
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program działania 

Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Szczecinie  

na lata 2021 -2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krzysztof Marcinowski  

2020 



2 
 

 

 

Wprowadzenie 

 

Prezentowany w tym miejscu plan działania na lata 2020 – 2023 pozostaje w ścisłym związku z 

wcześniej realizowanymi planami modernizacyjnymi Miejskiej Biblioteki Publicznej. Przy ich 

wdrażaniu wielokrotnie napotykaliśmy problemy, których rozwiązanie przekraczało możliwości 

finansowe, jakimi dysponowała Biblioteka lub było poza zakresem jej kompetencji. To 

powodowało, że cele, które sobie wyznaczaliśmy, odsuwały się w czasie. Nigdy to jednak nie 

powstrzymało nas przed konsekwentnym realizowaniem wcześniej przyjętych założeń.  

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie nie powstała w oparciu o z góry przygotowany plan. 

Podział Książnicy Pomorskiej w roku 1995 na Bibliotekę Wojewódzką i Bibliotekę Miejską 

sprawił, że w zarządzie  Gminy Miasto Szczecin znalazło się 51 filii bibliotecznych bez Biblioteki 

Głównej a nawet bez centralnego ośrodka służącego zarządzaniu nimi. Nie to jednak było 

największym problemem, a wielkość i stan techniczny lokali przeznaczonych na biblioteki. 

Problemy z pozyskaniem odpowiednich pomieszczeń na biblioteki oraz środków na remonty i 

modernizację obiektów, które przynajmniej w jakiejś mierze mogły pełnić spełnić wymagania, 

jakie stawia się przed budynkami bibliotecznymi, zdominowały myślenie o Bibliotece od jej 

początków po dzień dzisiejszy. 

 Zmiany, jakie dokonały się na przestrzeni tych lat, były naprawdę duże. Dzisiaj jest rzeczą 

zupełnie oczywistą, wręcz naturalną, że wszystkie filie biblioteczne są skomputeryzowane, że 

wszystkie książki znajdują się w katalogu elektronicznym, a o każdym nowym nabytku czytelnicy 

mogą się dowiedzieć, nie wychodząc z domu. Mogą go też dla siebie zarezerwować. To był 

początek zmian, które pozwalają nam dzisiaj na wprowadzanie kolejnych e-usług, już zupełnie o 

innym standardzie i innych możliwościach, o czym będzie jeszcze mowa. 

 Prawdą jest, że w tym czasie wiele filii przestało funkcjonować. Ich zadania przejęły filie 

sąsiednie, lepiej przystosowane do pełnienia swoich funkcji, a większość z nich, mimo trudności, 

o których była mowa wyżej, zostało wyremontowanych i wyposażonych w nowy sprzęt. Dzisiaj 

sieć biblioteczną tworzą 34 filie. Trzeba od razu zaznaczyć, że nadal nie wszystkie z nich spełniają 

wymogi, jakie stawiamy przed naszymi bibliotekami, czego najlepszym dowodem jest fakt, że w 

roku 2019 został skierowany wniosek do organizatora w sprawie likwidacji 4 kolejnych filii i 

powołaniu jednej nowej . Więcej informacji na ten temat  znajdzie się w części poświęconej 

restrukturyzacji sieci bibliotecznej. W tym miejscu wypada jedynie zaznaczyć, że  filie, które już 

zostały wyłączone i te, które zostały zaplanowane w najbliższym czasie do likwidacji, to filie 

dysfunkcyjne, nie spełniające swojej roli – nie były akceptowane przez czytelników. Często były 

to lokale substandardowe, których  remont, nawet kapitalny, w żaden sposób sytuacji tej nie 

mógł zmienić. Niektóre z zamykanych filii kończyły swoją działalność z powodu okoliczności 

pozostających poza Biblioteką – na całe szczęście nie były to dla nas filie o kluczowym znaczeniu. 

 Dzisiejsza Miejska Biblioteka Publiczna to instytucja kultury o bardzo dużym zasięgu, 

obsługująca największą liczbę czytelników w mieście -  rocznie odnotowujemy ponad 500 000 

odwiedzin i prawie 800 000 wypożyczeń.  Jesteśmy obecni w prawie każdej części miasta. Mimo 

znacznej redukcji sieci nadal zarządzamy 37 obiektami, co biorąc pod uwagę liczbę osób 

zatrudnionych w Bibliotece, nie jest zadaniem łatwym. Bezpośrednio obsługą czytelników w 
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filiach zajmuje się 61 osób, kolejnych 14 bibliotekarzy wspiera tę działalność z poziomu centrali 

Miejskiej Biblioteki Publicznej, do tego doliczyć jeszcze należy pracowników działów 

pomocniczych i administracji. W sumie 108 osób zapewnia sprawne działanie Biblioteki, a trzeba 

brać pod uwagę, że zadania, jakie stoją przed Biblioteką, nie ograniczają się wyłącznie do 

wypożyczania książek. Utrzymanie wszystkich obiektów w pełnej sprawności technicznej, w tym 

także prowadzenie remontów kapitalnych, jak do tej pory było zadaniem własnym Biblioteki. 

Dużo czasu i wysiłku pochłaniają też wszelkie działania logistyczne, utrzymanie sieci logicznej i 

sprzętu komputerowego w pełnej sprawności. Coraz więcej osób zaangażowanych jest też w 

działalność eventową. 

Jak łatwo było się zorientować po liczbie bibliotekarzy zajmujących się bezpośrednią obsługą 

czytelników, filie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie nie mają licznej obsady. 22 filie mają 

obsadę jednoosobową, siedem kolejnych dwuosobową i tylko 5 filii ma obsadę od 3 do 5 

bibliotekarzy. Liczebność bibliotekarzy w poszczególnych filiach w dużej mierze wynika z faktu, 

że lokale, jakimi dysponujemy, nie są duże. 1/3 z nich ma powierzchnię poniżej 100 m2 , a tylko 5 

dysponuje powierzchnią niewiele przekraczającą 200 m2 . Takie uwarunkowania w istotny 

sposób wpłynęły na dotychczasową działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. 

Wykluczają one w większości filii jakąkolwiek inną działalność poza wypożyczaniem i 

udostępnianiem księgozbioru. 

 Dostosowanie naszych usług do wymogów współczesnego odbiorcy nie jest zadaniem łatwym 

nie tylko z powodów lokalowych. Z naszych bibliotek korzystają bardzo różni odbiorcy. Różni ich 

wiek, wykształcenie. Różne mają też nawyki czytelnicze i oczekiwania w stosunku do biblioteki. 

Często są to oczekiwania nie do pogodzenia ze sobą. W dyskurs na temat tego, czym powinna 

być Biblioteka i jakie funkcje powinna pełnić, włączają  się też osoby niekorzystające z usług 

biblioteki. Problemem jest rola, jaką chcą przypisać tym placówkom, często nie do pogodzenia z  

zakresem i sposobem działania bibliotek określonym w ustawie o bibliotekach  z dnia 27 czerwca 

1997 roku (Dz.U.1997 Nr 85 poz.539)  

Mimo tych trudności wiele rzeczy w minionym ćwierćwieczu udało się przeprowadzić i wiele 

zmienić w funkcjonowaniu instytucji i jej postrzeganiu przez mieszkańców Szczecina. 

Przełomowym wydarzeniem było otwarcie ProMediów, nowej filii w centrum miasta oferującej 

nie tylko dostęp do książek, czasopism, audiobooków, ale przestrzeń do spotkań i wymiany 

poglądów. To, co się w tych latach wydarzyło w ProMediach, zmieniło postrzeganie Biblioteki. 

Nie jest już ona odbierana jako przedłużenie biblioteki szkolnej. Nie jest też jej rola sprowadzana 

wyłącznie do wypożyczania książek, choć jest i będzie to zawsze jej zadanie podstawowe. 

 Zdajemy sobie sprawę, że znajdujemy się na początku tego procesu przemian i że zmiany muszą 

nastąpić. Otwartym pozostaje pytanie, jakie to mają być zmiany, w jakim kierunku. Bardzo się 

temu wszystkiemu przyglądamy, analizujemy i oceniamy na bieżąco efekty wprowadzanych 

przez nas zmian  

Nasze działania nie są oparte na intuicji. Mamy do dyspozycji coraz doskonalsze narzędzia; 

wiemy, i to na podstawie obiektywnych danych statystycznych, jacy czytelnicy i kiedy nas 

odwiedzają, wiemy, co czytają , czego poszukują. Mamy też informacje pochodzące z 

bezpośredniego kontaktu bibliotekarzy z czytelnikami. Korzystamy też z doświadczeń innych 

bibliotek. 
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Sposoby poprawy efektywności działania Instytucji. Założenia i kierunki restrukturyzacji sieci 

bibliotecznej 

 

Na początku roku 2019 zakończyły się prace nad opracowaniem planu restrukturyzacji sieci 

bibliotecznej  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Celem tego opracowania, oprócz 

zaprezentowania ogólnej koncepcji i kierunków zmian, było przedstawienie szerszemu gronu 

decydentów problemów wynikających z zarządzania siecią biblioteczną zorganizowaną na 

dotychczasowych zasadach. Przy przygotowywaniu opracowania wykorzystano bardzo duży 

zasób danych, jakimi dysponuje Biblioteka, odnoszących się bezpośrednio do  różnych aspektów 

czytelnictwa. Dla uchwycenia zachodzących zmian i określenia tendencji pod uwagę brano dane 

z ostatnich 5 lat, a w niektórych przypadkach  okres ten wydłużono do lat 10. 

