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1. Informacje ogólne 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci 

bibliotecznej działającej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Jest samorządową instytucją kultury 
posiadającą osobowość prawną, która została wpisana do rejestru samorządowych instytucji kultury, 
prowadzonego przez Organizatora pod numerem 1/96. 
Biblioteka i jej zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa lokalnego                           
i narodowego. Biblioteka organizuje i zapewnia dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz 
światowej oraz informacji o nim. 
Uchwałą Nr 171/XXIX/2016 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 11.10.2016 r. został nadany Statut 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej, w którym rozszerzono działania Biblioteki 
poprzez wpis zawarty w Rozdziale 1. § 4. punkcie 4. w brzmieniu: ”Biblioteka prowadzi filię biblioteczną 
„Podkowiańska Galeria Ekslibrisu, ul. Błońska 50” 

2. Cele i zadania Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej 

Podstawowym celem Biblioteki jest prowadzenie działalności bibliotecznej i informacyjnej, 
umożliwiającej korzystanie z materiałów bibliotecznych i innych źródeł informacji. 
Do podstawowych zadań Biblioteki należy: 
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych; 
2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności 
informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków 
informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie. 
 
W zmienionym Uchwałą Nr 171/XXIX/2016 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 11.10.2016 r. Statucie 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej uzupełniono treść Rozdziału 2. § 9. : 
“Ponadto, do zadań Biblioteki może należeć działalność: 
1) w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych; 
2) wydawnicza; 
3) bibliograficzna; 
4) dokumentacyjna; 
5) edukacyjna - w zakresie informacji o korzystaniu z bibliotek i różnych form pracy z książką; 
6) popularyzatorska - w zakresie promocji książki i czytelnictwa.” 

Poniższe dane liczbowe zamieszczone w tabeli dotyczą roku 2018 i zostały opracowane przez Dział 
Obsługi Sieci Biblioteki  Głównej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego                
i stanowią najbardziej aktualne dane opracowane przez Bibliotekę wojewódzką. 

Jak widać w poniższych zestawieniu prowadzona przez Dyrektor Biblioteki podkowiańskiej polityka 
gromadzenia, udostępniania oraz otwartość i przyjazna atmosfera panująca w placówce jest właściwa                
i niezwykle efektywna. Biblioteka Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej może stawić wzór organizacyjny 
zarówno dla bibliotek powiatu grodziskiego, jak i województwa mazowieckiego. 
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Misja i wizja biblioteki 

Misja  
Biblioteka publiczna jest drogą do wiedzy w wymiarze lokalnym, tworzy warunki do edukacji permanentnej, 
podejmowania decyzji niezależnych i rozwoju kulturalnego jednostek i grup społecznych. 

Wizja  
Działania ugruntowujące hybrydowe funkcje Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej, 
wyrażające się poprzez: gromadzenie i udostępnianie zbiorów zarówno w formie tradycyjnej, jak i cyfrowej. 
Budującej kulturę informacyjną społeczności lokalnej, łączącej zadania "biblioteki obsługującej" i 
"biblioteki uczącej". Biblioteki pełniącej rolę Ośrodka Czytelniczo-Informacyjnego.  

Trudności i ograniczenia związane z epidemią koronawirusa, jakie dotknęły placówkę w roku 2020 nie 
zatrzymały konsekwentnie prowadzonych działań, mających na celu realizację wizji i misji Biblioteki 
podkowiańskiej. 

Wszystkie aktywności, w tym spotkania: autorskie, Klubu Pod Mądrym Smokiem, Dyskusyjnego Klubu 
Książki, udostępnianie zbiorów w jak najbardziej dogodnych formatach, edukacja i zachęcanie do 
korzystania z uruchomionego w 2011 r. katalogu online, zdalne formy obsługi wypożyczeń, rezerwacji etc. 
przy pomocy ogólnopolskiego zintegrowanego systemu bibliotecznego MAK+ były realizowane, w stopniu 
możliwym do realizacji, przy uwzględnieniu zmieniających się obostrzeń. 

