycznej techniką pasteli olejnych na kartce 

formatu A3. Prace oceniało trzyosobowe jury, którego przewodniczącą była olkuska 

artystka plastyk - Wioletta Sarota-Stach. 

W czasie kiedy komisja oceniała rysunki, uczestnicy konkursu obejrzeli spektakl 

teatralny pt. „Cenne rady” w wykonaniu Teatru Lalek „BAJKA” z Przysietnicy. 

Jurorzy wyłonili laureatów I, II i III miejsca oraz przyznali 10 wyróżnień.  

Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały nagrody ufundowane 

przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Starostwo Powiatowe w Olkuszu oraz olkuską 

Bibliotekę. 

W ramach ogólnopolskiej akcji zorganizowane zostały również: 

 VII edycja Konkursu Plastycznego „Mój dzień w bibliotece”, przeznaczonego 

dla uczniów przedszkoli z Miasta i Gminy Olkusz współpracujących z PiMBP w 

Olkuszu oraz biorących udział m.in. w zajęciach organizowanych w ramach 

projektów: Edukacja z Disneyem i Cztery pory roku przedszkolaka. W konkursie 

wzięły udział  312 osób z 16 olkuskich przedszkoli. 

 Noc w Bibliotece pod hasłem „Niezwykła podróż "Lokomotywą" Pana 

Tuwima” - imprezę mającą charakter zamknięty i przeznaczoną dla najbardziej 

aktywnych czytelników olkuskiej Biblioteki w wieku od 8 do 10 lat. Wydarzenie, 

które odbyło się 31 maja 2019 r. po raz dwunasty, patronatem honorowym objął 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz. Zajęcia  poprzedzone były warsztatami 

edukacyjnymi "Papier ręcznie czerpany" oraz "Era Gutenberga", prowadzonymi 

przez Firmę KALANDER. Uczestnicy warsztatów m.in. własnoręcznie czerpali 

papier wraz z zatopionymi płatkami kwiatów w masie papierniczej, barwili 

papier techniką japońską,  pisali gęsim piórem i odciskali pieczęcie lakowe. 

Młodzi drukarze z kolei samodzielnie dokonali ręcznego składu czcionek oraz 

drukowali certyfikat młodego czeladnika. Uczestnicy NOCY W BIBLIOTECE wzięli 

również udział w integracyjnych grach i zabawach inspirowanych utworami 

Juliana Tuwima. Pięć drużyn miało do wykonania wiele ciekawych zadań. 

Rysowanie wagonów doczepionych do lokomotywy, odgadywanie literkowych 

zagadek, kalambury, rozpoznawanie smakołyków Dyzia Marzyciela - to tylko 

niektóre z nich. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy 

oraz upominki ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu oraz olkuską 

Bibliotekę. W imprezie wzięło udział 30 dzieci. 
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W XVIII Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom odbyły się również inne 

ciekawe zajęcia i spotkania. Odbyły się kolejne zajęcia z cyklu „Klub Bystrych Głów”, 

„Soboty on-line”, „Lokalny Klub Kodowania” oraz „Klub Gier planszowych”. Mali studenci 

uczestniczyli w kolejnych wykładach Uniwersytetu Juniora, a dzieci od 5 do 7 lat wzięły 

również udział cyklicznych zajęciach - „Piątki z angielskim”. 

Uczniowie przedszkoli wzięli udział w spotkaniach organizowanych w ramach 

projektów „Cztery pory roku przedszkolaka” i „Edukacja z Disneyem”, a uczniowie 

młodszych klas szkół podstawowych w zajęciach „Biblioteka dla pierwszaka”, 

„Biblioteka dla drugoklasisty” oraz „Biblioteka dla trzecioklasisty”. Z kolei uczniowie 

starszych klas szkół podstawowych uczestniczyli w zajęciach z edukacji czytelniczej i 

medialnej m.in.: Historia książki, ABC Ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów 

oraz zajęciach literacko-edukacyjnych: „Gustaw Herling-Grudziński - świadek cierpień i 

czynów człowieka, któremu przyszło przeżyć czasy totalitarnej przemocy i kryzysu 

wartości”. Ogółem w wydarzeniach zorganizowanych w ramach XVIII Ogólnopolskiego 

Tygodnia Czytania Dzieciom wzięło udział 2661 osób.  

