Ogólna charakterystyka MBP w Jaśle
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Urząd
Miasta Jasła, na mocy porozumienia z dnia 12 lipca 2000 r. pomiędzy Powiatem Jasielskim a Gminą
Miejską Jasło, pełni zadania biblioteki powiatowej i sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami
gminnymi w powiecie jasielskim. MBP w Jaśle posiada 3 filie biblioteczne i 1 Oddział dla Dzieci. Dane na
koniec 2014 r.:
- liczba czytelników na 100 mieszkańców – 30
- liczba zakupów książek na 100 mieszkańców – 11,5 wol.
- liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców – 593 wol.
*liczba mieszkańców na koniec 2014 r. – 36 286
W 2014 r. w MBP w Jaśle zorganizowano łącznie 723 wydarzenia kulturalne, w których uczestniczyło
26 823 osoby. Na koniec 2014 r. liczba czytelników zarejestrowanych w wypożyczalniach wynosiła 10 873,
liczba wypożyczeń na zewnątrz 216 046, zakup 4 061 wol. W ubiegłym roku odnotowano 30 230
użytkowników korzystających z czytelni, którym udzielono ponad 49 835
informacji. Z bezpłatnego
Internetu skorzystało około 10 500 osób. Dziennie odwiedza nas około 500 osób, zarejestrowani
w Bibliotece czytelnicy oraz uczestnicy organizowanych przez nas imprez stanowią 60% mieszkańców
Jasła, a co trzeci jaślanin korzysta z wypożyczalni. Księgozbiór liczy ponad 133 564 tys. woluminów i jest
stale uaktualniany. W ciągu ostatnich dwóch lat zaobserwowaliśmy wzrost odwiedzin i wypożyczeń,
wzrasta również ilość osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę. Oprócz
książek w formie tradycyjnej gromadzone są zbiory specjalne, wśród nich kolekcje audiobooków
i e-booków. Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana. Wszystkie rodzaje zbiorów są zarejestrowane
w katalogu online. Prowadzone są bazy: Bibliografia Jasła i powiatu jasielskiego, Kartoteka zagadnieniowa,
Dokumenty Życia Społecznego, a także Centrum Informacji Lokalnej. Zapewniamy również dostęp do
czytelni IBUK Libra.
Najważniejsze zadania MBP w Jaśle to promocja wiedzy, upowszechnianie czytelnictwa, propagowanie
ambitnej literatury, kształtowanie umiejętności oceny i selekcji informacji, profesjonalna pomoc dla osób
uczących się i szukających rzetelnej informacji. Duże znaczenie ma dla nas edukacja kulturalna, którą
prowadzimy w oparciu o różnorodne formy. Organizujemy spotkania autorskie, promocje książek, projekcje
adaptacji filmowych, koncerty piosenki poetyckiej. Działają kluby dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
odbywają się dyskusje poświęcone literaturze, organizowane są lekcje, kursy i warsztaty. Swoje miejsce
mają tu czytające rodziny, miłośnicy podróży, artyści ludowi, fani nowych technologii. Z działaniami
kulturalnymi wychodzimy również w przestrzeń miejską, organizując flashmoby, happeningi czy gry
miejskie. Zapewniając dostęp do edukacji, informacji i kultury poprzez tradycyjne i multimedialne zbiory
oraz przyjazne, oparte o nowoczesne technologie usługi, pomagamy mieszkańcom Jasła i regionu
w zdobywaniu wiedzy, po to by wzbogacić ich życie. Jesteśmy otwarci na współpracę z osobami,
organizacjami, instytucjami i firmami, którym tak jak nam zależy na tworzeniu nowoczesnej i atrakcyjnej
oferty kulturalnej i edukacyjnej. Słuchamy mieszkańców Jasła i regionu, w oparciu o ich potrzeby
przygotowujemy ofertę.