Biblioteka podkowiańska już w 2012 r. uruchomiła czytelnię IBUK online, a w 2013 r. poszerzono 
zasoby, jednakowoż wtedy jeszcze nie pojawiło się, w stopniu oczekiwanym, zainteresowanie ww ofertą. 
Paradoksalnie dopiero ograniczenia 2020 r. związane z lockdown’em wytworzyły szersze zainteresowanie 
zdalnym dostępem do tekstów literackich w formie elektronicznej. 
Biblioteka podkowiańska zgodnie z przywoływaną już swoją misją i wizją zaproponowała Czytelnikom w 
2020 r. nieodpłatny (dla osób zapisanych do Biblioteki) dostęp do baz audiobooków, ebooków oraz kursów 
video - łącznie ok. 80 tysięcy publikacji.  

Niezmiernie ważnym jest podkreślenie, iż zaistniałe okoliczności wymuszające izolację, także wewnątrz 
podkowiańskiej społeczności lokalnej, wytworzyły przemożną potrzebę bezpośrednich relacji 
międzyludzkich. Przejawiają się one poprzez wydłużenie czasu działań biblioterapeutycznych. 
Przykładowo rozmowy telefoniczne, które w latach poprzednich, sporadycznie przedłużały się podczas 
udzielania informacji o zbiorach i pomocy w doborze lektury, obecnie, począwszy od roku 2020 wydłużają 
się zdecydowanie. Ma to miejsce praktycznie podczas każdej rozmowy telefonicznej, jak i w czasie wizyt 
osobistych w Bibliotece. 
Nieustające poczucie niepewności jutra powoduje zwiększenie liczby jednorazowo wypożyczanych 
materiałów bibliotecznych, gdyż zaskakujące zarówno dla Czytelników i Bibliotekarzy długoterminowe i 
krótkoterminowe blokady i ograniczenia w dostępie do instytucji kultury, wymuszają gromadzenie 
„zapasów” książek, co jest także sugerowane przez Bibliotekę Narodową, jako dobra praktyka. 

Biblioteka podkowiańska posiada wszelkie cechy organizacji uczącej się, dysponującej podstawowymi 
kompetencjami instytucji otwartej na nowe technologie i wdrażającej najlepsze dostępne standardy obsługi 
Użytkownika, rozwijane poprzez nieustanne monitorowanie potrzeb Czytelników. 

 Czas otwarcia Biblioteki dla Czytelników poza wymuszonymi w 2020 r. ograniczeniami zawsze, gdy było 
to możliwe obejmował wszystkie soboty, a co niezwykle ważne, nie wprowadzano też przerw wakacyjnych, 
jakie praktykowane są w większości bibliotek publicznych, także warszawskich. 
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Wszystkie działania w tym szybkie reagowanie na ograniczenia „koronawirusowe”, polegające na 
wprowadzaniu np. usługi „Książka na telefon” czyli z dowozem do domu dla wszystkich osób zgłaszających 
takie oczekiwania (wcześniej była to usługa zarezerwowana dla osób, które dla różnych powodów nie mogą 
dotrzeć do Biblioteki) - spotkały się z ogromnym zadowoleniem Czytelników, którzy publikowali swoje 
opinie na ten temat, że przytoczę kilka z nich: 
 
„Polecam bibliotekę. Dużo audiobooków, dostęp do spisu książek online, możliwość dostępu do biblioteki 
online nasbi.pl" 

„Cudowni ludzie, cudowne miejsce, raj dla duszy. 
Ogromny wybór pozycji książkowych, a nawet jeśli czegoś nie ma, to Pani Dyrektor wyczaruje. 
Polecam gorąco to miejsce.” 

„Polecam. Jedyna biblioteka która zadbała o czytelników w trakcie epidemii. Dostaliśmy dostęp przez 
platformę do nowości do czytania i słuchania. Wiele nowości znalazło się w bibliotece dzięki nowym 
zakupom na życzenie.” 

Biblioteka z której jestem bardzo dumna. Przeurocza i kompetentna pani dyrektor i przemiła obsługa. 
Nawet jak nie ma książki którą się pożąda to i tak niedługo sie pojawi, dzięki pomocy pracowników. 
Stolica może nam pozazdrość! Dziękuję bardzo! 