 

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MKiDN: 

W 2019 roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu realizowała 

zadanie „Olkuski Festiwal Literacki – u(MOC)nieni literaturą” dofinansowane ze 

środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Partnerstwo dla 

książki. Partnerem Biblioteki była z Księgarnia Ewy Ślęzak i Karola Goca w Olkuszu. 

Projekt składał się z nowatorskich imprez edukacyjnych  przeznaczonych dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych, które miały zachęcać do sięgania po wartościową 

literaturę, wzbogacającą wyobraźnię i inspirującą do czytelniczych poszukiwań. Poprzez 

aktywne formy i różnorodną tematykę planowanych działań, odbiorcy projektu mogli 

zagłębić się w świat interesującej literatury.  

W ramach projektu zorganizowane zostały: spotkania autorskie dla dorosłych z 

Arturem Andrusem i dla młodzieży z Ewą Nowak; spotkanie ze znanym youtuberem – 

Marcinem Okoniewskim (Okoń w sieci) oraz warsztaty: edukacyjne z drukarką 3D dla 

dzieci - KLASA PRZYSZŁOŚCI 3D prowadzone przez firmę Artison oraz literacko-

artystyczne dla najmłodszych – „Kreatywne maluchy – nauka przez sztukę”, prowadzone 

przez firmę ARTYZAN Marcin Skwarek. 

Zorganizowany został również pierwszy Interaktywny Powiatowy Test Wiedzy o 

Literaturze i Książce. Impreza poprzedzona została spotkaniami autorskimi z lokalnymi 

pisarzami i artystami, którzy również brali udział w interaktywnym teście. Konkurs miał 

formę elektroniczną. Do tworzenia testu wykorzystany został darmowy program on-line 

a dzięki aplikacji mobilnej zaproszeni goście oraz publiczność mogli sprawdzić swoją 

wiedzę. Na zakończenie wszyscy wysłuchali koncertu poezji śpiewanej w wykonaniu 

artystki Moniki Gęgali. 
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7 czerwca 2019 r. z kolei na olkuskim Rynku odbyła się Impreza Plenerowa pod 

hasłem "uMOCnieni literaturą", w czasie której – oprócz prezentacji Biblioteki i jej 

przyjaciół oraz Księgarni Ewy Ślęzak i Karola Goca w Olkuszu – dzieci z olkuskich szkół i 

przedszkoli wzięły udział w bajkowym koncercie w wykonaniu TULINKI BAND SHOW, 

Bajkowym Konkursie Czytelniczym oraz interaktywnym spektaklu teatralnym w 

wykonaniu olkuskiej Grupy Teatralnej GLUTAMINIAN SODU. 

Wszystkie imprezy miały na celu promocję olkuskiej Biblioteki i podkreślenie jej 

roli w organizowaniu życia kulturalnego w regionie. Celem projektu było też ukazanie 

Biblioteki jako miejsca otwartego, przyjaznego i stosującego innowacyjne rozwiązania, a 

zawód bibliotekarza jako prestiżowy i potrzebny. 

Dzięki starannie dobranej, różnorodnej  ofercie, wpłynęliśmy bezpośrednio na 

rozwój emocjonalny i intelektualny osób uczestniczących w projekcie. Edukacja przez 

zabawę, przedstawienie zaskakujących i interesujących, interdyscyplinarnych sposobów 

poznawania literatury współczesnej oraz atrakcyjne, innowacyjne spotkania 

zainspirowały dzieci, młodzież i dorosłych do wspólnego odkrywania literatury, a także 

przyciągnęły nieprzekonanych do biblioteki jako miejsca animującego kulturę, 

otwartego, przyjaznego i nowoczesnego. 

Ogółem w projekcie wzięło udział 1356 osób. 

 

WYSTAWY 

 

W pierwszej połowie 2019 r. zostało zorganizowanych 6 wystaw. 4 wystawy 

wypożyczono z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie: „Kolor kwiatu, kwiat 

koloru”, „Afryka 2x2 – rowerowa podróż poślubna”, „Ewolucja w obrazkach”,  „Czescy i 

czechosłowaccy twórcy literatury dziecięcej i młodzieżowej”; 1 wystawa indywidualna 

została zorganizowane przez olkuską Bibliotekę: „Birma w rytmie Tiptaki” Grzegorza 

Kłeczka; 1 wystawa została przygotowana przez olkuską Bibliotekę "V Batalion 

Strzelców Olkuskich" (opracowaną merytorycznie przez Konrada Kuliga i Mateusza 

Radomskiego oraz  Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Olkusz). 