Analiza ta byłaby niepełna, gdyby nie uwzględniała warunków lokalowych oraz rozmieszczenia 

filii na terenie miasta. Dla sformułowania poprawnych wniosków z prowadzonych obserwacji 

konieczne było uzyskanie odpowiedzi, w jakim stopniu odległość od miejsca zamieszkania 

decyduje o wyborze filii bibliotecznej. W tym celu przeprowadzone zostały unikatowe badania w 

zakresie zasięgu oddziaływania poszczególnych filii. 

Nie wchodząc w szczegóły tych badań, które znajdują się w opracowaniu, stwierdzić należy, że to 

szerokie podejście do problemów związanych z funkcjonowaniem sieci bibliotecznej pozwoliło 

na sformułowanie kilku ogólnych zasad, którymi powinniśmy kierować się przy rekonstrukcji 

sieci bibliotecznej. 

Pierwszy uchwytny wniosek, jaki się nasuwa, to ten, że  sieć powinny tworzyć biblioteki, w 

których jesteśmy w stanie  zgromadzić duży księgozbiór i zachować jednocześnie dużą otwartą 

przestrzeń dla prowadzenia działań o szerszym zasięgu niż tylko wypożyczanie i udostępnianie 

zbiorów. Nadto powinny być zlokalizowane w miejscach dobrze skomunikowanych i łatwo 

dostępne dla osób o specjalnych potrzebach.  

Biorąc pod uwagę zasoby lokalowe, jakimi dysponuje Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie,  

postulat ten wydaje się prawie niemożliwy do zrealizowania, dlatego w przygotowanej koncepcji 

przyjęto założenie, że liczba filii bibliotecznych będzie ograniczona, ale standard ich będzie 

wyższy. Aby ten stan rzeczy osiągnąć, część filii musi być przeniesiona do nowych lokalizacji. 

Małe filie powinny być łączone dla zwiększenia efektywności działania.  Przykładem takiego 

rozwiązania ma być projektowana na osiedlu Majowym  filia biblioteczna, która powstanie z 

połączenia f.48, f.53 i f.3dz. 

 Wiele z naszych przeczuć odnoszących się do tego, w jaki sposób czytelnicy korzystają z naszych 

filii i co decyduje o ich popularności, uwiarygodniło się w tych badaniach. Niestety potwierdziły 

się też nasze opinie o nieprzydatności niektórych filii. Nie jest to duża grupa. Tworzą je 4 

biblioteki w różnych częściach miasta. Z wnioskiem o wygaszenie działalności tych czterech filii 

(f.17, f.24, f.41 i f.42) Miejska Biblioteka Publiczna wystąpiła już w połowie roku 2020. Zgodnie z 

obowiązującym stanem prawnym ostateczna decyzja w tej sprawie może być podjęta nie 

wcześniej niż po upływie pół roku, a więc na początku roku 2021. 

Na tej samej sesji Rady Miasta, i w tym samym trybie, jak w przypadku zapowiedzianej likwidacji 

filii bibliotecznych, została podjęta uchwała zapowiadająca powołanie nowej filii bibliotecznej 

przy pl. Matki Teresy z Kalkuty (filia nr 7).Także i w tym przypadku ostateczna decyzja ma zapaść 

z początkiem nowego roku. 



5 
 

Projekt restrukturyzacji sieci bibliotecznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, do którego 

w tym opracowaniu się odwołuję, tworzy wytyczne dla naszych działań na najbliższe lata. 

Okoliczności sprawiają, że szczegóły tego planu ulegają niekiedy  modyfikacji. Nie są to zmiany 

na tyle istotne, żeby można było mówić o innej koncepcji restrukturyzacji. I tak przeniesienie filii 

nr 28 do nowej lokalizacji, decyzją organizatora zostało odsunięte w czasie i wszystko wskazuje 

na to, że zadanie to nie będzie realizowane w ciągu najbliższych 3 lat. Przestało być tym samym 

zadaniem priorytetowym w zakresie restrukturyzacji sieci bibliotecznej. Odsunięte zostało też w 

czasie i nie stanowi najpilniejszego zadania połączenia filii 1 i 20 z innymi filiami. Stało się tak 

głównie dlatego, że obie te filie w roku 2019 przeszły remont i mogą nadal przyjmować 

czytelników, choć powierzchnia tak jednej jak i drugiej  jest zbyt mała, aby można było świadczyć 

w nich większy zakres usług niż tylko wypożyczanie książek. Znalezienie odpowiednio dużego 

lokalu w tym rejonie miasta, do którego można by obie te filie przenieść, pozostaje w dalszym 

ciągu zadaniem otwartym. 

Są też zdarzenie losowe, które wprowadzają dodatkowe elementy do zaproponowanego planu, 

jak to miało miejsce w przypadku filii nr 46. Filia ta ze względu na  pożaru budynku musiała 

przerwać działalność w dotychczasowej lokalizacji i trzeba było przenieść ją do nowego obiektu. 

Choć jest to w tym momencie rozwiązanie tymczasowe, wiele wskazuje, że  to znacznie lepsza  

lokalizacja od dotychczasowej, sądząc po znacznie większej liczbie czytelników korzystających z 

jej usług.   

Zaplanowany na lata 2021-2023 zakres działań  w zakresie restrukturyzacji sieci bibliotecznej  ma 

niewątpliwie charakter przełomowy. Już na początku roku 2021 Miejska Biblioteka Publiczna 

wzbogaci się o nowy obiekt o powierzchni 1000 m2 . Remont budynku przy pl. Matki Teresy z 

Kalkuty zakończył się w listopadzie roku 2020 i w chwili obecnej trwa wyposażanie obiektu i 

przygotowanie do pracy. Otwarcie filii zaplanowano na I kwartał roku 2021.  

Mając w pamięci, jak wielkim przełomem okazało się otwarcie ProMediów, jak bardzo zmieniło 

się nastawienie do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie i jak bardzo wzrosły oczekiwania 

wobec nas, jesteśmy przekonani, że i tym razem przed Biblioteką staje olbrzymie zadanie i 

olbrzymia szansa powiększenia tego kapitału zaufania. Jest bardzo ważne, aby nowa filia dobrze 

zaprezentowała się mieszkańcom Szczecina, choć zdajemy sobie sprawę, że trwająca epidemia i 

ograniczenia, jakie się z tym wiążą, bardzo nam to zadanie utrudniają. 

Jeszcze większym projektem, którego realizacja przypaść ma na lata 2021-2023, jest budowa 

nowej biblioteki na osiedlu Majowym. Miejska Biblioteka Publiczna już wcześniej uczestniczyła w 

realizacji tego zadania przygotowując koncepcję, przeprowadzając konkurs architektoniczny i 

aktywnie uczestnicząc w pracach projektowych. Kolejny etap - budowa biblioteki, będzie 

realizowany za pośrednictwem inwestora zastępczego, ale zdajemy sobie sprawę, że podobnie 

jak to miało miejsce w przypadku projektowania tego obiektu, będziemy w te prace mocno 

zaangażowani. Nie został jeszcze wybrany inwestor zastępczy, nie znamy też dokładnego 

harmonogramu, wiadomo jedynie, że finansowanie inwestycji zostało rozłożone na trzy lata. 

Ponieważ obiekt ten będzie największą naszą biblioteką o powierzchni prawie 2000 m2 i ma ona 

pełnić szereg dodatkowych funkcji, których biblioteki nasze do tej pory nie pełniły, 

przygotowania do jej otwarcia będą musiały być prowadzone z dużym wyprzedzeniem i  

powinny się mieścić w planach na rok 2023, tym bardziej, że otwarcie nowej biblioteki na osiedlu 

Majowym wiąże się z przeniesieniem działających w pobliżu trzech filii bibliotecznych. Jest to też 

duże zadanie logistyczne.  
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Przed podobnym problemem staniemy prawdopodobnie w roku 2021, jeżeli zapowiedziana 

likwidacja czterech filii bibliotecznych dojdzie do skutku. Jest to zadanie trudne szczególnie w 

odniesieniu do księgozbioru, który musi być rozliczony, przeselekcjonowany i odpowiednio 

zagospodarowany, co wymaga zaangażowania dużej grupy osób na długi czas. 

Otwarcie filii nr7, w piwnicach której będzie się mieścił magazyn rezerwy, uwalnia część 

pomieszczeń w filii nr 6 i stwarza tym samym możliwość pełnienia przez tę bibliotekę znacznie 

ważniejszej roli w naszej sieci bibliotecznej. Przypomnę tylko, że w planie restrukturyzacyjnym 

miejskiej sieci bibliotecznej, filia ta została zaliczona do grupy 5 największych bibliotek o 

ogólnomiejskim zasięgu oddziaływania obok filii nr 28 przy pl. Lotników 7, ProMediów i dwóch 

filii, które swoją działalność mają rozpocząć w latach 2021-2023.  

W przedstawionym w roku 2020 planie restrukturyzacji sieci bibliotecznej Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Szczecinie główny nacisk został położony na przenoszenie filii bibliotecznych  do 

lokali o powierzchni pozwalającej na zgromadzenie odpowiednio dużego księgozbioru z 

zachowaniem przestrzeni dla  prowadzenie  działań o szerszym zakresie niż tylko wypożyczanie 

książek. W niektórych przypadkach oznacza to też łączenie dwóch czy nawet trzech filii w jedną 

dużą bibliotekę. Od razu trzeba też przyznać, że z wielu powodów jest to najtrudniejszy element 

w tym procesie.  

Próba znalezienia rozwiązania tego problemu w oparciu o  zasoby komunalne okazała się mało 

skuteczna. Zmusza nas to do stałej aktywności na rynku nieruchomości.  Poszukiwania lokali u 

różnych najemców, w tym także prywatnych. To oczywiście wiąże się z przeznaczeniem znacznie 

większych środków na wynajem, ale ostateczny bilans jest pozytywny, jeżeli weźmie się pod 

uwagę, że nie wydajemy pieniędzy na coś, co nie przynosi większych efektów. 