„Profesjonalna i miła obsługa, system automatycznego powiadomienia o terminie zwrotu, a gdy 
potrzebujesz czego nie mają - sprowadzą to dla Ciebie. 
W czasie krajowej izolacji czytelnicy dostają dostęp do zasobów online, gdzieś na zewnątrz (nie pamiętam 
gdzie, ale działa i korzystamy z ebooków i audiobooków) :)” 

Charakterystyka społeczności lokalnej 
Zasoby ludzkie 
Instytucje i organizacje 

Biblioteka buduje i utrzymuje dobre relacje z władzami gminy, które troskliwym okiem spoglądają na 
Bibliotekę podkowiańską, wspierając ją w różnych obszarach jej funkcjonowania, ze szczególnym 
uwzględnieniem kwestii infrastrukturalnych. 
Placówka nawiązuje trwałą współpracę z instytucjami i organizacjami pozarządowymi wszystkich szczebli. 
Biblioteka podkowiańska, także w czasie epidemii korzysta z pomocy Wolontariuszy - w tym trudnym 
okresie w formie pracy zdalnej. Wśród partnerów Biblioteki znaleźć można wiele działających na terenie 
Podkowy Leśnej organizacji pozarządowych m.in. Podkowiańskiego Towarzystwa Biegowego, z którym 
planowaliśmy  działania, niestety zablokowane przez epidemię: 

Biblioteka podkowiańska i Podkowiańskie Towarzystwo 
Biegowe proponują, w ramach posiadanej przez Bibliotekę 

oferty cyfrowej -  nieodpłatny dostęp do bazy 
audiobooków dla pierwszych 20. pasjonujących się 
czytaniem biegaczy. 
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Zasoby materialne 

Biblioteka dysponuje dostępem do Internetu, którego prędkość dla wygody użytkowników systemu 
bibliotecznego oraz katalogu online, dzięki zmianie dostawcy oferującego łącze światłowodowe, została 
wielokrotnie zwiększona. 
Na przyległym terenie zielonym - w Czytelni „Pod Modrzewiami”, w okresach, kiedy było to dozwolone, 
organizowano spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki. 

Zasoby globalne 

Biblioteka tworzy i podtrzymuje, poprzez relacje w ramach ogólnopolskiej sieci bibliotecznej, 
możliwości dostępu do globalnych zasobów literatury, kultury i wiedzy, także w dobie epidemii, kiedy to na 
stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej www.mbp-podkowalesna.pl 
udostępniono agregowane linki do bibliotek i zasobów cyfrowych obejmujących tematycznie zbiory dla 
całego spektrum Czytelników, z uwzględnieniem wieku i zainteresowań. 

Działania te służą budowie zasobów niezbędnych w społeczeństwie informacyjnym opartym na wiedzy.  

Podkowa Leśna ze względu na swe tradycje literackie, artystyczne i naukowe to miejsce wyjątkowe. 
Szczególne dzięki niebywałej aktywności i zapałowi, jaki wykazują mieszkańcy poprzez pielęgnowanie 
historii, troskę o zachowanie i odtworzenie materialnych i niematerialnych śladów historii chlubnej, choć 
niedługiej – miasto powstało w 1925 r. 

Nie będzie wyłącznie figurą stylistyczną stwierdzenie, że po ulicach Podkowy Leśnej przechadzają się 
cienie tak wybitnych postaci jak: Jarosław Iwaszkiewicz, Kazimierz Michałowski, Janusz Regulski, Tadeusz 
Boy-Żeleński, Irena Krzywicka, ks. Leon Kantorski i wiele, wiele innych nie mniej zasłużonych. 
Przywoływana już wcześniej Strategia Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2005-2014 
wskazała punkty wymagające szczególnej troski, a wśród nich większą troskę o czas wolny dzieci i 
młodzieży. W mieście funkcjonują dwie placówki oświatowe na poziomie podstawowym i gimnazjalnym 
(publiczna i niepubliczna), jedna niepubliczna na poziomie gimnazjalnym i licealnym oraz jedna publiczna 
placówka przedszkolna oraz dwa niepubliczne punkty opieki dziennej i jedno przedszkole niepubliczne.  

Opisane powyżej uwarunkowania stanowią zarówno wyzwanie, jak i dają duże możliwości pracy na polu 
promocji czytelnictwa oraz rozwoju współpracy w różnych obszarach. Bazując na tradycji i sięgając po 
nowatorskie formy promocji książki i czytelnictwa, Biblioteka podkowiańska, skutecznie i efektywnie, 
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przełamuje stereotypy, czego efektem jest nie tylko pielęgnowanie upodobań osób wyrobionych czytelniczo, 
lecz także zdobywanie zaufania i życzliwości nowych grup czytelników, dotychczas nie związanych z 
książką.  