Dodatkowo na przełomie kwietnia i maja (od 16.o4 do 11.05) przed budynkiem 

Biblioteki była eksponowana wystawa plenerowa „Wołyń 1943. Wołają z grobów 

których nie ma”, zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie.                                  

Wystawy cieszyły się dużym zainteresowaniem czytelników.   

Wystawy przygotowane przez olkuską bibliotekę były wypożyczane 3 razy do innych 

bibliotek z terenu powiatu (Biblioteka w Bolesławiu – 1 raz, Biblioteka w Bukownie 2 

razy).  
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IX. POZYSKIWANIE DODATKOWYCH 

ŚRODKÓW I REALIZOWANE PROJEKTY 
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Olkuska Biblioteka skutecznie pozyskuje dodatkowe środki na działalność bieżącą.  

W pierwszej połowie 2019 roku były  to dotacje i darowizny: 

 

 „Olkuski Festiwal Literacki – u(MOC)nieni literaturą” – zadanie 

dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 

programu Partnerstwo dla książki. Partnerem Biblioteki była  Księgarnia Ewy 

Ślęzak i Karola Goca w Olkuszu. Dotacja celowa MKiDN wynosiła 21 560,00 zł.  

  „Wyraź to - kreatywnie, nowatorsko, legalnie” zadanie dofinansowane ze 

środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Partnerstwo 

dla książki.  Dotacja celowa MKiDN wynosiła 10 507,00 zł 

● „Dyskusyjny Klub Książki w Małopolsce w roku 2019”.  Za organizację 

spotkania autorskiego otrzymaliśmy zwrot poniesionych kosztów w wysokości 

2500,00 zł.  

● „Zakup i dostawa książek do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Olkuszu” - dotacja celowa w wysokości 25000,00 zł w ramach Budżetu 

Obywatelskiego Olkusza 2019.  

● dary od czytelników wzbogacające zbiory - 988 egz. o wartości 16 485,60 zł 

● dary książkowe od portalu Czasdzieci.pl  (za recenzowanie książek) – na nagrody  

w konkursach organizowanych przez Bibliotekę - 46 egz. o wartości 1340,62 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

X. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM 
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Olkuska Biblioteka realizując swoje zadania kontynuowała współpracę z  

następującymi instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami oraz osobami 

prywatnymi: 

● Urzędem Miasta i Gminy w Olkuszu 

● Starostwem Powiatowym w Olkuszu 

● Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie 

● Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu  

● Stowarzyszeniem teatralno-Literackie w Olkuszu 

● Stowarzyszeniem Zamek Rabsztyn  

● Oddziałem PTTK w Olkuszu 

● Centrum Helen Doron w Olkuszu 

● Komendą Powiatową Policji w Olkuszu 

● Strażą Miejską w Olkuszu 

● Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej  w Olkuszu 

● Bibliotekami z terenu powiatu olkuskiego:  

● Przemysławem Kanią – aktorem 

● Instytutem Pamięci Narodowej w Krakowie  

● Portalem informacyjno - rozrywkowym CZAS DZIECI.PL 

● Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Koło Olkusz 

● Przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami, szkołami 

ponadpodstawymi – zarówno z terenu gminy jak i powiatu 

● Socjalizacyjną Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Olkuszu  

● Placówką Wsparcia Dziennego przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Olkuszu 

● Fundacją „Akademia Przyszłości” w Olkuszu 

● Środowiskowym Domem Samopomocy w Olkuszu 

● Zespołem Szkół Specjalnych w Mysłowicach 

 

oraz w ramach współpracy partnerskiej w na podstawie umów z: 

● Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie 

● Centrum Języków Obcych IMPULS 

● Szkołą Podstawową nr 4 w Olkuszu 

● Szkołą Podstawową nr 5 w Olkuszu 

● Szkołą Podstawowo nr 6 w Olkuszu 

● Zespołem Szkół nr 1 w Olkuszu 

● Zespołem Szkół nr 3 w Olkuszu 

● Księgarnią, Artykuły Przemysłowe s.c. Ewa Ślęzak, Karol Goc 
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XI. BAZA LOKALOWA 
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Biblioteka Centralna mieści się w budynku położonym przy ul. F. Nullo 29b.  