Nie wszystko w tych działaniach jest bezpośrednio zależne od Biblioteki, a sytuacja na rynku 

nieruchomości też bywa bardzo dynamiczna i choć próbujemy działać szybko i elastycznie, nie 

zawsze możemy osiągnąć wyznaczony cel. Dlatego ustalając plany na lata 2021-2023 

chcielibyśmy skupić się na znalezieniu nowej lokalizacji dla jednej z trzech filii – f. 8, f.50, f.43. 

Priorytetem będzie dla nas filia nr 8, która obsługuje mieszkańców Pogodna. Lokal, w którym się 

znajduje, jest w bardzo złym stanie technicznym, a w dodatku zbyt mały, jak na potrzeby 

mieszkańców . Na liście tej znalazły się kolejne dwie bardzo małe filie obsługujące bardzo duże 

osiedla. Filia nr 50 o powierzchni 27m2  obsługuje  osiedle Reda, a niebawem będzie też jedyną 

Biblioteką dla rozbudowującego się osiedla Cukrowa. Ten  sam problem występuje na osiedlu 

Zawadzkiego-Klonowica.  Filia 43 jest zbyt mała, żeby dobrze mogła pełnić swoją rolę w tak gęsto 

zamieszkałym osiedlu.   

Poszukiwanie nowych lokali dla już istniejących filii bibliotecznych oczywiście nie rozwiązuje 

wszystkich problemów związanych z obsługą czytelników. Mamy duży problem z docieraniem do 

mieszkańców nowych osiedli zlokalizowanych na obrzeżach miasta. Te osiedla bardzo szybko się 

rozrastają, przybywa mieszkańców i żeby złagodzić problem  braku w takich miejscach dostępu 

do biblioteki, będziemy starali się uzupełnić naszą sieć biblioteczną w tych osiedlach o 

książkomaty.  O środki na ten cel będziemy zabiegali przy tworzeniu budżetu na kolejne lata. 

Podsumowując zakres zmian, jakie mają się dokonać w okresie najbliższych trzech lat, trudno się 

oprzeć wrażeniu, że mają one charakter przełomowy. Wyłączenie z sieci bibliotecznej siedmiu 

niewielkich  bibliotek, z których dwie mają lokalizacje w szkolnych piwnicach, i powołanie w to 

miejsce dwóch nowych bibliotek o łącznej powierzchni 3000 m2 , jest wydarzeniem bez 

precedensu w całej historii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Przy założeniu, że uda 

nam się w tym czasie pozyskać  środki na przeprowadzenie pełnego remontu filii nr 6 przy ul. 
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Dziennikarskiej, to jeden z głównych celów restrukturyzacji sieci bibliotecznej – wyłonienie 5 

wiodących bibliotek, byłby w pełni zrealizowany. 

 

Sposoby rozwijania i zaspakajanie potrzeb czytelniczych 

 

Wydaje się rzeczą oczywistą, że to, czego czytelnicy najbardziej od nas oczekują, to książki, a 

ściślej rzecz ujmując – nowości książkowe. Zaspokojenie tych potrzeb z wielu względów nie jest 

łatwe. O problemach lokalowych była już mowa w części dotyczącej restrukturyzacji sieci 

bibliotecznej. Nie mniej istotne jest też to, jak dużo środków finansowych jesteśmy w stanie 

przeznaczyć   na zakup nowości książkowych i nieksiążkowych. Wieloletnia praktyka pokazuje, że 

środki pierwotnie planowane na zakup książek, ostatecznie muszą być pomniejszone, aby pokryć 

inne koszty w budżecie. 

Taki stan rzeczy uniemożliwia nam spełnienie oczekiwań dużej  części czytelników, na  co 

wskazują nasze statystyki.  Rocznie do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie zapisuje się 

ponad 56 tysięcy czytelników, ale tylko ponad 30 tysięcy stanowią aktywni czytelnicy. To samo 

obserwujemy, gdy porównujemy liczbę odwiedzin z liczbą wypożyczanych książek. Notujemy 

500 000 odwiedzin i tylko niespełna 800 000 wypożyczeń książek. 

Planowane zwiększenie nakładów finansowych na działalność merytoryczną Miejskiej Biblioteki 

Publicznej  w latach 2019-2022 powinno podnieść  nakłady na zakup nowości. W uproszczonym 

przeliczeniu na książki byłoby to od 11 000 do 16 000 wol. więcej co roku. 

Taki poziom finansowania pozwoliłby przyzwoicie zaopatrywać w nowości nie tylko największe, 

ale i najmniejsze filie. Dotychczasowe analizy pokazują stałe i niezwykle wysokie współczynniki 

korelacji między liczbą czytelników a liczbą zakupionych nowości, albo liczbą wypożyczeń a liczbą 

zakupionych nowości. 

Gdyby sytuacja miała się powtórzyć i dodatkowe środki budżetowe nie mogłyby być 

wykorzystane na zwiększenie  zakupu książek, to znajdziemy się w jeszcze groźniejszej sytuacji 

niż dotychczas, gdyż w roku bieżącym kończy się Program Wieloletni MKiDN Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa, w ramach którego z Priorytetu 1 (Zakup nowości dla bibliotek 

publicznych) otrzymywaliśmy ponad 70 000 zł. 

Nie są nam znane plany nowego programu wsparcia dla bibliotek publicznych. Nie wiemy, czy 

taki program powstanie, a jeżeli powstanie, to jaki byłby nasz udział we współfinansowaniu tego 

programu. Nie jest to kwestia bez znaczenia. W roku bieżącym minimalny udział środków 

własnych wyznaczono na 80%, co oznaczało, że aby skorzystać z całej dostępnej puli środków, 

Miejska Biblioteka Publiczna musiała wyłożyć bez mała 300 000 zł. Ograniczenia, jakie MKiDN 

nałożyło na beneficjentów programu, nie pozwalały na zakup w ramach wkładu własnego ani 

filmów, ani gier. Gdyby te zasady miały się utrzymać, bylibyśmy zmuszeni stanąć przed 

wyborem, czy korzystać z całej dotacji, czy rezygnować z rozwoju nowych zbiorów. A nie jest to 

kwestia bez znaczenia dla nas. Przygotowując program działania dla filii nr 7 przy pl. Matki 

Teresy z Kalkuty i dla nowej filii na osiedlu Majowym położyliśmy duży nacisk na takie 

ukształtowanie zbiorów, aby były one w jak największym stopniu atrakcyjne dla młodzieży.  

Planowane zmiany w sieci bibliotecznej, o których mowa w części poświęconej jej 

restrukturyzacji,  z całą pewnością nie są do przeprowadzenia w krótkim terminie. Gotowi 
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jesteśmy podjąć działania, które pozwoliłyby złagodzić problemy z dostępem do biblioteki, a w 

każdym razie z dostępem do książek.  Takim rozwiązaniem może być zakup książkomatów. Sieć 

filii mogłaby się wzbogacić o samoobsługowe urządzenia do wypożyczania i oddawania książek. 

Rynek tego typu urządzeń bardzo szybko się rozwija (paczkomaty) i to pozwala mieć nadzieję, że 

czytelnicy nie odrzucą tego pomysłu. Chcielibyśmy, aby pierwsze takie urządzenie zostało 

zainstalowane w osiedlu, które jest gęsto zamieszkałe, a nie posiada biblioteki. Zdajemy sobie 

sprawę, że całość wymaga pokonania wielu problemów z finansowymi na czele, ale pomysł 

wydaje się być wart tego, żeby w niego inwestować. Poza oczywistym mankamentem, że nie jest 

to biblioteka, rozwiązanie to może być wykorzystywane na różne sposoby; jako uzupełnienie 

sieci na czas przejściowy, aż do wybudowania biblioteki, jeżeli taka jest w tym miejscu 

potrzebna, może być też ustawiony w bardzo odległej dzielnicy i niezbyt gęsto zamieszkałej, a 

utrzymanie biblioteki byłoby zupełnie nierentowne. Wreszcie może pełnić też rolę całodobowej 

biblioteki w centrum miasta, do której można przyjść o każdej porze dnia i nocy, żeby odebrać 

zamówioną pozycję. Ma także i ten walor, że może być przenoszone z jednego miejsca na drugie.   

Zmiany technologiczne, których jesteśmy świadkami, nie omijają także bibliotek. Staramy się w 

ramach posiadanych środków finansowych nadążać za zmianami i umożliwiać naszym 

czytelnikom dostęp do nowych źródeł informacji i przekazu. Szczególnie dużo uwagi 

poświęciliśmy ebookom, widząc w nich okazję do poszerzenia naszej oferty czytelniczej.  

Wykupując dostęp do IBUK Libra mogliśmy zaoferować  ponad 1200 tytułów polskich książek 

akademickich i naukowych, udostępniliśmy też zbiór książek anglojęzycznych (pełne spektrum 

beletrystyki, pozycji popularnonaukowych i  naukowych) w EBSCO Public Library Collection 

(ponad 32 000 tytułów), a kupując dostęp do NASBI/OSBI (12 000 pozycji) umożliwiliśmy 

korzystanie ze zbioru polskich wydań książek z zakresu szeroko pojętej informatyki, zarządzania, 

samorozwoju. Niestety, z wszystkich tutaj wymienionych propozycji tylko IBUK Libra cieszył się i 

nadal cieszy powodzeniem. Dlatego na najbliższe lata planujemy podtrzymanie tej współpracy. Z 

pozostałych pozycji musieliśmy zrezygnować. Oczywiście sprawa nie jest definitywnie 

przesądzona i jeżeli oferta tych lub innych firm okaże się korzystna, gotowi jesteśmy przywrócić 

współpracę. 

Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja z Legimi. Współpracę z tą platformą rozpoczęliśmy w 

roku 2016 i z roku na rok obserwujemy ciągle zwiększające się zainteresowanie jej ofertą. 

Wynika to w dużej mierze z tego, że umożliwia ona dostęp do bieżącej beletrystyki i to w bardzo 

krótkich terminach od momentu pojawienia się tytułu na rynku wydawniczym, a w niektórych 

przypadkach bywa, że równolegle do wydania papierowego. Baza ta obejmuje w tej chwili 

60 000 tytułów. Miejska Biblioteka Publiczna co miesiąc rozdaje wśród swoich czytelników 1350 

kodów , ale niestety na długo przed końcem miesiąca pula ta ulega wyczerpaniu. 

Ponieważ Legimi umożliwia jednoczesny dostęp do oferowanej przez siebie pozycji wszystkim, 

którzy posiadają kod dostępu, jej oferta  jest przez to dla nas niezwykle ważna, gdyż z  jej 

pomocą możemy najszybciej i w dużej skali odpowiedzieć na potrzeby czytelników 

poszukujących bestsellerów wydawniczych. W roku 2020 rozszerzyliśmy naszą ofertę wykupując 

dostęp do audiobooków. 

Jesteśmy zdecydowani kontynuować  w najbliższych latach współpracę z Legimi. To, w jakim 

stopniu będziemy w stanie zaspokoić oczekiwania czytelników, w dużej mierze będzie zależało 

od naszej  sytuacji finansowej.   

Przy okazji warto zwrócić uwagę na fakt ścisłego powiązania oferty  Legimi z działaniami  

wydawców i księgarzy. To oni, kreując kolejne bestsellery i układając top listy, wpływają na 
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wybory czytelników, ci zaś w jednym niemal momencie chcieliby móc wypożyczyć te gorące 

tytuły. Udostępniając e-booki uwalniamy się od tej presji i wciąż możemy oferować tradycyjny 

księgozbiór – inaczej sprofilowany i bogatszy pod każdym względem ( liczby tytułów, 

wydawnictw, autorów, tematyki, odbiorcy), kilkudziesięciu tysiącom aktywnych czytelników 

Miejskiej Biblioteki Publicznej 

Oprócz zapewnienia dostępu do e-booków, nadal mamy w planach na najbliższe lata kupowanie 

audiobooków i filmów na płytach. Chcemy utrzymać dotychczasowy model zakupu: audiobooki 

dla wszystkich grup odbiorców do filii nr 4, 7, 48 i 54, audiobooki tylko dla dzieci i młodzieży do 

filii nr 6, 8, 12, 19, 38, 3dz, 9dz zaś filmy do f.48 i f.54. 

Obecnie nie odnotowujemy w bibliotece odwrotu od treści na nośnikach fizycznych, choć trend 

taki zauważalny jest na rynku wydawniczym. Zaczyna też brakować sprzętu do odtwarzania. 

Producenci sprzętu elektronicznego wyraźnie ograniczyli asortyment stacjonarnych odtwarzaczy 

DVD, a to może w niedługim czasie mocno ograniczyć liczbę osób korzystających z tych 

nośników. 

Wymieniając różne sposoby zaspakajania potrzeb czytelniczych nie możemy pominąć Academici 

- Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych, która udostępnia zasoby cyfrowe Biblioteki 

Narodowej, w tym współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin. Aktualnie 

dostęp do niej oferują filie nr 4 , 6, 28, 36, 48 i 54.  Gotowi jesteśmy w każdej chwili zwiększyć 

liczbę filii oferujących tę usługę, niestety, jak do tej pory, nie cieszy się ona zbyt dużym 

zainteresowaniem.  

Z myślą nie tylko o studentach prawa, ale o wszystkich, którzy chcą uzyskać dostęp do treści z 

dziedziny prawa, oferujemy poprzez komputery biblioteki  możliwość korzystania z bazy Legalisa 

- elektronicznego systemu informacji prawnej stworzonego i ciągle rozwijanego przez zespół 

specjalistów Wydawnictwa C.H. Beck. 

Aby określić potrzeby czytelników, dobrze je przeanalizować i wyciągnąć właściwe wnioski, 

potrzebujemy  znacznie lepszych, bardziej zaawansowanych narzędzi do analizy danych niż te, 

które posiadamy. Nasze zbiory liczący 600 000 woluminów książek i 45 000 jednostek 

inwentarzowych zbiorów specjalnych, są wykorzystywane w 35 placówkach. Podejmowanie 

decyzji o zakupie, przeniesieniu czy usunięciu poszczególnych pozycji ze zbiorów staje się, przy 

tak dużym zbiorze, operacją bardzo pracochłonną. Pomocą może  tu służyć nowoczesne 

oprogramowanie  typu hurtownia danych. Informacje, jakie można uzyskać za pośrednictwem 

tego typu oprogramowania, powinny usprawnić wszystkie te procesy. Byłyby też wiarygodną 

podstawą do określenia planów krótko, średnio i długoterminowych.  

Planując działania na najbliższe lata chcemy i to zadanie włączyć do naszego programu. 

 

 Stałe formy pracy z dziećmi, młodzieżą i seniorami 

 

W pracy wszystkich bibliotek publicznych, w tym także i naszej, dużo uwagi poświęcano zawsze 

dzieciom i młodzieży, wychodząc z założenia, że czytanie jest nawykiem, który najłatwiej jest 

zaszczepić w młodym wieku. Tendencja, jaką możemy zaobserwować już od dłuższego czasu, 

wskazuje, że zainteresowanie biblioteką ze strony dzieci i młodzieży bardzo osłabło. Nie jest to 

miejsce, aby zastanawiać się nad przyczynami tego stanu rzeczy, jednak na kilka spraw warto 
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zwrócić uwagę. Zmieniły się źródła i sposób korzystania z informacji. Biblioteka nie jest dla wielu 

najważniejszym i najbardziej dostępnym źródłem informacji. To w dużej mierze decyduje o tym, 

że z biblioteki młodzież korzysta rzadziej ,niż bywało to wcześniej. Dlatego bardzo wielką wagę 

przykładamy do współpracy z placówkami oświatowymi, zarówno z przedszkolami jak i ze 

szkołami. Organizujemy dla dzieci i młodzieży spotkania czytelnicze dostosowane do ich wieku. 

Dla jednych są to gry i zabawy oparte na motywach literackich, dla innych będą to lekcje, które 

w przyszłości powinny im ułatwić korzystanie z biblioteki, a więc zapoznanie z literaturą, 

zasadami wypożyczania i wyszukiwania w katalogu, a dla starszej młodzieży będą to spotkania 

tematyczne z związane z książką lub historią regionu. 

Niektóre filie współpracują ze specjalnymi placówkami oświatowymi, do których uczęszczają 

dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, 

głuche lub niedosłyszące. Spotkania tematyczne uwzględniające potrzeby danej grupy 

organizowane są głównie w filiach nr 8, 14, 29 i 3 dz.  i zamierzamy je oczywiście kontynuować. 

Bardzo dobrze został przyjęty i cieszy się dużym zainteresowaniem Klub Zaczytanego Malucha 

działający w ProMediach. W każdą ostatnią sobotę miesiąca spotykają się dzieci  w wieku 3-5 lat 

i ich opiekunowie. Wspólnie biorą udział w warsztatach plastycznych, pracują z książką, poznają 

nowości w zbiorach bibliotecznych. Każde dziecko uczestniczące w spotkaniach zbiera punkty w 

specjalnym dzienniczku. Na koniec otrzymuje dyplom i upominek książkowy. W roku 2021 

planujemy otworzyć taki klub również w nowej filii przy pl. Matki Teresy z Kalkuty. 

Jest tradycją, że na okres ferii i wakacji przygotowywana jest specjalna oferta dla dzieci w wieku 

przedszkolnym i szkolnym. Staramy się, aby tematem przewodnim tych spotkań była książka. 

Proponujemy zajęcia ekologiczne, z programowania, escaperoomy, warsztaty plastyczno-

literackie czy spotkania z teatrzykiem kamishibai 

Uczestniczymy też w akcjach ogólnopolskich.  Kampania „ Mała książka – wielki człowiek” 

organizowana przez Instytut Książki przypomina o korzyściach wynikających ze wspólnego, 

rodzinnego czytania już od pierwszych miesięcy życia dziecka. Podczas pierwszej wizyty w 

bibliotece dzieci otrzymują wyprawkę czytelniczą oraz Kartę Małego Czytelnika. W akcji biorą też 

udział dzieci zapisane już do biblioteki. Podczas każdej kolejnej wizyty w bibliotece mały 

czytelnik otrzymuje naklejkę, a po zebraniu dziesięciu dyplom. 

Inna ogólnopolska akcja, Tydzień Czytania Dzieciom, organizowana przez Fundację ABC XXI Cała 

Polska Czyta Dzieciom,  w której bierzemy udział, odbywa się w pierwszym tygodniu czerwca. Co 

roku towarzyszy jej inne hasło przewodnie. Wiele spośród naszych filii bibliotecznych organizuje 

w tym czasie dla dzieci spotkania czytelnicze, przygotowuje zagadki, konkursy i wiele innych 

atrakcji. Część wydarzeń ma charakter otwarty, część przeznaczona jest dla grup 

zorganizowanych ze szkół i przedszkoli. 