Obszary rozwoju Biblioteki - cele i działania  w 2020 r. 

Obszar 1 - Udostępnianie przestrzeni. 
Cel 1 -  Biblioteka miejscem spotkań. 
Działanie 1 - Budowanie wizerunku biblioteki jako miejsca dostępnego i przyjaznego dla wszystkich. 
Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada - brak miejsc, w których można 
niezobowiązująco spotkać się i porozmawiać, nie przy okazji tzw. imprez, ale każdego dnia. 
Rezultaty - lepsze wykorzystanie zwiększonej powierzchni biblioteki, także w znaczeniu wirtualnym, 
co wykazano powyżej. 

Obszar 2 - umożliwianie dostępu. 
Cel 1  -  Stwarzanie możliwości korzystania z wszelkich zasobów wiedzy i kultury. 
Działanie 1 - sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 
Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada - wszystkie grupy wiekowe mają swoje 
ograniczenia. Osoby młode w dostępie do materiałów w formie tradycyjnej, osoby starsze w korzystaniu z 
nich za pomocą nowych technologii. 
Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych - stworzenie profesjonalnego punktu 
dostępowego wraz osobą  monitorującą  przebieg procesu i wspierającą  użytkowników. 
Rezultaty  
Budowanie profesjonalnego ośrodka czytelniczo-informacyjnego. 
Czas reakcji oraz działania przeprowadzone w celu zachowania ciągłości dostępu do zasobów 
Biblioteki podkowiańskiej, jak i nowych form udostępniania literatury w szczególnie trudnym roku 
2020 potwierdzają skuteczność organizacyjną i zarządczą opartą na Strategii Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej. 

Obszar 4 - kształcenie umiejętności. 
Cel 1  -  wykształcenie w społeczności lokalnej umiejętności wskazywania potrzeb i poruszania się                  
w hybrydowym świecie informacji. 
Działanie 1 - praca u podstaw w zakresie kształcenia umiejętności wskazywania potrzeb i poruszania się           
w hybrydowym świecie informacji. 
Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada - Brak wiedzy o o możliwościach dostępu         
do źródeł wiedzy i możliwościach dotarcia do nich, dostęp do płatnych baz danych w tym pełnotekstowych 
źródeł informacji. Wykorzystywanie systemów wyszukiwawczych i baz danych  
Rezultaty 
Stworzono możliwości korzystania z ogólnopolskich i ogólnoświatowych zasobów wiedzy. 

Biblioteka Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej, jak już wspominano, wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci 
bibliotecznej działającej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Jest samorządową instytucją kultury 
posiadającą osobowość prawną, która została wpisana do rejestru samorządowych instytucji kultury, 
prowadzonego przez Organizatora, pod numerem 1/96.  W 2020 r. Organizator przyznał Bibliotece dotację 
podmiotową w wysokości 420 000 zł. 
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Biblioteka i jej zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa lokalnego                            
i narodowego. Biblioteka organizuje i zapewnia dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz 
światowej oraz informacji o nim.  
Podstawowym celem Biblioteki jest prowadzenie działalności bibliotecznej i informacyjnej, umożliwiającej 
korzystanie z materiałów bibliotecznych i innych źródeł informacji.  

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:  
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,  
2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności 
informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków 
informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie.  

Ponadto, do zadań Biblioteki może należeć działalność w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych, 
wydawnicza, bibliograficzna, dokumentacyjna, edukacyjna – w zakresie informacji o korzystaniu z bibliotek 
i różnych form pracy z książką oraz popularyzatorska – w zakresie promocji książki i czytelnictwa.  
Ze względu na pełnioną przez książnicę podkowiańską rolę, jej księgozbiór ma charakter uniwersalny, to 
znaczy zawiera zarówno literaturę piękną, dzieła niebeletrystyczne, jak i publikacje ze wszystkich dziedzin 
wiedzy. Zbiory w tradycyjnej formie papierowej liczyły na dzień 31 grudnia 2020 r. 24.161 woluminów w 
tym 290 woluminów z serii tzw. „Dużych Liter” z czcionką dostosowaną dla osób z dysfunkcją narządu 
wzroku. W ciągu roku zakupiono łącznie 1.600 egzemplarze nowych książek i 138 audiobooków. Zbiory są 
systematycznie uzupełniane o nowości wydawnicze, wznowienia, niezbędne zakupy antykwaryczne oraz 
dary.  