Na powierzchni 1224 m² zostały rozlokowane m.in. wypożyczalnia i czytelnia dla 

dorosłych, wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci, mediateka, magazyn książek, składnica 

akt, pomieszczenia biurowe oraz hole zagospodarowane na cele wystawiennicze. 

Również otoczenie olkuskiej Biblioteki zostało zagospodarowane na potrzeby wystaw 

plenerowych. 8 filii bibliotecznych, których lokale liczą od 17 do 111 m², zajmują 

pomieszczenia w budynkach szkół, strażnic oraz lokalach Olkuskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej. 
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XII. KADRA. DOSKONALENIE ZAWODOWE 

PRACOWNIKÓW - SZKOLENIA, ZEBRANIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

W pierwszej połowie 2019 r. w olkuskiej bibliotece było zatrudnionych 26 osób tj. 

dyrektor, bibliotekarze, informatyk,  administracja, obsługa techniczna i porządkowa. 

 

W pierwszym półroczu zorganizowano 7 zebrań z pracownikami PiMBP, na których 

zostały omówione bieżące sprawy z zakresu funkcjonowania biblioteki m.in.: statystyka 

i sprawozdanie za 2018 r., plan budżetu oraz plan pracy na 2019 r. instrukcja 

archiwalna, wprowadzenie jednolitego rzeczowego wykazu akt, zmiany w dokumentacji 

pracowniczej, RODO – nowe karty nadania uprawnień, nowe zasady prowadzenia strony 

internetowej i facebook’a, plany urlopów na 2019 r. , zmiany w zobowiązaniach dla 

czytelników, zmiany w regulaminie świadczonych usług PiMBP w Olkuszu, zmiany w 

regulaminie zamówień publicznych, omówienie wyników audytu przeprowadzonego 

przez UMiG w Olkuszu, informacja o bieżących projektach realizowanych przez olkuską 

Bibliotekę, nowe wnioski przygotowane przez PiMBP w Olkuszu, plany na drugie 

półrocze 2019 r.. 

 

Zorganizowano 1 spotkanie z dyrektorami bibliotek z terenu powiatu olkuskiego. 

Podczas spotkań zostały omówione m.in. zmiany w ustawie o ochronie danych 

osobowych RODO - audyty, zmiany w prowadzeniu akt osobowych pracowników, wzory 

kart ewidencji czasu pracy oraz Analiza Funkcjonowania Bibliotek – wyniki badania 

satysfakcji użytkowników w PiMBP w Olkuszu.  

Zorganizowano jedno seminarium szkoleniowe. Na temat „Pozycjonowania strony 

internetowej oraz znaczenia permalinków w bibliotecznych bazach danych” mówił 

Wojciech Kowalewski pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 

pracownik Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Podczas szkolenia został 

również omówiony temat Prawa autorskiego w działalności bibliotek. 

 

W ramach projektu „Partnerstwo dla książki” dofinansowanego ze środków Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego olkuska Biblioteka realizowała  zadanie „Wyraź to – 

kreatywnie, nowatorsko, legalnie” , zorganizowano sześć szkoleń dla pracowników 

bibliotek z terenu powiatu olkuskiego. W szkoleniach łącznie wzięło udział 97 osób. 

 

Kolejno zorganizowano szkolenia:  

„Prawo autorskie w działalności biblioteki”. Dr Sybilla Stanisławska-Kloc na licznych 

przykładach omówiła stosowanie prawa autorskiego w sytuacjach związanych z 

działalnością bibliotek. 

 

"Zamówienia publiczne do 30 000 € w bibliotece". Szkolenie pozwoliło osobom, które w 

bibliotekach realizują zamówienia publiczne na uporządkowanie wiedzy i wiadomości w 

tym zakresie, pozwoliło również na rozwianie wątpliwości oraz omówienie tego 

zagadnienia od strony praktycznej, na konkretnych przykładach (case study). 