Zamierzamy też kontynuować zajęcia z zakresu edukacji medialnej. Ich celem jest przygotowanie 

dzieci do budowania bezpiecznego i przyjaznego środowiska online, pokreślenie potencjału 

Internetu, który może być przez nich wykorzystywany zarówno w edukacji, kontaktach z 

rówieśnikami, jak również jako forma twórczej rozrywki. Ofertę kierujemy do grup szkolnych 

oraz do uczestników indywidualnych, podczas zajęć wykorzystujemy tablety i komputery 

stacjonarne. Włączamy się również w akcje ogólnopolskie i europejskie: Dzień Bezpiecznego 

Internetu (luty), Tydzień z Internetem (marzec), Tydzień Kodowania (październik), Godzina 

Kodowania (grudzień). Do tej pory najaktywniejsze w tych działaniach były filie nr 4 i 12. Od roku 

2021 chcemy tę działalność rozszerzyć także na filię nr 7 
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Przygotowujemy też szeroki program o tematyce ekologicznej kierowany zarówno do dzieci jak, i 

do młodzieży. Wybrane filie biblioteczne przez cały rok będą realizowały warsztaty, zajęcia, 

prelekcje i wystawy poświęcone działaniom na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałającym 

zmianom klimatycznym. Będą też eksponować stosowną literaturę na stolikach czy wydzielonych 

półkach ekologicznych. Część pracowników już jest przeszkolona w tym temacie dzięki 

warsztatom zrealizowanym w tym roku przez Koło nr 3 Zachodniopomorskiego Okręgu SBP przy 

Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie. Wszyscy będą mogli skorzystać z gotowych 

scenariuszy wypracowanych podczas tego szkolenia. 

Organizowane dotychczas w filii nr 4 spotkania autorskie dla dzieci mamy zamiar w najbliższych 

latach kontynuować, zmieniając jednak jej dotychczasową lokalizację na filię nr 7. W nowym 

obiekcie, który zostanie włączony do sieci bibliotecznej w roku 2021,  będziemy mogli zapewnić 

znacznie większą przestrzeń i warunki znacznie bardziej sprzyjające organizacji takich wydarzeń. 

Mamy zamiar rozszerzyć grono osób uczestniczących w tych spotkaniach o młodzież szkolną, 

która będzie mogła wziąć udział w spotkaniach autorskich, warsztatach ze znanymi i 

popularnymi autorami czy ilustratorami. 

Dla młodzieży mamy jeszcze jedną, nową propozycję aktywnego kontaktu z literaturą. W filii nr 

7, o której była wcześniej mowa, powstanie Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży. Wzorem 

podobnego  klubu dla dorosłych spotkania będą odbywały się raz w miesiącu, uczestnicy będą 

rozmawiać o wybranej przez siebie książce. 

Nawiązując współpracę z Liceum Plastycznym w Szczecinie stworzyliśmy uczniom możliwość 

prezentowania ich prac. Młodzi artyści samodzielnie przygotowują ekspozycje, projektują 

plakaty. Dzięki współpracy z biblioteką uczą się zasad organizacji wystaw, współpracy z 

podmiotami zewnętrznymi. Przez cały czas mają wsparcie nauczycieli i działu Promocji Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Szczecinie. 

Nasze propozycje nie ograniczają się jedynie do dzieci i młodzieży. Mamy też oferty dla osób 

dorosłych. Najbardziej popularną formą są spotkanie autorskie. Organizujemy je w trakcie całego 

roku. Zapraszamy autorów uznanych, nagradzanych, ale też i popularnych. Największym 

wydarzeniem czytelniczym w tym cyklu spotkań jest festiwal literatury non-fiction OkOlice 

Literatury. Za nami dwie edycje tego festiwalu. Każda odbywała się pod innym hasłem 

(transformacje oraz Granice i Pogranicza), kolejna edycja będzie dotyczyła przedmiotów. 

Podczas kilku dni festiwalowych publiczność uczestniczy w spotkaniach, warsztatach, panelach 

dyskusyjnych oraz w wielu wydarzeniach towarzyszących. Chcielibyśmy, aby ten festiwal stał się 

rozpoznawalny także poza granicami naszego miasta i był silnie kojarzony z naszą instytucją. Od 

roku 2021 organizację spotkań przenosimy do nowej filii nr 7. 

Zamierzamy też kontynuować rozpoczęty w 2019 r razem z Fundacją Strefa Dobrych Myśli cykl 

spotkań pod nazwą „Słowem kobieta”. Są to spotkania z wyjątkowymi kobietami mieszkającymi 

w obszarze Szczecina, na pograniczu polsko-niemieckim czy w Berlinie. Każdego miesiąca w 

ProMediach mieszkanki Szczecina mogą uczestniczyć w rozmowach z artystkami, działaczkami, 

pisarkami oraz ekspertkami, które wzbogacają merytoryczny przekaz spotkania. To nowa 

formuła, która łączy spotkanie autorskie z panelem na określony temat. Równie ważna jest tu 

interakcja, do której zachęcamy gości. Klimat kameralnego spotkania jest tłem do interpretacji 

dzieł kultury i rozważań na temat kobiecych doświadczeń we współczesnym świecie. 

Najbardziej powszechną w naszej Bibliotece formą spotkań osób dorosłych i rozmów o 

literaturze są Dyskusyjne Kluby Książki. W ramach współpracy z Instytutem Książki w naszych 

filiach działa dziewięć klubów dla dorosłych (filie nr 4, 6, 12, 13, 14, 36, 38, 48 i 54) . W roku 2021 
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planujemy założenie kolejnego  klubu w filii nr 7. Uczestnicy raz w miesiącu spotykają się przy 

kawie i herbacie, w przyjaznej atmosferze rozmawiają o przeczytanej książce. 

Organizujemy też spotkania filmowe. Mieliśmy okazję zaprezentować w ProMediach pojedyncze 

pokazy filmów, ale uczestniczymy też w ogólnopolskich projektach np. WATCH DOCS, będącym 

wspólnym przedsięwzięciem wiodącej polskiej organizacji obrony praw człowieka – Helsińskiej 

Fundacji Praw Człowieka, największego w Europie Środkowej i Wschodniej interdyscyplinarnego 

centrum sztuki – Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Realizowaliśmy 

projekcje filmów dokumentalnych, poruszających problematyką praw człowieka, każdy pokaz 

kończył się dyskusją z publicznością. W kolejnych latach będziemy uczestniczyli w tej akcji, 

planujemy również stworzyć Dyskusyjny Klub Filmowy, w którym będziemy również promować 

kolekcje filmów dostępnych do wypożyczenia w ProMediach. 

Dla osób, których zainteresowania skupiają się na pogłębianiu wiedzy o naszym regionie, 

organizujemy wspólnie z Fundacją Ścieżkami Pomorza spotkania o tematyce związanej z 

Pomorzem, jako regionem historycznym, położonym na ziemiach polskich i niemieckich. 

Spotkania dotyczą, często skomplikowanych, wątków historycznych, służą też poznawaniu 

dziedzictwa sztuki i piękna przyrody pomorskiej. Do udziału w prelekcjach i wykładach 

zapraszamy pasjonatów, wykładowców akademickich, szczecińskich przewodników. 

Staramy się też wyjść naprzeciw potrzebom osób starszych organizując szkolenia komputerowe. 

Są one prowadzone w kilku filiach bibliotecznych ( filie nr 4, 12, 28, 38), realizowane w małych 

grupach lub indywidualnie. Zakres tematyczny i poziom trudności dostosowany jest do potrzeb 

uczestników i obejmuje takie zagadnienia jak: obsługa komputera, konfiguracja i personalizacja 

przeglądarki, wyszukiwanie informacji w Internecie, tworzenie i konfiguracja programu 

pocztowego, korzystanie z popularnych portali społecznościowych. W najbliższych latach 

zamierzamy rozszerzyć zakres naszych działań na filie w prawobrzeżnej części Szczecina. Plany te 

są powiązane z modernizacją filii nr 6 i budową nowej biblioteki na osiedlu Majowym. 

Część seniorów nie chce być jedynie biernymi odbiorcami kultury. Chcą być czynni i potrzebni. 

Już od pewnego czasu w sposób formalny współpracujemy z wolontariuszkami ze Szczecińskiego 

Humanistycznego Uniwersytetu Seniora. Wolontariuszki są angażowane w akcje skierowane do 

dzieci. Angażują się w organizowane przez nas uliczne akcje bookcrossingowe. Dużą pomocą 

służą też podczas spotkań organizowanych w ProMediach. Jest rzeczą oczywistą, że będziemy 

chcieli kontynuować tę współpracę ku obopólnym korzyściom 

 

 Popularyzacja czytelnictwa 

 

Wszystko, czego podejmujemy się w pracy bibliotecznej, podporządkowane jest idei 

popularyzacji czytelnictwa. Na plan pierwszy wysuwają się te działania, które już zdobyły 

uznanie, a którym próbujemy nadać charakter cykliczny. Oczywiście liczą się też nowe pomysły, 

zawsze jednak zwracamy uwagę, aby nasze propozycje były w bliskim związku z literaturą. Stąd 

też dużo czasu i środków poświęcamy na organizację spotkań autorskich wiedząc, jak wielkim 

zainteresowaniem mogą się one cieszyć wśród naszych czytelników. Zapraszając autorów 

kierujemy się wieloma względami, ich popularnością, poczytnością. Staramy się też dotrzeć do 

tych, którzy piszą literaturę wartościową, zdobywają nagrody literackie. Część spotkań 

planujemy  z wyprzedzeniem, ze względów organizacyjnych. Bywa też, że decydujemy się na 
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zaproszenie autora, który odbywa trasę promocyjną w naszym rejonie. Nie jest to bez znaczenia. 

Nasze położenie względem innych ośrodków miejskich nie ułatwia nam zadania. Trzeba też 

zaznaczyć, że jak do tej pory, nie mieliśmy też odpowiedniego lokalu, w którym takie spotkania 

moglibyśmy organizować. Dopiero otwarcie ProMediów  otworzyło przed nami takie możliwości. 