Z zasobów Biblioteki korzystają Czytelnicy ze wszystkich przedziałów wiekowych, począwszy od 
najmłodszych a skończywszy na seniorach, często niemalże równolatkach Miasta Ogrodu.  
Należy przypomnieć, że liczba czytelników Biblioteki w każdym roku stanowi na nowo zliczaną grupę 
rzeczywistych aktywnych użytkowników, którzy w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia danego okresu 
sprawozdawczego korzystali z usług placówki. W 2020 r. aktywnymi Użytkownikami Biblioteki były 1.712 
osoby. 

W mieście Podkowa Leśna w 2020 r. funkcjonowała jedna biblioteka – Miejska Biblioteka Publiczna im. 
Poli Gojawiczyńskiej posiadająca jedną filię – Podkowiańską Galerię Ekslibrisu, zlokalizowaną w budynku 
będącym siedzibą Biblioteki głównej znajdującym się przy ul. Błońskiej 50.  
Biblioteka podkowiańska posiada także 1.811 egzemplarzy zbiorów specjalnych. W 2020 r. zarejestrowano 
3590 wypożyczeń tychże zbiorów. W ich skład wchodzą książki mówione (audiobooki 1.776 tytułów), gry 
planszowe oraz puzzle.  

Jest to liczba porównywalna z zasobami Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, będącej Biblioteką 
Główną Województwa Mazowieckiego, co plasuje Bibliotekę Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej na bardzo 
wysokiej pozycji w województwie mazowieckim i nie tylko.  
W roku 2020 Biblioteka oferowała Czytelnikom 55 tytułów czasopism, z czego 51 w prenumeracie, w tym 3 
tytuły anglojęzyczne. Wszystkie czasopisma są wypożyczane na zewnątrz; w omawianym roku czytelnicy 
dokonali 2.884 wypożyczeń prasy.  

W ciągu roku z usług Biblioteki skorzystało ok. 1.136 użytkowniczek i 576 użytkowników, którzy 
wypożyczyli łącznie z 40.707 woluminów.  

Epidemia powoduje, iż coraz większym zainteresowaniem cieszy się usługa książka na telefon – 
polegająca na dostarczaniu książek i prasy do domu. Jest ona kierowana do seniorów oraz osób stale lub 
czasowo pozbawionych możliwości poruszania, które z przyczyn losowych (choroba, niepełnosprawność 
etc.), nie mogą samodzielnie skorzystać z zasobów Biblioteki podkowiańskiej.  
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W 2020 r. Bibliotece podkowiańskiej i jej Filii Podkowiańskiej Galerii Ekslibrisu użytkowano 10 
komputerów, z których każdy miał dostęp do Internetu szerokopasmowego. Biblioteka podkowiańska dzięki 
użytkowanemu systemowi bibliotecznemu zapewnia użytkownikom katalog on-line z księgozbiorem 
dostępnym w 100% oraz możliwość zdalnego (internetowego) składania zamówień, dokonywania 
rezerwacji, systemem powiadamiania o dostępności rezerwowanych książek tradycyjnych, audiobooków, 
czasopism, gier, puzzli. 

W realizowanych przez Bibliotekę podkowiańską zajęciach biblioterapeutycznych, w których udział biorą 
podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkowie Leśnej działajacego przy Katolickim 
Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, udział wzięły 122 osoby. W spotkaniach 
Dyskusyjnych Klubów Książki dla dorosłych, dzieci i młodzieży wzięło udział 1465 osób. 
W zajęciach dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Hałabały wzięło udział 66 
osób. 

Seniorzy w liczbie 53 osób korzystali z dedykowanych zajęć organizowanych przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej, w którym to projekcie Biblioteka była partnerem. 
Odbyły się też warsztaty pisarskie, w których udział wzięło 25 osób. 
Mimo obostrzeń udało się współpracować w ramach różnych przedsięwzięć z następującymi organizacjami 
pozarządowymi: Środowiskowym Domem Samopomocy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych 
Archidiecezji Warszawskiej, Austriackim Forum Kultury, Związkiem Podkowian, Podkowiańskim 
Towarzystwem Biegowym. 