 

 „Myślenie wizualne oraz podstawy graphic recordingu w działaniach animacyjnych i 

edukacyjnych podejmowanych w bibliotece”  
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Graphic recording to niezwykle skuteczny i nowatorski sposób, który znacząco podnosi 

jakość organizowanych spotkań, warsztatów, szkoleń czy prezentacji. Poznanie tej 

metody oraz zasad stosowania myślenia wizualnego pozwoli uczestnikom warsztatu na 

uatrakcyjnienie organizowanych spotkań i przyciągnięcie do biblioteki młodzieży. 

Bibliotekarze szkolili się w zakresie wykorzystywania prostej, własnoręcznie 

przygotowanej grafiki podczas warsztatów, zajęć i spotkań edukacyjnych. Poznali 

sposoby obrazowania przedmiotów, ruchu, procesów i idei. Zgłębili temat znaczenia 

kolorów i wykorzystywania ich do wzmocnienia przekazu graficznego. 

 

 „Jak wykorzystać fotografię w skutecznej promocji działań i zbiorów biblioteki” . 

Uczestnicy szkolenia zdobyli podstawową wiedzę na temat wykorzystywania fotografii 

w działaniach promocyjnych biblioteki, przećwiczyli atrakcyjne pokazywanie zbiorów 

bibliotecznych oraz budowanie fotograficznych relacji i reportaży z wydarzeń 

odbywających się w bibliotece. 

 

 „A może audycja radiowa? – tworzenie i wykorzystywanie podcastów w bibliotece”. 

Podcasty to forma internetowej audycji dźwiękowej bardzo szeroko wykorzystywana w 

komunikacji i marketingu usług, daje również wiele nowych możliwości zastosowania w 

bibliotece. Podczas szkolenia uczestnicy poznali tę formę komunikacji z użytkownikiem, 

oraz bezpłatne narzędzia i metody, dzięki którym będą mogli zaproponować nową 

wartość swoim użytkownikom. 

 

 „Canva – grafika w pracy bibliotekarza”. Canva to bezpłatna aplikacja umożliwiająca 

tworzenie kreatywnych, angażujących treści graficznych osobom, które nie są grafikami. 

Bibliotekarze uczestniczący w szkoleniu zdobyli wiedzę na temat tworzenia 

zwracających uwagę treści graficznych, które umieszczone w mediach 

społecznościowych i serwisach internetowych pozwolą dotrzeć z ofertą biblioteki do 

szerszego grona odbiorców. 
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XIII. WYDARZENIA 
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ROK 2019 ROKIEM GUSTAWA HERLINGA-GRUDZIŃSKIEGO 

 

Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej rok 2019 ustanowiony został Rokiem 

Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Uchwałę podjęto na posiedzeniu 20 lipca 2018 r.  

 20 maja 2019 roku przypada bowiem 100. rocznica urodzin Gustawa Herlinga-

Grudzińskiego - jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku, obierającego za 

przedmiot swego pisarstwa opór stawiany przez człowieka różnorodnym postaciom 

nicości (totalitaryzmom, religijnemu zwątpieniu, poczuciu egzystencjalnego 

osamotnienia, instrumentalizacji życia).  W jego dorobku odnaleźć można krytykę 

literacką, prozę, esej, a także oryginalne formy mieszane. Herling-Grudziński był nie 

tylko wybitnym pisarzem i publicystą emigracyjnym, ale też więźniem sowieckich 

łagrów, uczestnikiem Bitwy pod Monte Cassino, współtwórcą „Kultury” paryskiej oraz 

współpracownikiem Radia Wolna Europa. 

Wpisując się w obchody Roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego olkuska Biblioteka 

przygotowała dla uczniów klas siódmych i ósmych ze szkół podstawowych oraz uczniów 

szkół ponadpodstawowych zajęcia literacko-edukacyjne:  „Gustaw Herling-Grudziński - 

świadek cierpień i czynów człowieka, któremu przyszło przeżyć czasy totalitarnej 

przemocy i kryzysu wartości”. W czasie zajęć uczniowie zapoznają się z życiem  

i twórczością wybitnego pisarza, a następnie sprawdzają swą wiedzę w czasie 

autorskiego interaktywnego testu, stworzonego za pomocą darmowych aplikacji 

sieciowych. 