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MBP W Jaśle działa w regionie ubogim w działania kulturalne, zwłaszcza literackie, a mieszkańcy nie mają
okazji do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym dlatego też od 2002 r. Biblioteka pozyskuje
dodatkowe środki finansowe na realizację projektów w zakresie działalności informacyjnej
i edukacyjno-kulturalnej. Dzięki realizacji ponad 50 projektów przy wsparciu finansowym
Narodowego Banku Polskiego, Biblioteki Narodowej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Komisji Europejskiej i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego nasza
instytucja zdobyła bogate doświadczenie w tej dziedzinie. Od trzech lat przy bibliotece działają
nieformalne grupy młodzieży, które realizują projekty w ramach programu Erasmus +. Od 20 lat
organizowany jest Ogólnopolski Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży. Na stałe w życie
kulturalne miasta wpisał się Festiwal Poezji i Prozy, organizowany corocznie od 2006 r. Prezentowane
wystawy poruszają tematy z zakresu kultury, literatury, życia społecznego, historii, przeważnie jednak
z odniesieniem do przestrzeni lokalnej. Wizytówką Biblioteki jest akcja „Cała Polska czyta dzieciom”.
Od 2001 r. uświadamiamy dorosłym potrzebę głośnego czytania dzieciom a najmłodszych zachęcamy do
radosnych spotkań z książką. Fundacja „ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom” doceniając nasze działania
przyznała Bibliotece liczne nagrody w tym: sześć Superstatuetek, jedną Statuetkę, Medal i wyróżnienie.

2

Charakterystyka realizowanego programu – XII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek
Nauka, kultura, edukacja, zabawa i … Biblioteka! „Wybieram Bibliotekę” – to hasło przewodnie
imprez, spotkań i aktywności, które odbyły się w dniach 8 – 15 maja 2015 r., z okazji XII
Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle. Tegoroczne hasło dało
możliwość zaprezentowania tych cech, które sprawiają, że Biblioteka ze swoją ofertą kulturalną, edukacyjną
i naukową jest miejscem potrzebnym oraz atrakcyjnym dla mieszkańców Jasła i regionu.
Szukając sposobu na kreatywne spędzanie wolnego czasu warto wybrać bibliotekę. Podczas tegorocznego
Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, na czytelników jasielskiej Biblioteki czekały zróżnicowane
tematycznie spotkania i aktywności. Miłośnicy sztuki 8 maja spotkali się z jasielską malarką Magdaleną
Florczyk, która opowiedziała o swoich inspiracjach i drodze twórczej. Dzieci i młodzież zaprosiliśmy na
spotkanie z Tiną Oziewicz – pisarką, tłumaczką, autorką książek inspirowanych dziełami polskiego
i światowego malarstwa. Fani podróży, podczas spotkania Jasielskiego Klubu Podróżnika wspólnie
z Remigiuszem Gogoszem – historykiem i stypendystą Ministerstwa Edukacji Islandii, odkryli urok
egzotycznej Islandii. Wśród spotkań nie zabrakło również akcentu regionalnego – 12 maja w Klubie Poetów
i Twórców Ludowych Ziemi Jasielskiej „Michalina” odbyła się promocja tomiku Bernadety Samborskiej
„Ogród Boży”.
Do wyboru Biblioteki zachęcaliśmy również nietypową akcją „Wyhaczona! Wybierz książkę, którą
polecili inni”. Na czytelników odwiedzających Wypożyczalnię dla Dorosłych oraz Oddział dla Dzieci
czekał specjalny książkowóz, do którego mogli dołożyć swoją ulubioną lekturę lub wyszukać nowości wśród
książek polecanych przez innych. Akcja okazała się świetnym sposobem na zaangażowanie czytelników
i promocję czytelnictwa.