Współpraca z instytucjami zewnętrznymi, instytucje publiczne:                                            
1. Kancelaria Prezydenta RP - Narodowe Czytanie „Balladyna”                                            
2. Instytut Książki - 4 kluby DKK                                                                                             
3. Instytut Książki - Mała Książka-Wielki Człowiek                                                                    
4. Przedszkole Miejskie w Podkowie Leśnej - Klub Pod Mądrym Smokiem                    
5. Szkoła Podstawowa w Podkowie Leśnej - depozyt                                                                  
6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej - spotkania seniorów 
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Zgodnie z powyższymi danymi, pomimo utrudnień i uciążliwości związanych z z zagrożeniem 
epidemicznym, Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej organizowała w roku 2020 różnego 
rodzaju aktywności na rzecz promocji książki i czytelnictwa. 
Odbiorcami tych przedsięwzięć były grupy odbiorców ze wszystkich kategorii wiekowych. 
Łączne wydatki związane z organizacją ww. wydarzeń opiewały na kwotę 2679,50 zł. 
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Biblioteki publiczne powiatu grodziskiego w 2020 r. 
uszeregowane według wskaźników na 100 mieszkańców 
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Zakres działań 

Oferta Biblioteki podkowiańskiej skierowana do społeczności Miasta Ogrodu obejmuje zasoby zarówno 
w tradycyjnym formacie „papierowym”, jak i elektronicznym - znajduje się tu literatura piękna, publikacje o 
charakterze niebeletrystycznym, czasopisma, a także gry planszowe czy puzzle. Warto podkreślić,                   
iż, co nie jest standardową praktyką, nawet w bibliotekach w dużych ośrodkach miejskich, w Bibliotece 
podkowiańskiej praktycznie całość zasobów wypożyczana jest na zewnątrz tzn. do domu, na czas 
umożliwiający swobodne i spokojne zapoznanie się z nimi. Dotyczy to w szczególności zbiorów 
specjalnych, takich jak czasopisma, gry planszowe, puzzle. 

Propozycją, która wyróżnia Bibliotekę podkowiańską na tle ogólnopolskiej sieci bibliotek publicznych, 
jest możliwość wypożyczeń międzybibliotecznych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, 
uwzględniających publikacje książkowe oraz materiały biblioteczne standardowo wyłączone z możliwości 
wypożyczeń międzybibliotecznych tj. czasopisma. Użytkownicy Biblioteki Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej 
otrzymują skany artykułów z czasopism znajdujących się w zasobach innych bibliotek. 

Niestety w roku 2020, ze względu na epidemię, Biblioteka Narodowa zaleciła zaprzestanie tego typu 
wypożyczeń. 

Za właściwe należy uznać wskazanie to, iż konieczne jest zwrócenie uwagi na potrzebę zwiększenia 
powierzchni magazynowej i nakładów na materiały biblioteczne. 
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Inne usługi biblioteczne 

a) katalog online - daje możliwość zamówienia, rezerwacji, sprawdzenia dostępności potrzebnego 
tytułu, także drogą elektroniczną. Dzięki systemowi bibliotecznemu, komunikacji sms i mailowej, 
powyższe funkcjonalności są dostępne dla naszych Czytelników przez 7 dni tygodniu / 24 godziny na 
dobę, włącznie z prolongatą już wypożyczonych zbiorów; 

b) wypożyczenia audiobooków w formacie audio i MP3. Książki mówione w formie audiobooków 
cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Rozszerza się też grupa czytelnicza korzystająca z tej 
oferty. Początkowo były to wyłącznie osoby dorosłe aktywne zawodowo. Obecnie audiobooki są 
niezwykle popularne, także wśród najmłodszych i najstarszych Czytelników; 

c) wypożyczenia zbiorów obcojęzycznych zarówno w tradycyjnej formie papierowej (dla dorosłych, 
młodzieży i dzieci - j. angielski, niemiecki, francuski, hiszpański), jak i na nośnikach optycznych. 
Biblioteka podkowiańska systematycznie powiększa zasób literatury obcojęzycznej o publikacje i 
audiobooki w j. włoskim, w j. angielskim i niemieckim, dysponuje ok. 200. egzemplarzami tzw. 
“readersów” tzn. książek obcojęzycznych (j. angielski, niemiecki, hiszpański) dostosowanych do 
różnych poziomów zaawansowania uzupełnionych o płyty CD z nagranymi tekstami. 

