
MBP w Kielcach w liczbach
rok działalności począwszy od 18.11.2019

Czytelnicy

 zarejestrowani - 19 500
 nowo zapisani - 2071

Odwiedziny i wypożyczenia

 odwiedziny - 225 764 osób, w tym e-sport - 639 osób, strefa VR - 173 osoby
 udostępnienia  w  wypożyczalni  i  czytelni  -  565  915  książek,  czasopism  oraz  zbiorów

multimedialnych

Nowe książki

 przybyło - 12 639 wol.

Nowe  e-booki

 przybyło - 540 tytułów
 wypożyczeń – 3408

Logowania na stronie MBP

 logowania – 99 519
 katalog online - 736 użytkowników

Powiadomienia SMSAPI

 wysłano  -  41  448  powiadomień  SMSAPI  dotyczących  rezerwacji  książek,  spadku
rezerwacji, przekroczonych terminów wypożyczeń

Imprezy, akcje

 ilość – 387
 uczestnicy – 7989 osób

Wystawy i wystawki

 ilość – 176

Odwiedziny na Facebooku

 followersów – 1774
 osoby obserwujące stronę – 75 %  kobiety, 25 % mężczyźni
 fani  –  z  Polski  2169,  w  tym  z  Kielc  1720,  profil  ma  też  swoich  fanów  

z innych państw



Projekty

 Budżet obywatelski dla biblioteki 
Wśród zadań zakwalifikowanych do realizacji  w 2021 roku znalazły się  dwa związane  
z Miejską Biblioteką Publiczna w Kielcach: „E-biblioteka – słuchaj i czytaj on-line!” (1903
głosy), „Książkomat dla kielczan” (713 głosów).

 Cyfrowi wędrowcy Europy 
Projekt, realizowany przy współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
finansowany jest ze środków programu Komisji Europejskiej oraz Erasmus+ we współpracy
z partnerami z Francji, Holandii, Belgii i Finlandii.

 Zamknij oczy, zobacz więcej - świat otwarty dla niewidomych

 MBP w Kielcach była partnerem spotkania przygotowanego w ramach projektu „Wielkie
spotkanie niewidomych, słabowidzących i wszystkich niepełnosprawnych REHA FOR THE
BLIND  IN  POLAND  2020”.   Wydarzenie  organizowali:  Fundacja  Szansa  dla
Niewidomych, Fundacja Challenge Europe, Joanna Winiarska.

 3xM: Matematyka – Minecraft – mFundacja 
Projekt współfinansowany przez Fundację mBank Polska, skierowany do uczniów w wieku
8-11 lat z kieleckich szkół.

 Dotacja MKiDN na nowe książki

 Przeciwdziałanie  i  ograniczenie  skutków  epidemii  COVID-19  na  terenie  powiatu
grodzkiego – Miasta Kielce 
MBP w Kielcach została objęta wsparciem w ramach projektu mającego na celu pomoc
instytucjom w okresie pandemii.

 Realizacja projektów dedykowanych różnym grupom społecznym 
(utworzenie filii językowej, klubiki malucha, Ambasador Czytelnictwa, Najlepszy Czytelnik,
bookcrossing, inicjatywy promujące czytelnictwo na zewnątrz, Czytanie na trawie, Książka
do domu – książka na telefon)

 Przygotowanie  projektu  kultura  online  i  stworzenie  zespołu  do  promocji  kultury  
w sieci

Nagrody i wyróżnienia, certyfikaty

 Świętokrzyski  Bibliotekarz  Roku  -  W  konkursie  ogłoszonym  przez  SBP  tytuł
Świętokrzyskiego  Bibliotekarza  Roku zdobyła  Bożena  Iwan,  zastępca  dyrektora  MBP  
w Kielcach

 IDOL dla  Biblioteki  –  II  miejsce zdobyte  w  konkursie  IDOL  Fundacji  Szansa  dla
Niewidomych – Idol Środowiska

 Wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na
najciekawsze wydarzenie zorganizowane online dla młodych czytelników podczas Tygodnia
Bibliotek