Jasielska edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek była również okazją do poznawania możliwości
nowych technologii i wzmacniania kompetencji cyfrowych. 9 maja podczas akcji „Rany! Rety! Tablety!”
dzieci, młodzież i osoby dorosłe uczyły się obsługi tabletów iPad Air, poznawały aplikacje w rzeczywistości
rozszerzonej oraz podstawy kodowania. 12 i 15 maja seniorzy wzięli udział w warsztatach internetowych,
podczas których sprawdzili jak wyszukiwać informacje, zapisywać potrzebne linki i podróżować taniej
dzięki Internetowi. 14 maja mali programiści – uczestnicy programu Mistrzowie Kodowania – przygotowali
projekty multimedialnej kartki na Dzień Mamy.
W ramach Tygodnia Bibliotek o ciekawe zajęcia inspirowane literaturą, teatrem, architekturą czy ideą
DIY zadbały również biblioteczne filie. W Filii Nr 1 przedszkolaki obejrzały obrazkowy teatrzyk
„Magiczny
świat
kamishibai”,
dzieci w wieku 8-10
lat wzięły udział w zajęciach
„Czytanie na iPadzie!” a całe rodziny w międzypokoleniowych zajęciach „Pstryk Komiks!”.
Filia nr 2 zaprosiła najmłodszych czytelników do literackich podróży po Europie „Co kraj to obyczaj”,
dorosłych i seniorów na zajęcia z podstaw obsługi tabletów, natomiast dzieci, rodziców i dziadków do zajęć
edukacyjnych z twórczego recyklingu.
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W Filii nr 3 dzieci wzięły udział w akustycznych zabawach „Bum Bum Rurki” oraz zajęciach
architektonicznych „Wieża wiedzy” a dorośli i seniorzy poznawali przydatne aplikacje podczas zajęć
„Wybieram tablet! Wirtualne spacery”.
Łącznie w czasie XII OTB odbyło się 27 działań edukacyjno-kulturalnych. We wszystkich
wydarzeniach Tygodnia Bibliotek organizowanych przez Bibliotekę Główną i filie uczestniczyło 585
osób.
Realizacja tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek miała na celu zaprezentowanie Biblioteki
jako miejsca atrakcyjnego i odpowiadającego na potrzeby społeczności lokalnej. Przygotowując
zróżnicowany pod względem tematyki i formy program, zachęciliśmy czytelników do tego aby wstąpili do
Biblioteki i wybrali spośród wielu propozycji te, które są im najbliższe. Prezentując tradycyjne
i multimedialne zbiory, ucząc jak wyszukiwać informacje, docierać do tekstów w formie drukowanej oraz
korzystać z ebooków i audiobooków promowaliśmy Bibliotekę jako miejsce dostępu do literatury
i sprawdzonej informacji. Zapraszając czytelników na spotkania z pisarzami, artystami czy podróżnikami,
przygotowując warsztaty i zajęcia oparte m.in.: o literaturę, teatr, muzykę, architekturę
i recykling zachęcaliśmy od wybrania Biblioteki jako przestrzeni spotkań i ciekawego spędzania wolnego
czasu. Ucząc jak sprawnie korzystać z komputera, Internetu i urządzeń mobilnych zaprosiliśmy do
Biblioteki jako miejsca zdobywania nowych kompetencji i zapobiegania cyfrowemu wykluczeniu.
Dzięki realizacji tegorocznego OTB zwiększyła się ilość użytkowników naszej instytucji, którzy korzystają
zarówno z tradycyjnej oferty Biblioteki (m.in.: wypożyczanie książek, prasa codzienna, regionalia) jak i tej
związanej z nowymi mediami (m.in.: tablety, aplikacje, e-czytniki). Czytelnicy chętniej biorą również udział
w proponowanych przez nas warsztatach, spotkaniach i innych aktywnościach. Biblioteka jest postrzegana
jako miejsce z różnorodną ofertą kulturalno-edukacyjną, otwarte i dostępne dla każdego. Przygotowane
w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Biblioteka aktywności spotkały się z pozytywnym odbiorem
mieszkańców Jasła i regionu, co jest dowodem na atrakcyjność oferty Biblioteki, poprawę jej
wizerunku a przede wszystkim na to, że Biblioteka jest miejscem, które warto wybrać.