8. Podsumowanie i dane tabelaryczne 

Można śmiało stwierdzić, że Biblioteka podkowiańska, zgodnie z opinią ogromnej rzeszy naszych 
Czytelników, dzięki panującej tu fantastycznej atmosferze, znalazła się w kręgu magicznych, tchnących 
historią miejsc Podkowy Leśnej. Bez fałszywej skromności można powidzieć, iż jest to instytucja kultury, 
która w znakomity sposób promuje kulturę i literacką tradycję Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej, jednocześnie 
integrując społeczność lokalną. (Dane tabelaryczne na stronie nr 13 - poniżej) 

Dorota Skotnicka 
/-/ 
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Poli Gojawiczyńskiej 
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WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ – rok: 2020
 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej Wszystkie działy

Miesiące

WYPOŻYCZENIA

Książek i czasopism

ogółem
Liter. pięknej dla

dorosłych dzieci
i młodz.

liter
niebel.

czaso-
pism

opraw.

czaso-
pism
nie-

opraw.

dokumentów audiowizualnych

ogółem filmy audiobooki dok.
dźwiękowe

dok.
elektro-
niczne

innych

I 4696 2095 1153 1057 0 391 449 0 449 0 0 5

II 5257 2260 1331 1245 0 421 539 0 539 0 0 13

III 4192 2280 884 803 0 225 424 0 424 0 0 5

IV 370 195 57 64 0 54 7 0 7 0 0 1

V 1838 967 460 299 0 112 99 0 99 0 0 0

VI 2395 1135 578 496 0 186 179 0 179 0 0 0

VII 3238 1588 800 662 0 188 289 0 289 0 0 7

VIII 3017 1593 547 680 0 197 228 0 228 0 0 2

IX 3260 1662 628 754 0 216 188 0 188 0 0 4

X 4623 2031 1284 1003 0 305 257 0 257 0 0 8

XI 4558 2200 1165 953 0 240 412 0 412 0 0 9

XII 6147 2895 1669 1234 0 349 519 0 519 0 0 16

Razem w
bibliotece 43591 20901 10556 9250 0 2884 3590 0 3590 0 0 70

Razem w
filiach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OGÓŁEM 43591 20901 10556 9250 0 2884 3590 0 3590 0 0 70
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Użytkownicy – zestawienie roczne. Rok: 2020

Miesiące

ZAREJESTROWANI W CIĄGU MIESIĄCA

Razem

Płeć

K M

wg wieku

do 5 lat 6-12 lat 13-15 lat 16-19 lat 20-24 lata 25-44 lata 45-60 lat pow. 60 lat

wg zajęcia

Uczący się Pracujący Pozostali

Ogółem od
pocz. roku
na koniec
miesiąca

I 1076 730 346 77 146 57 34 19 241 264 238 223 548 305 1076

II 285 176 109 9 51 17 16 9 75 72 36 84 148 53 1361

III 71 47 24 3 18 8 5 3 15 13 6 30 27 14 1432

IV 18 13 5 0 4 1 0 0 4 5 4 4 10 4 1450

V 44 31 13 0 12 0 2 4 10 9 7 14 18 12 1494

VI 37 24 13 0 8 3 0 2 9 10 5 10 18 9 1531

VII 26 16 10 1 5 1 0 3 7 7 2 9 14 3 1557

VIII 22 17 5 1 5 0 0 2 6 7 1 7 14 1 1579

IX 36 24 12 3 6 1 4 2 12 6 2 8 20 8 1615

X 29 17 12 3 4 3 2 1 7 5 4 9 12 8 1644

XI 25 17 8 0 5 2 0 2 6 8 2 7 16 2 1669

XII 43 24 19 4 14 1 0 1 7 8 8 13 16 14 1712

OGÓŁEM 1136 576 101 278 94 63 48 399 414 315 418 861 433 1712
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