 Europejski  Korpus  Solidarności –  MBP  w  Kielcach  otrzymała  Znak  Jakości
Europejskiego Korpusu Solidarności  dla wolontariuszy. To certyfikat  przyznawany przez
Narodową Agencję Europejskiego Korpusu Solidarności

      
Pozyskane środki

 Środki na nowe książki – 86 208,00 zł

 Środki pieniężne na spotkania autorskie  na łączną kwotę 6400,00 zł

                                       
 Nagrody rzeczowe na kwotę ok. 10 550,00 zł

Działalność społeczna, charytatywna

 Działania na rzecz innych we współpracy z fundacjami, organizacjami – 5 akcji: 

kiermasz na rzecz Hani Terleckiej - dziewczynki chorej na raka
Świąteczna Paka dla Bezdomniaka
udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy
zbiórka na rzecz Wiejskiego Ogrodu Botanicznego
zbiórka na rzecz wychowanków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Kielcach

Działania w zakresie modernizacji struktury organizacyjnej, regulaminów itp.

 analiza i modernizacja struktury organizacyjnej
 wewnętrzna analiza rozwoju
 określenie struktury organizacyjnej, przygotowanie wewnętrznych aktów prawnych
 opracowanie Strategii Rozwoju Czytelnictwa
 przygotowanie regulaminów użytkowania dla czytelników
 wdrożenie  projektu  optymalizacji  zbiorów  i  usług  z  uwzględnieniem zmieniających  się

potrzeb i oczekiwań
 przygotowanie aktów wewnętrznych, procedur  związanych z pandemią Covid-19

Współpraca i innymi instytucjami 

 Współpraca z jednostkami miejskimi: Kieleckie Centrum Kultury, Instytut Dizajnu, Kielecki
Teatr Tańca, Biuro Wystaw Artystycznych, Geopark Kielce, Kielecki Park Technologiczny,
Zarząd  Transportu  Miejskiego,  Wodociągi  Kieleckie,  Wydawnictwo  Dwukropek,
Regionalne Centrum Wolontariatu

Nowe inicjatywy

 Spotkania  autorskie  -  z  dziennikarką,  reportażystką,  bestsellerową pisarką  kryminałów
Katarzyną Bondą oraz z prof. Jerzym Bralczykiem -  językoznawcą, Alkiem Rogozińskim –
pisarzem kryminałów, wernisaż prac Marcina Piwowarskiego.

 Cross Booking - uwolnij książkę –  akcja zainaugurowana w kieleckim ratuszu;  punkty
(regały stylizowane na angielskie budki telefoniczne) poza filiami biblioteki stanęły również
w kilkunastu miejscach na terenie Kielc.



 28.  Finał  Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej  Pomocy  -  w  Galerii  Echo  biblioteka
zorganizowała wiele atrakcji dla całych rodzin.

 Konkurs na Najlepszego Czytelnika -  konkurs ma charakter otwarty i jest przeznaczony
dla wszystkich aktywnych czytelników biblioteki. Ocenie konkursowej podlega aktywność
czytelnicza wyrażona liczbą wypożyczonych książek.

 Ambasador  Czytelnictwa  -  12 Ambasadorów  Czytelnictwa w  12  miesięcy  -  akcja
promująca  czytelnictwo.  Ambasadorowie  to  znane   i  cenione  osoby,  które  zachęcają
wszystkich do czytania. Od stycznia Ambasadorami MBP w Kielcach byli:  Artur Barciś,
Grzegorz  Zawierucha,  Katarzyna  Bonda,  prof.  Jerzy  Bralczyk,  Jerzy  Pilch,  Mariusz
Szczygieł, Karolina Wilczyńska, Alek Rogoziński, Grzegorz Kozera, Marcin Piwowarski,
Jakub Porada.

 Książka  do  domu  –  książka  na  telefon  -  w  trosce  o  czytelników  będących  
w trudnej  sytuacji,  chorych i  mających problemy z poruszaniem się,  Miejska Biblioteka
Publiczna w Kielcach oferuje pomoc w dostarczaniu książek do domu.