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Opis wydarzenia zgłoszonego do konkursu - „Rany! Rety! Tablety…w Twojej Bibliotece”
Jak czyta się klasykę literatury w wersji interaktywnej? Czy można odwiedzić ciekawe miejsca na
świecie bez wychodzenia z domu? Jak korzystać z bibliotek cyfrowych i edukacyjnych aplikacji oraz
gdzie znaleźć sprawdzone informacje? Odpowiedź na te pytania znają mieszkańcy Jasła i regionu,
którzy wzięli udział w akcji „Rany! Rety! Tablety!” zorganizowanej w ramach XII Ogólnopolskiego
Tygodnia Bibliotek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle.
Akcja „Rany! Rety! Tablety!” odbyła się 9 maja b.r. W wydarzeniu wzięło udział ponad 50 jaślan w wieku
od 5 do 85 lat, uczestnicy poznali możliwości iPadów Air a jednocześnie przekonali się, dlaczego
poszukując sposobu na ciekawe spędzenie wolnego czasu, poszerzanie wiedzy czy inspirujące spotkania,
warto wybrać bibliotekę.
Aktywności proponowane w ramach akcji „Rany! Rety! Tablety!” zostały pogrupowane tak, aby dopasować
je do potrzeb odbiorców. Osoby dorosłe i seniorzy, w ramach zajęć „Wybieram tablet!”, poznali
podstawową obsługę iPadów oraz przydatne i ciekawe aplikacje np. PicsArt do obróbki zdjęć, iBooks do
czytania książek w wersji elektronicznej czy polską aplikację Ptaki Wisły, w której można wysłuchać
śpiewu kilkudziesięciu ptaków.
Uczestnicy, którzy wybrali zajęcia „Biblioteka 3D”, poznali aplikacje wykorzystujące rzeczywistość
rozszerzoną – m.in.: Spacecraft 3D, który pozwala oglądać trójwymiarowe modele statków kosmicznych
czy Anatomy 4D, dzięki której możemy zgłębić tajniki anatomii a nawet obejrzeć bijące serce. Sporo
kreatywnego zaskoczenia wśród czytelników wybudziła aplikacja Elements 4D, w której niepozorne
papierowe kostki, po odczytaniu kodu przez tablet, zamieniają się w związki chemiczne. Dzięki bibliotece
odkryłem aplikacje 3D – powiedział pan Wiesław, uczestnik zajęć – to świetne narzędzie nauki i zabawy.
Najmłodsi uczestnicy wzięli udział w zajęciach „Maluchy kodują”, podczas których uczyli się podstaw
kodowania w przystosowanym do potrzeb dzieci programie Scratch Junior. Było super! Najbardziej
podobało mi się kodowanie i książeczki, które mówią i poruszają się – opowiadał Antoś, uczestnik zajęć.
Nieco starsze dzieci i młodzież, podczas zajęć „Duolingo” sprawdzili jak kreatywnie można uczyć się
języka angielskiego w Bibliotece. Uczestnicy rozwiązywali testy w aplikacji Duolingo, poznawali nowe
słówka w aplikacji Angielski dla dzieci i przeglądali anglojęzyczną wersję bajki „Kot w butach”. Chłopcy są
zachwyceni robotami, kodowaniem i aplikacją w której mogli zobaczyć jak wyglądają pierwiastki
chemiczne. Warto odwiedzać bibliotekę! – powiedziała pani Joanna, mama dzieci uczestniczących
w zajęciach.
Na zakończenie akcji,
zaprosiliśmy wszystkich chętnych do Otwartej Strefy Tabletu,
w ramach której można było indywidualnie skorzystać z iPadów. Czytelnicy odwiedzający
Otwartą Strefę Tabletu korzystali m.in.: z gier logicznych oraz aplikacji do czytania ebooków i zwiedzania
wirtualnych muzeów.