           Oprócz tego w Wypożyczalni dla Dorosłych została przygotowana (całoroczna) 

kolekcja książek Pisarza oraz kolekcja książek prezentujących historię powszechną 

Polski i świata w XX wieku. 

Od kwietnia do czerwca w zajęciach wzięło udział 45 osób. Projekt (zajęcia edukacyjne) 

realizowany będzie również w drugim półroczu 2019 r. oraz w latach następnych. 

 

 

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OLKUSZU 

LAUREATEM TEGOROCZNEJ STATUETKI TEATRALNEJ 

 

Zarząd Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego na posiedzeniu Zarządu w dniu 20 

grudnia 2018 r. postanowił przyznać Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w 

Olkuszu Statuetkę Teatralną Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego w kategorii: 

Instytucja wspierająca działalność STL.  Ceremonia wręczenia Nagrody odbyła się 5 

kwietnia 2019 r. w czasie uroczystej Gali Międzynarodowego Dnia Teatru 2019, w auli 

Zespołu Szkół Nr 3 w Olkuszu. Laudację wygłosiła Pani Agnieszka Goździelska – 

Wiceprezes Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego. Oprócz Biblioteki statuetkę odebrali 

również w kategorii: Artysta - Grupa  Teatralna GLUTAMINIAN SODU działająca przy 

MOK w Olkuszu oraz w kategorii: Członek STL – Panie: Barbara Łaskawiec oraz Halina 

Ziobro. 
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W trakcie uroczystości ogłoszono również wyniki IV Małopolskiego Konkursu na 

Recenzję Teatralną, Ogólnopolskiej akcji „Bliżej Teatru"  oraz Małopolskiego Turnieju 

Wiedzy o Teatrze.. Galę uświetnił występ GLUTAMINIANU SODU. 

 

IMPREZA PLENEROWA „uMOCnieni literaturą” 

 

Impreza plenerowa odbyła się 7 czerwca 2019 r. na olkuskim Rynku. Wydarzenie 

zostało zorganizowane w ramach projektu „Olkuski Festiwal Literacki – u(MOC)nieni 

literaturą”, realizowanego w 2019 r. przez olkuską Bibliotekę  w partnerstwie  

z Księgarnią Ewy Ślęzak i Karola Goca w Olkuszu. Zadanie było dofinansowane ze 

środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Partnerstwo dla 

książki. Patronat honorowy nad imprezą objął Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz. 

Imprezę Plenerową rozpoczęło tradycyjne wspólne przeczytanie "Lokomotywy" Juliana 

Tuwima w interpretacji: Pana Romana Piaśnika – Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, 

Pani Bożeny Krok - Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, Pana Bogumiła Sobczyka – 

Wicestarosty Olkuskiego, Pani Jolanty Zięby – Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej  w Olkuszu, Pani Małgorzaty Żurek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w 

Olkuszu, Pani Karoliny Brzozowskiej - Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Akademia 

Przedszkolaka” w Olkuszu, Dra hab. prof. Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie – 

Pana Przemysława Kani, Pani Grażyny Kaziród – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5  

w Olkuszu, Pani Małgorzaty Dachowskiej – Dyrektor  Szkoły Podstawowej Nr 6  

w Olkuszu, Pani Maridy Zoń – Dyrektor  Zespołu Szkół Nr 4 w Olkuszu oraz Pani Tatiany 

Redel – Dyrektor Centrum Helen Doron w Olkuszu. 

Dla milusińskich przygotowanych zostało wiele atrakcji inspirowanych literaturą 

dziecięcą. Oprócz bajkowego koncertu  w wykonaniu TULINKI BAND SHOW, Bajkowego 

Konkursu Czytelniczego oraz interaktywnego spektaklu w wykonaniu olkuskiej Grupy 

Teatralnej GLUTAMINIAN SODU na dzieci czekały też atrakcje w namiotach: Kącik 

małego artysty – pokazowe zajęcia prowadzone przez pracowników Biblioteki oraz 

pokaz zajęć z robotyki i pokaz eksperymentów przygotowanych przez Akademię 

Robotyki w Olkuszu oraz Akademię Twórczego Rozwoju "Bystrzak" w Olkuszu. Swoje 

umiejętności prezentowały też uczennice z Zespołu Szkół Nr 4 w Olkuszu, które 

malowały dzieciom twarze. Dzieci wraz z rodzicami i opiekunami mogły również 

zapoznać się z ofertą partnerskiej Księgarni Ewy Ślęzak i Karola Goca w Olkuszu. Odbyła 