 Biblioteczny  Klub  Maluszka  „Mamy  Relax” -  inicjatywa  przygotowana  
z myślą o mamach i ich najmłodszych pociechach. 

 Akcja „Wszystkiego dobrego dla chorego” – do akcji  włączyła się Miejska Biblioteka
Publiczna w Kielcach wraz z wolontariuszami z Fundacji Dr Clown region świętokrzyski.

 Czytanie na trawie – akcja czytania dzieciom na świeżym powietrzu.
 Inauguracja  biblioteki  językowej  i  warsztaty  językowe  -  w  ramach  projektu

„Dwujęzyczne  Świętokrzyskie”  w  filii  nr  9  zainaugurowano  działalność  biblioteki
językowej,  która  służy  zarówno  obcokrajowcom,  jak  również  Polakom  uczącym  się
języków obcych oraz wszystkim, którzy interesują się innymi kulturami.

 Kinder – przerwa na wspólne czytanie – udział w ogólnopolskiej akcji zbierania książek
dla małych bibliotek w Polsce.

 Biblioteka w mediach społecznościowych -  w związku z ogólnonarodową kwarantanną
biblioteka  położyła  duży  nacisk  na  przekaz  w  mediach  społecznościowych;  przy
wykorzystaniu  profilu  Facebook  i  strony  internetowej  MBP  propaguje  i  włącza  się  
w różnego rodzaju akcje profilaktyczne,  prozdrowotne,  podpowiada  jakie zajęcia  można
wykonywać podczas  kwarantanny,  co warto zobaczyć  i  co poznać.  Zachęca również do
nauki języka. Pracownicy MBP, którzy w czasie obowiązkowej kwarantanny przestawili się
na pracę zdalną, zorganizowali ponadto szereg konkursów, rebusów, przedstawień i zajęć
manualnych  ogłoszonych  na  profilu  Facebook  w  celu  zainteresowania  czytelników
bezpieczną  formą  aktywności.  Niektórzy  z  pracowników  wspomagali  akcję  walki  
z koronawirusem szyjąc maseczki dla współpracowników. Kolejnym  pomysłem  na  czas
ogólnopolskiej kwarantanny jest akcja „Artyści dla kieleckich czytelników”. Biorą w niej
udział  znani  pisarze,  aktorzy,  artyści,  którzy zachęcają  czytelników do czytania  książek,
nadrobienia  zaległości  literackich  i  niewychodzenia  z  domu  podczas  kwarantanny.
  W  tym  roku  Miejska  Biblioteka  Publiczna  w  Kielcach  przeprowadziła  online
również  takie  akcje,  jak:  Tydzień  Bibliotek,  Tydzień  Czytania  Dzieciom,  100-lecie
urodzin Karola Wojtyły,  Akcja Lato – Stacja Kultura.

 Kultura  w  sieci  -  MBP w  Kielcach  zamieściła  w  kwietniu  na  portalu  gov.pl
https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-w-sieci swoją  ofertę  kulturalną  
i  stworzyła  na  własnym profilu  grupę  Kultura  Online,  która  opracowuje  plan  działań  
w sieci mających na celu promocję Biblioteki.

 Utworzenie nowej placówki bibliotecznej – filii nr 7, zwanej Poczytalnią na dVoRcu,
wyposażonej  w sprzęt  do e-sportu,  VR, audiobooki,  książki  i  czasopisma w tradycyjnej
formie.

 Rozpoczęto  proces  konwersji posiadanych  audiobooków  na  płytach  CD  do  plików  
w  formacie  mp3.  Pozwoli  to  na  uruchomienie  wypożyczalni  on-line  e-audiobooków.



Systematycznie  poszerzana  jest  oferta  e-booków  dostępnych  z  poziomu  katalogu
bibliotecznego.

 Pozyskano dostęp do platformy Microsoft  Teams,  umożliwiającej  pracę zespołową na
platformie  Microsoft  365,  które  integruje  ludzi,  treści  i  narzędzia,  zwiększając  tym
zaangażowanie i efektywność pracy. Dzięki niej możliwe są bezpłatne rozmowy wideo, czat
i spotkania online.