Niestety sala, jaką dysponujemy, nie jest dostatecznie duża, aby mogła pomieścić wszystkich 

chętnych, o czym mogliśmy się wielokrotnie przekonać. To stawało się istotnym ograniczeniem 

przy planowaniu spotkań. Bardzo liczymy, że dwukrotnie większa sala, jaką niebawem będziemy 

dysponowali w filii nr 7 przy pl. Matki Teresy z Kalkuty, sytuację tę w znacznym stopniu poprawi. 

Prawdziwym przełomem będzie niewątpliwie sala widowiskowa w bibliotece na osiedlu 

Majowym, której budowa ma się rozpocząć w roku 2021. 

Spotkania nie mogą być planowane ze zbyt dużym wyprzedzeniem, perspektywa kilku lat nie 

wchodzi tu w grę, a w dodatku wydarzenia ostatnich miesięcy i niepewność co do możliwości 

bezpośredniego kontaktu czytelników z autorem sprawia, że kalendarz spotkań nie zapełnia się 

tak szybko, jak do tej pory. Obecnie mamy wstępnie umówione spotkanie ze znakomitą poetką 

Ewą Lipską (maj), z Jakubem Kornhauserem oraz Andrzejem Stasiukiem  (wrzesień) 

 Nie każde nasze działanie da się przełożyć na kontekst literacki. Wielkie witryny wystawiennicze, 

położenie w samym centrum miasta pozwalają nam zapraszać do ProMediów artystów z innych 

dziedzin. Dla uczniów i studentów kierunków artystycznych to duży wyróżnik, gdy mogą 

prezentować swoje prace w takim miejscu. W tym wypadku kalendarz wystaw na rok 2021 

mamy już zamknięty. Swoje prace w poszczególnych miesiącach prezentować będą: w styczniu – 

Karol Pabicha, student Akademii Sztuki będzie wystawiał swoje grafiki, w lutym, w miesiącach 

wakacyjnych i październiku swoje prace będą prezentowali uczniowie Liceum Plastycznego. Na 

marzec i listopad przewidziana jest wystawa prac Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia 

Twórców Kultury w Szczecinie. W kwietniu raz jeszcze miejsce wystawiennicze oddamy 

studentom Akademii Sztuki. W maju będziemy gościli wystawę fotografii Mariana Dębskiego. W 

czerwcu prace swoje  będzie wystawiał Ryszard Szwed a w grudniu Joanna Klepadło. 

Jak więc widać, zmieniają się autorzy i tematyka a my mamy nadzieję, że dajemy wielu osobom 

szczególną szansę zaprezentowania się szerokiej publiczności. Traktujemy to też jako rodzaj 

promocji naszej instytucji. 

 

 Sposoby promocji instytucji 

 

Nasze działania promocyjne nie ograniczają się w żadnym razie do przytoczonych wyżej wątków. 

Zdobyte doświadczenie w tej dziedzinie wykorzystujemy na różne sposoby starając się 

dostosować przekaz i kanał komunikacyjny do naszych odbiorców. 

Internet jest oczywiście najważniejszym źródłem informacji o Bibliotece a strona internetowa 

głównym miejscem, które buduje nasz wizerunek w Internecie. O nadchodzących wydarzeniach 

kulturalnych, aktualnościach, nowych usługach czy o zmianie godzin otwarcia filii informujemy 

za pośrednictwem naszej strony internetowej. Strona dostosowana jest do standardu WCAG 2.0  

( np. kontrast, powiększone czcionki, tekst alternatywny do zdjęć) dzięki czemu dostęp do 

naszych informacji mają też osoby z niepełnosprawnościami. 

W szybkim dotarciu z informacją wykorzystujemy newsletter. W każdym miesiącu, za jego 

pośrednictwem, osoby zainteresowane otrzymują istotne informacje dotyczące naszej biblioteki 
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oraz zapowiedzi najciekawszych wydarzeń. Baza subskrybentów jest systematycznie 

powiększana. Od tego roku korzystamy z platformy Elastic Email, która jest jedną z 

nowocześniejszych i pozwala na przekazywanie treści w sposób bardzo przyjazny  dla odbiorcy. 

Funkcjonujemy też w mediach społecznościowych prowadząc systematycznie konto biblioteki na 

Facebooku i Instragramie, jesteśmy na Twitterze oraz mamy własny kanał na You Tube. 

Główny profil biblioteki na fb prowadzi Dział Promocji (posty, wydarzenia, albumy ze zdjęciami 

ze spotkań, informacje o nowościach, nagrodach literackich, akcje czytelnicze, itp.) Wybrane filie 

biblioteczne (filie nr 4,5,6, 8, 28, 38, 48 i ProMedia) mają własne fanpage. Będziemy starali się, 

aby w krótkim czasie kilka kolejnych filii utworzyło własne fanpage.  

Bibliotekarze, dzięki odpowiedniemu szkoleniu, znają najnowsze trendy panujące w mediach 

społecznościowych. Prowadząc fanpage sprawnie komunikują się z czytelnikami, odpowiadają na 

ich pytania. Budowaniu społeczności okołobibliotecznej sprzyja funkcjonowanie facebookowej 

grupy publicznej „Czytelnicy i przyjaciele MBP w Szczecinie” 

Mamy też oczywiście swoje konto na Instagramie, prowadzone przez Dział Promocji. 

Pracownicy, przygotowując zdjęcia i grafiki do publikacji, opatrują je odpowiednimi hasztagami, 

dzięki którym mamy coraz większą liczbę obserwujących. 

Od pięciu lat funkcjonuje profil biblioteki na kanale You Tube. Zamieszczamy na nim głównie 

nagrania ze spotkań realizowanych w ProMediach. Mamy ponad 90 000 wyświetleń filmów. 

Część nagrań ma tłumaczenie  na język migowy, dzięki temu docieramy również do specjalnych 

grup odbiorców. Od września 2020 r. wszystkie publikowane przez nas filmy są sukcesywnie 

opatrywane napisami dla osób głuchych. 

Od tego roku rozpoczęliśmy publikowanie podcastów.  Są to głównie nagrania z festiwalu 

OkOlice literatury i innych spotkań, które organizowaliśmy w trakcie trwania pandemii. Z 

projektu ministerialnego udało nam się pozyskać sprzęt, który pomoże  nam rozszerzyć ich 

tematykę np. o prezentowanie filii bibliotecznych i bibliotekarzy. Podcasty są bardzo popularną 

formą odbioru kultury dostępną w Internecie, w dowolnym miejscu i czasie, dlatego liczymy, że 

tą drogą dotrzemy do wielu osób, nie tylko mieszkańców naszego miasta. 

Nie zapominamy też o innych środkach przekazu, tym razem już pozabibliotecznych.  Tak jak do 

tej pory, będziemy raz w miesiącu wysyłać do mediów i portali internetowych informację 

zbiorczą o wydarzeniach w nadchodzącym miesiącu, a później informacje szczegółowe o 

poszczególnych spotkaniach i inicjatywach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Swój przekaz kierujmy 

też do szczecińskich magazynów informacyjnych, takich jak HOT, Echo. 

Nasze doświadczenie pokazuje, że bezpośredni przekaz kierowany do naszych czytelników jest 

dobrze przyjmowany. W każdym miesiącu będziemy  przygotowywali folder z najciekawszymi 

wydarzeniami, zamieszczać będziemy  w nim też informacje o nowych usługach czy projektach. 

Planujemy rocznie drukować 2500 folderów, które będziemy dystrybuowali we wszystkich 

filiach, w szczecińskich instytucjach kultury, wśród partnerów oraz w innych ogólnodostępnych 

miejscach. Potencjał naszych filii wykorzystamy również do ekspozycji plakatów. 

Od przyszłego roku chcemy zintensyfikować nasze działania promocyjne w przestrzeni miejskiej, 

by dotrzeć z ofertą do nowych odbiorców. W maju, w Tygodniu Bibliotek, zrealizujemy kampanię 

promocyjną Miejskiej Biblioteki Publicznej w komunikacji miejskiej, plansze promocyjne będą 

wyświetlane na ekranach elektronicznych w tramwajach i na wielkim monitorze w centrum 

miasta, przy galerii handlowej Kaskada. W ten sposób będziemy promować większe projekty 
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realizowane przez nas  w trakcie kolejnych lat. Do promocji mamy zamiar wykorzystać też 

bilboardy, wiaty na przystankach. W ten sposób mamy zamiar informować o otwarciu nowej filii 

przy pl. Matki Teresy z Kalkuty, a także zachęcać do korzystania  z pobliskich filii mieszkańców 

nowych osiedli. 

Bardzo nam zależy na dotarciu do tych szczecinian, którzy nie są naszymi czytelnikami. Dlatego 

zaplanowaliśmy wydarzenia, które będą realizowane poza murami biblioteki. Planujemy 

prowadzenie akcji bookcrossingowych, np. z okazji Światowego Dnia Książki  i Praw Autorskich 

czy Święta Wolnych Książek. Chcemy też organizować letnie czytelnie i pikniki literackie w 

bezpośrednim sąsiedztwie biblioteki, w miejscach zielonych, sprzyjających odpoczywaniu i 

rozmowom o książkach. 

Próbujemy przyciągnąć uwagę szczecinian za pomocy gadżetów  promocyjnych. W ostatnim 

czasie wykorzystaliśmy do tego celu torby i worki z hasłem „ Zaczytani w Szczecinie”, które 

cieszyły się dużą popularnością. W kolejnych latach do promocji chcemy wykorzystać namioty 

obrandowane i flagi informujące o wydarzeniach plenerowych. Planujemy też zakup mniejszych 

gadżetów, takich jak kubki, notesy, worki bawełniane, które wykorzystamy jako nagrody w 

konkursach i akcjach plenerowych.  