się też prezentacja bajkowych postaci. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie  

z olkuskich przedszkoli: (Przedszkole Nr 4, 7, 10, 13, Niepubliczne Przedszkole 

„Akademia Przedszkolaka”, Niepubliczne Przedszkole Językowo - Sportowe 

"Uniwersytet Przedszkolaka", Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Tęczowa Kraina” 

 i Oddział Przedszkolny w Gorenicach) oraz uczniowie ze Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 4, 

5 i 6  w Olkuszu. W wydarzeniu wzięło udział 814 osób.  
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WYDANIE 20. JUBILEUSZOWEGO NUMERU ILCUSIAN 

 

13 czerwca w czytelni PiMBP w Olkuszu odbyła się sesja popularnonaukowa z okazji 

wydania dwudziestego numeru półrocznika „Ilcusiana”. Podczas spotkania można było 

również uczestniczyć w rozmowie Krzysztofa Kocjana – etnografa i tłumacza, autora 

książki "Zagłada olkuskich Żydów" z Krystyną Bratkowską, właścicielką wydawnictwa 

Nisza – wydawcą książki "Przez ruiny i zgliszcza" Mordechaja Canina. 

 

Impreza została włączona jako wydarzenie towarzyszące obchodom 77 rocznicy zagłady 

olkuskich Żydów, organizowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz we 

współpracy ze Społecznym Komitetem Organizacyjnym, Miejskim Ośrodkiem Kultury w 

Olkuszu, Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Olkuszu oraz Samorządowym 

Zespołem Edukacji w Olkuszu. 
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XIV. WOLONTARIAT.  PRAKTYKI 
 

 

 

 

 

 

 

 



 52 

Z wolontariuszami współpracujemy od 2012 r. Głównym celem wolontariatu jest 

wsparcie ich działalnością biblioteki. Współpraca z wolontariuszami w PiMBP ma 

charakter formalny. Z każdym wolontariuszem podpisujemy indywidualne 

porozumienie o współpracy (umowę). Wolontariusze są przeszkoleni z zakresu BHP, 

mają zapewnioną opiekę koordynatora i szkolenie merytoryczne. Dbamy o identyfikację 

wolontariuszy z działalnością naszej biblioteki. Wolontariusze wprowadzani są  

w działalność statutową naszej biblioteki oraz mają możliwość poznania pracowników. 

Wspieramy wolontariuszy poprzez ich uczestnictwo w szkoleniach merytorycznych, 

konferencjach, spotkaniach integracyjnych.  

Wolontariusze wykonują prace: pomoc przy digitalizacji zbiorów, prowadzenia zajęć 

edukacyjnych – kursy szybkiego czytania, pomoc w konserwacji księgozbioru, pomoc  

w działalności promocyjnej biblioteki.  

Od 2013 r. olkuska Biblioteka posiada Certyfikat Dobrego Wolontariatu jako instytucja 

spełniająca standardy współpracy z wolontariuszami określone w programie Dobry 

Wolontariat.  

Wolontariusze chętnie zgłaszają się do pracy w olkuskiej Bibliotece. W 2019 roku po raz 

pierwszy zgłosili się wolontariusze do pracy w filii.  

W pierwszej połowie 2019 r.  w olkuskiej Bibliotece pracowało łącznie 15 

wolontariuszy. W Centrali 5 wolontariuszy skanowało materiały regionalne a 10 

wolontariuszy pracujących w Filii w Osieku głównie wspierało bibliotekarza w promocji 

książek wśród dzieci. 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu organizuje praktyki dla uczniów 

szkół średnich oraz studentów. Praktyki odbywają się na podstawie umów zawieranych 

ze szkołami oraz uczelniami. 

 

W pierwszej połowie 2019 r. w olkuskiej Bibliotece odbywało praktykę 4 uczniów 

Zespołu Szkół nr 3 w Olkuszu kształconych w zawodzie techniki informatyk. 

 

 

 

 