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Informacje o sponsorach, patronach medialnych, partnerach oraz formach promocji
Do promocji zarówno akcji „Rany! Rety! Tablety!” oraz wszystkich wydarzeń organizowanych
w ramach XII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek został wykorzystany okolicznościowy plakat wydany
przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Dodatkowo przygotowano plakat i baner informujący
o wszystkich imprezach organizowanych przez MBP w Jaśle i Oddział SBP w Jaśle oraz oddzielne plakaty
i ulotki promujące pojedyncze wydarzenia. Plakaty i ulotki zostały rozmieszczone w eksponowanych
miejscach w Czytelni Głównej, Centrum Informacji Lokalnej, Wypożyczalni dla Dorosłych, Oddziale dla
Dzieci oraz trzech filiach a ponadto w Urzędzie Miasta Jasła, Starostwie Powiatowym oraz innych miejskich
instytucjach kultury.
Przygotowano również filmik „Biblioteka – wstąp i wybierz”, promujący XII Ogólnopolski
Tydzień Bibliotek oraz Bibliotekę jako miejsce atrakcyjne i dostosowujące się do potrzeb czytelnika. Filmik
dostępny pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=DXR5yP9Us5g
Szczegółowe informacje o imprezach organizowanych w ramach Tygodnia Bibliotek zostały
umieszczone na stronie biblioteki www.mbp.jaslo.pl oraz rozesłane mailem do miejskich, regionalnych
i ogólnopolskich branżowych portali internetowych m.in.:
www.sbp.pl,
www.biblioteki.org,
e-biblioteka.rzeszow.pl,
www.lustrobiblioteki.pl,
www.jaslo4u.pl,
www.jaslonet.pl, www.terazjaslo.pl, www.nowiny24.pl, www.jaslo.pl, www.powiatjaslo.pl, oraz lokalnych
i regionalnych mediów: prasa – Nowiny, Tygodnik Nowe Podkarpacie, Pismo Regionalne Obiektyw
Jasielski, Fakty Jasielskie, radio – Radio Via, Radio Rzeszów; Trendy Radio, telewizja – TV Jasło, TV
Obiektyw, Internetowa Telewizja Południe. Zredagowano i rozesłano również newsletter tematyczny
„Wstąp do biblioteki” poświęcony wydarzeniom organizowanym w ramach XII OTB.
Przed każdym wydarzeniem wysyłano mailem zapowiedzi do miejskich portali informacyjnych,
lokalnych i regionalnych mediów. Po spotkaniu przesyłano relację z przebiegu spotkania oraz fotografie.
Relacje ze spotkań znalazły się również na profilu MBP w Jaśle na Facebooku
https://www.facebook.com/pages/Miejska-Biblioteka-Publiczna-w-Ja%C5%9Ble/193981467369618
oraz
na kanale YouTube: http://www.youtube.com/user/MBPJaslo?ob=0&feature=results_main
W formie marketingu bezpośredniego, czynny udział w promocji wzięli bibliotekarze, osoby zaprzyjaźnione
z biblioteką, wolontariusze, byli bibliotekarze i sami czytelnicy.
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Aktywnie w XII OTB uczestniczyli m.in.: nauczyciele, przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych i średnich, nauczyciele i wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
oraz Franciszkańskiej Świetlicy „Radosna Przystań” czy studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku
W organizację i promocję wydarzeń włączyli się – poza pracownikami biblioteki – wolontariusze,
członkowie Klubów i nieformalnych grup działających przy MBP w Jaśle, m.in.: Klub Poetów
i Twórców Ludowych Ziemi Jasielskiej „Michalina”, Klub Powiększania Wyobraźni, Jasielski Klub
Podróżnika, Stowarzyszenie Podróżników „Za Horyzont”, Stowarzyszenie Miłośników Jasła
i Regionu Jasielskiego, czy społeczności lokalne m.in.: KGW „Sobniowianki”, Klub Seniora oraz
Klub „Niezapominajka” działający przy Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
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