Odrębny zestaw gadżetów zostanie przygotowany  na otwarcie filii nr 7. Do tego wydarzenia 

przygotowujemy się szczególnie starannie planując szereg działań promocyjnych, zarówno 

płatnych jaki i darmowych. Do działań, które nie będą wymagały nakładów finansowych 

zaliczamy przygotowanie zakładki filii na stronie mbp.szczecin.pl, założenie profilu filii na 

facebooku oraz zredagowanie  i rozesłanie informacji prasowej do lokalnych mediów i portali. 

Zamierzamy również nakręcić filmik amatorski – lipdub, promujący otwarcie filii.  Z działań 

płatnych planujemy promocję wizualną: plakaty i ulotki dystrybuowane na terenie osiedla 

Drzetowo – Grabowo oraz w centrum miasta, promocję w środkach komunikacji miejskiej, na 

bilbordach oraz reklamę banerową i artykuł sponsorowany na portalu wszczecinie.pl, a w 

pierwszym tygodniu po otwarciu zorganizować spotkania czytelnicze z Marcinem Mellerem i 

Anną Dziewit-Meller,  z Janiną Bąk i  spotkanie specjalne przygotowane z myślą o dzieciach - z 

Grzegorzem Kasdepke. 

Skoro mowa o promocji instytucji, warto wspomnieć o opracowaniu i wdrażaniu nowej, spójnej 

identyfikacji wizualnej filii bibliotecznych, zgodnie z księgą znaku. W tym roku zamontowaliśmy  

zewnętrzne tablice informacyjne z pełną nazwą i logo instytucji, przy wejściu do zdecydowanej 

większości filii bibliotecznych. Kolejnym etapem będzie  oklejanie witryn okiennych, 

zamieszczanie szyldów zewnętrznych według jednolitego schematu: napis Biblioteka i logo MBP 

(napis zaprojektowany według wytycznych, odpowiednia kolorystyka i font). To działanie będzie 

rozłożone w czasie, gdyż w wielu przypadkach musimy pokonać problemy natury technicznej i 

prawnej. Oczywiście kwestie finansowe też nie są bez znaczenia. 

Mimo tych trudności staramy się o przeprowadzenie tego procesu w jak najkrótszym czasie. 

Jesteśmy przekonani, że jednolite oznaczenie wpłynie na postrzeganie nas jako jednej instytucji, 

pomimo działania w kilkudziesięciu lokalizacjach i będzie podkreślać naszą odrębność od 

Książnicy Pomorskiej. Jest to niewątpliwie działanie sprzyjające budowaniu marki naszej 

instytucji. 

 

 



16 
 

 Cel i zakres inwestycji  

 

Od początku swojego istnienia Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie miała problem z 

pozyskaniem środków na zadania inwestycyjne. Bardzo duża liczba filii, ich fatalny stan 

techniczny i potrzeby modernizacyjne sprawiały, że każda kwota przeznaczona na cele 

inwestycyjne wydawała się zbyt mała, żeby uporać się z tymi problemami. Żeby móc chronić 

obiekty biblioteczne przed degradacją, musielibyśmy dysponować kwotą przynajmniej 200 000 zł 

w każdym roku budżetowym. To pozwoliłoby na remont jednej filii i ewentualne pilne naprawy 

w innych budynkach np. konieczna wymiana pieca, remont przeciekającego dachu czy inne 

równie pilne naprawy. W tym wyliczeniu odnoszę się jedynie do kwestii remontowych. Trzeba 

jednak brać pod uwagę, że  Biblioteka dysponuje też sprzętem, którego nie można wymieniać 

ani uzupełniać z dotacji podstawowej z uwagi na jego wartość jednostkową np. samochody 

dostawcze, serwery, sprzęt do digitalizacji itp. Na pokrycie tych kosztów powinniśmy mieć też 

środki z dotacji inwestycyjnej. 

Gdyby chcieć ocenić  nakłady inwestycyjne w ostatnich trzech latach, to na tle lat poprzednich 

wyglądają niezwykle imponująco, głównie dzięki finansowaniu remontu budynku przy pl. Matki 

Teresy z Kalkuty.  Ogólny koszt nakładów przekroczył kwotę 9 mln zł i była to największa jak 

dotychczas inwestycja poczyniona na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Nie 

zmienia to jednak postaci rzeczy, że potrzeby inwestycyjne są nadal bardzo duże. 

W tym roku podjęta została, bardzo przez nas oczekiwana, decyzja o budowie biblioteki na 

Prawobrzeżu. Będzie to pierwsza zbudowana od podstaw biblioteka w powojennym Szczecinie. 

Jej powierzchnia – prawie 2000 m2 , rozmaitość zadań, jakie będzie mogła wypełniać i położenie 

w gęsto zamieszkałej części miasta sprawi z całą pewnością, że będzie to  biblioteka wyjątkowa. 

Zadanie to, ze względu na jego wielkość, będzie realizowane najprawdopodobniej przez 

inwestora zewnętrznego, ale mamy nadzieję, że jednak w stałym kontakcie z Miejską Biblioteką 

Publiczną, która przygotowała koncepcję funkcjonalno-użytkową przyszłej biblioteki, 

przeprowadziła konkurs architektoniczny i jako zleceniodawca prac projektowych i przyszły 

użytkownik biblioteki wniosła swoje uwagi do przygotowywanego przez architektów projektu 

budowlanego. Dlatego przy planowaniu zadań na najbliższe trzy lata bierzemy pod uwagę nasze 

przyszłe zaangażowanie w jej budowę. 

Pomijając budowę biblioteki na osiedlu Majowym, na najbliższe lata potwierdzone mamy 

jedynie środki na remont filii nr 10 przy ul. Bałtyckiej i na  wymianę pokrycia dachowego w filii nr 

6 przy ul. Dziennikarskiej. Obie inwestycje mają być przeprowadzone w roku 2021.  

Szczególne znaczenie mają dla nas prace w filii nr 6. Będziemy zabiegali o poszerzenie zakresu 

prac i objęcie remontem pozostałej części budynku. Uchroniłoby to budynek przed dalszą 

degradacją i współgrałoby z planami rewitalizacji zabytkowej części Dąbia. 

Działaniem, które w istotny sposób poprawiłoby warunki pracy osób zatrudnionych w centrali 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, byłby remont budynku przy ul. Łukasiewicza. Nie jest 

on ujęty w planach remontowych na najbliższe trzy lata, ale stan techniczny budynku wymaga 

przeprowadzenia takich prac. Stają się one coraz pilniejsze nie tylko dlatego, że od trzydziestu lat 

nie przechodził żadnego gruntownego remontu, ale także dlatego, że jesteśmy zmuszeni 

przenieść tam część pracowników z centrali Miejskie Biblioteki Publicznej, którzy nie mają 

odpowiednich warunków do wykonywania swojej pracy w budynku przy ul. Hoene-Wrońskiego  
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Budynek wymaga zatem remontu i adaptacji do potrzeb osób, które będą w tym miejscu 

pracowały. 

 Większa liczba inwestycji w okresie, który  obejmuje ten plan, jest niemożliwa nie tylko ze 

względów finansowych. Ograniczają nas też skromne możliwości działu techniczno-

eksploatacyjnego, który inwestycje przygotowuje, nadzoruje i rozlicza. Ma on także zadanie 

utrzymania w pełnej sprawności technicznej 37 obiektów oraz przeprowadzanie doraźnych 

napraw i remontów. 

 

Plan organizacyjno-finansowy Instytucji 

 

Zaplanowane na okres najbliższych trzech lat zadania  nie wymagają nowych struktur 

organizacyjnych. Wprowadzony w grudniu 2019 roku Regulamin organizacyjny Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Szczecinie zapewnia możliwość efektywnego zarządzania instytucją. Nie 

jest oczywiście wykluczone, że na jakimś etapie realizacji zadań pojawi się konieczność 

wprowadzenia zmian, nie jest to jednak w tym momencie brane pod uwagę. 

Bardziej będzie nam zależało  na zwiększeniu efektywności działania w oparciu o już istniejące 

ramy organizacyjne. Szczególny nacisk w najbliższych latach zostanie położony na selekcję 

księgozbioru i przenoszenie tytułów, z których czytelnicy korzystają sporadycznie, do Magazynu 

Rezerwy po ich uprzedniej digitalizacji.  

Pozostaje jeszcze problem druków zbędnych, czyli książek, które powielają tytuły 

wyselekcjonowane i przeniesione do Magazynu Rezerwy.  Ze względu na brak zainteresowania 

ze strony czytelników, będą wycofywane z filii bibliotecznych do sklepu internetowego, dając 

tym samym miejsce na nowe nabytki.  

To jest proces, który musi być prowadzony permanentnie , aby filie biblioteczne były atrakcyjne 

a nie stały się magazynem książek nieczytanych. Wiąże się z tym oczywiście kwestia rozszerzenia 

naszych zasobów lokalowych o magazyn druków zbędnych z wydzieloną powierzchnią do 

przechowywania sprzętu i materiałów bibliotecznych w przypadku konieczności nagłego 

opuszczenia któregoś z zajmowanych lokali na skutek zerwania umowy najmu lub tylko na czas 

przejściowy w przypadku remontu czy nagłego wydarzenia losowego. Taką rolę w chwili obecnej 

pełni wynajmowany od osoby prywatnej magazyn przy ul. Mieszka I.  

Zabiegamy jednak o to i bardzo nam na tym zależy, aby tego rodzaju lokal był własnością 

Biblioteki lub przynajmniej należał do zasobów komunalnych.  Nie może być bowiem tak, że w 

przypadku braku kontynuacji umowy, czy też jej zerwania pozostajemy z kilkudziesięcioma 

tysiącami książek, których nie mamy gdzie pomieścić.  

Na tym nie kończą się problemy organizacyjne związane z selekcją i obrotem książkami. Chcąc 

zapewnić  czytelnikom dostęp we wszystkich filiach naszej biblioteki do książek  wycofywanych z 

półek, musimy tytuły usuwanych pozycji poddać digitalizacji. Pozostałe książki wycofujemy do e-

sklepu, organizujemy kiermasze, bookcrossingi  lub przekazujemy podmiotom, które takiego 

wsparcia oczekują. 

Tymi działaniami obejmujemy wszystkie nasze filie. Jednakże księgozbiory filii, które ulegają 

likwidacji lub połączeniu , wymagają szczególnego zaangażowania ze strony bibliotekarzy,  gdyż 
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proces selekcji obejmuje cały księgozbiór. A warto przypomnieć, że w tym krótkim trzyletnim 

okresie aż siedem filii ma być poddanych takim procesom.  

Z myślą o poprawie efektywności działania został przygotowany program restrukturyzacji sieci 

bibliotecznej. W jego efekcie zmniejszy się w strukturze Miejskiej Biblioteki Publicznej udział filii 

małych, obsługujących niewielką liczbę osób i tylko w sposób tradycyjny, bo warunki lokalowe i 

brak szerszego grona odbiorców nie sprzyjają bardziej aktywnej działalności. Zwiększyć się 

powinien natomiast udział filii wieloosobowych oferujących swoje usługi w czasie dogodnym dla 

większości czytelników i z nieporównanie większym wachlarzem usług. Proces ten ze względu na 

swoją złożoność( chodzi tu zarówno o relacje z naszymi czytelnikami, jak i problemy z 

pozyskaniem odpowiednich lokali) musi być siłą rzeczy rozłożony w czasie. Szczególnie ten 

ostatni aspekt, pozyskiwanie nowych lokali, jest bardzo trudny do realizacji, wymaga koordynacji 

działań na różnych poziomach i dlatego należy utworzyć osobne stanowisko  do spraw 

restrukturyzacji sieci bibliotecznej. 

Problem z zapewnieniem odpowiedniej przestrzeni dotyczy także centrali Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Szczecinie. W budynku przy ul. Hoene-Wrońskiego, który pełni tę rolę, mimo 

wykorzystania każdej dostępnej przestrzeni, tak w piwnicy jak i na strychu, nie jesteśmy w stanie 

zapewnić wszystkim pracownikom odpowiednich warunków do pracy, dlatego część osób 

pracuje w sąsiednim budynku, przy ul. Łukasiewicza 8. Budynek ten, o czym była już mowa, 

wymaga remontu. Niezależnie od tego, czy pozyskamy środki na ten cel, czy też nie, 

przeniesienie  pracowników Działu Promocji, którego zakres zadań mocno się poszerzy w 

związku z tym, że pojawią się niebawem nowe filie, co do których mamy rozliczne plany 

związane z organizacją spotkań i różnego rodzaju wydarzeń eventowych, wydaje się być 

przesądzone. 

Realizacja zaplanowanych  zadań wymaga odpowiedniej obsady etatowej. W chwili obecnej 

(stan na dzień 31.10.2020) zatrudniamy 108 osób, w tym 75 bibliotekarzy. Aż 97 osób z grona 

pracowników legitymuje się wykształceniem wyższym. Niestety, wysokie kompetencje 

zawodowe nie są odpowiednio wynagradzane. To powoduje odpływ wartościowych 

pracowników i olbrzymie problemy z pozyskaniem do pracy osób o odpowiednich kwalifikacjach.  

Wsparcia etatowego wymagają zarówno działy podstawowe, jak i pomocnicze. Działy 

podstawowe dlatego, że jak już o tym była mowa, silna fluktuacja kadr nie pozwala na 

utrzymanie pełnej obsady etatowej we wszystkich filiach przez cały rok. W roku 2021 do sieci 

bibliotecznej zostanie włączona filia nr 7, którą ma obsługiwać 7 bibliotekarzy (praca na dwie 

zmiany) i już choćby z tego jednego  powodu potrzebne jest wzmocnienie kadrowe. 

 Program, jaki chcemy realizować w nowo otwieranych filiach, wymaga pozyskania pracowników 

o szerszych kompetencjach niż te, których do tej pory oczekiwaliśmy od bibliotekarzy. 

Problemem mogą być jednak oferowane przez nas płace, które w znacznym stopniu ograniczają 

pozyskiwanie osób z kompetencjami, na których nam zależy. 

Jeśli chodzi zaś o działy  pomocnicze, to w pierwszej kolejności wsparcie kadrowe należy się 

Działowi  Techniczno – Eksploatacyjnemu. Ogrom zadań, jaki spada na ten dział wynika z faktu, 

że wynajmujący nie są zainteresowani ani stanem technicznym, ani jakimikolwiek naprawami w 

swoich lokalach, a swoje obowiązki przenoszą na nas - najemców. Dodatkowym problemem jest 

liczba obiektów, wielość podmiotów, z którymi zmuszeni jesteśmy zawierać umowy, stan 

techniczny lokali  i ich rozmieszczenie na terenie całego miasta.  

 Dział Informatyzacji ze względu na jego znaczenie dla sprawnego funkcjonowania Biblioteki, 

także wymaga wsparcia. Biblioteka nie jest w stanie działać bez sprawnego systemu 
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informatycznego. Jakakolwiek awaria naszych serwerów powoduje, że cała sieć biblioteczna 

przestaje funkcjonować. Nadto jesteśmy zobowiązani nie tylko do utrzymania w sprawności 

technicznej sprzętu komputerowego, ale też do modernizacji oprogramowania i stałego 

poszukiwania nowych, lepszych rozwiązań informatycznych. 

Każdego roku Miejska Biblioteka Publiczna, jak każda inna instytucja, przygotowuje projekt 

budżetu na rok następny i określa swoje potrzeby na kolejne lata. Różnice między prognozą a 

potrzebami ujawniały się w każdym roku. Niestety najczęściej były rozwiązywane poprzez 

ograniczenie wydatków na działalność merytoryczną. Działo się to nawet wówczas, gdy 

dostawaliśmy dodatkowe pieniądze na działalność merytoryczną, ale nie dostaliśmy 

dodatkowych środków na pokrycie wzrostu kosztów usług i dostaw.  Tym razem jednak  

rozbieżność między prognozą a określanymi przez nas potrzebami jest bardzo duża i w każdym 

kolejnym roku budżetowym przekracza 2 mln zł. Taki stan rzeczy utrudnia  planowanie i musi być 

jak najszybciej wyeliminowany. Ustalenie rzeczywistych kosztów w żadnej mierze nie powinno 

nastręczać trudności, gdyż większość wydatków ma charakter stały  i jest nienegocjowalna. 

Olbrzymia rozbieżność między  prognozą a potrzebami, jaka pojawia się w planach na najbliższe  

trzy lata, wynika w dużej mierze z faktu, że w prognozie nie uwzględniono kosztów 

funkcjonowania nowej filii przy pl. Matki Teresy z Kalkuty. Pełne koszty utrzymania tego 

największego w sieci bibliotecznej obiektu będziemy ponosili od stycznia 2021, a nie zostało to 

ujęte w planach finansowych na  najbliższe lata. 

Prognoza finansowa na lata 2021-2023 nie uwzględnia też wyższych kosztów, jakie niewątpliwie 

Biblioteka będzie zmuszona ponieść wraz ze wzrostem cen usług, który odnotowujemy każdego 

roku.  Nie przewidziano też w prognozie ewentualnego wzrostu kosztów wynajmu, wynikających 

bezpośrednio z przyjętej koncepcji restrukturyzacji sieci bibliotecznej. Zamiana 

substandardowych lokali na pomieszczenia odpowiadające standardom bibliotecznym w sposób 

oczywisty musi się wiązać z ponoszeniem znacznie wyższych kosztów wynajmu. A na ten cel, jak 

do tej pory, środki nie zostały zarezerwowane. 

W roku 2020 na działalność merytoryczną przeznaczymy prawdopodobnie zaledwie 8% z dotacji 

podstawowej, choć i to nie jest pewne. Ostateczny wynik finansowy poznamy na początku 

przyszłego roku, ale już dziś można powiedzieć, że są to kwoty dalece niewystarczające, jeżeli 

tylko 4,13% dotacji podmiotowej jesteśmy w stanie przeznaczyć na zakup książek. To pokazuje, 

że nie da się pokryć wydatków w innych pozycjach budżetowych kosztem zmniejszenia 

nakładów na działalność podstawową. 

Problemem nieuregulowanym od lat pozostaje kwestia wynagrodzeń pracowników Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Grupa zawodowa bibliotekarzy, choć tworzą ją pracownicy 

mający wyższe wykształcenie, jest jednocześnie najniżej uposażoną grupą zawodową wśród 

wszystkich pracowników kultury w naszym mieście. To w istotny sposób rzutuje na wiele  kwestii 

związanych z funkcjonowaniem Biblioteki. Istnieje poważna obawa, że wraz ze wzrostem 

najniższej płacy krajowej, problem jedynie się zaostrzy, gdyż w nienaturalny sposób dochodzi do 

zrównania każdej pracy, nawet najbardziej prostej, z pracą bibliotekarza. Nie można też 

zapominać, że w Bibliotece są zatrudniani pracownicy innych zawodów, dla których punktem 

odniesienia nie jest wynagrodzenie bibliotekarzy. 

 

 

 




