
Miejska Biblioteka Publiczna 

w Bytomiu 



1923  W Bytomiu powstaje pierwsza książnica  

 miejska  (Stadtbücherei)      

1945   Polska administracja Bytomia                

 tworzy Miejską Bibliotekę Publiczną 

1970 – 1974  Powstaje nowy gmach MBP     

            przy placu E. Thaelmanna                

           (obecnie Jana III Sobieskiego) 

1993  Bytomska biblioteka otrzymuje imię         

 prof. Władysława Studenckiego 

2007 - 2009 Remont i przebudowa gmachu MBP ze 

          środków ZPORR 



Podstawowe dane i wartości statystyczne 

Gmach główny biblioteki – budynek o pow. użytkowej 3 058 m2. 

11 placówek filialnych na terenie miasta (w tym 2 szpitalne) oraz 1 punkt 

biblioteczny – lokale o pow. użytkowej  2 211 m2. 

Łączna liczba zatrudnionych pracowników merytorycznych i pracowników 

obsługi technicznej – 84 osoby  (78,5 etatów). 

Księgozbiór (łącznie wszystkie kategorie zbiorów) – 329 234 j.o. 



Realizowane formy działalności 

Gromadzenie, opracowanie, udostępnianie zbiorów, informacja. 

Prelekcje, lekcje biblioteczne, szkolenia.  

Spotkania, wystawy, imprezy plenerowe, kluby dyskusyjne, warsztaty, 

konkursy. 

Praca z osobami niepełnosprawnymi, biblioterapia. 

Wydawnictwa bibliograficzne, zestawienia tematyczne, opracowania 

dokumentacyjne, serwisy faktograficzne, katalogowe bazy danych. 

Bieżący serwis i komunikacja z użytkownikami biblioteki 

www.biblioteka.bytom.pl 





Mapa strategii MBP w Bytomiu 



Misja i wizja biblioteki 

Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu jest samorządową instytucją 

kultury, działającą na rzecz społeczności lokalnej miasta poprzez 

gromadzenie, opracowywanie, przetwarzanie i udostępnianie źródeł 

oraz zasobów wiedzy utrwalonych i rozpowszechnianych w różnych 

formach i na różnych nośnikach.  

Świadomi rangi tych powinności chcemy, zgodnie z zasadami etyki 

zawodowej, w sposób profesjonalny, kompleksowy, skuteczny i 

wszechstronny zaspokajać potrzeby informacyjne, edukacyjne i 

kulturalne użytkowników zgodnie z ich oczekiwaniami.  

Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez wspólne podnoszenie jakości 

świadczonych przez nas usług, aktywne poszerzanie ich zakresu a 

także efektywne wdrażanie i doskonalenie innowacyjnych metod 

realizacji, zgodnych ze standardami nowoczesnego bibliotekarstwa 

publicznego oraz priorytetami ustalonymi w ramach programu 

budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.  

Chcemy stworzyć bibliotekę nowoczesną, zasobną, przyjazną dla 

użytkowników, sprawną w działaniu, cieszącą się społecznym 

zaufaniem i akceptacją.  



W kierunku biblioteki „uczącej się” 

Biblioteka - organizacja niekomercyjna, operująca na rynku wiedzy w celu 

gromadzenia, kodyfikacji i dystrybucji informacji zawartych w źródłach 

prymarnych i pochodnych, zgromadzonych zarówno w zasobach własnych 

jak i obcych. 

Cechy biblioteki „uczącej się”: 

wizja i misja umożliwiająca kształtowanie elastycznych  relacji ze 

zmieniającym się otoczeniem; 

struktura ułatwiająca proces zbiorowego uczenia się; 

kierownictwo delegujące uprawnienia i włączające pracowników w procesy 

decyzyjne; 

system motywacyjny zachęcający do pełnej akceptacji organizacyjnego 

uczenia się; 

kultura organizacyjna oparta na współdziałaniu i samodoskonaleniu, 

promująca współpracę, otwartość i tolerancję. 
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Struktura organizacyjna MBP w Bytomiu 

Ujęcie funkcjonalne i procesowe 

zarządzanie 

zasoby ludzkie (HR) 

finanse 

zasoby materialne / 

administracja 

zbiory 

standardy / 

szkolenia 

informacja i promocja 

udostępnianie 

relacje z klientem zewnętrznym i 

wewnętrznym 

budżet, HR, IT, administracja 

koordynacja, ewaluacja, feedback 



 Realizowane kierunki modernizacji 

Zdaniem T. H. Davenporta i L. Prusaka, obecnie bibliotekarze powinni 

porzucić przypisane im przed laty role „dozorców hurtowni danych” (data 

warehouse custodians) i uparcie dążyć do zmiany swojego wizerunku, a tym 

samym tożsamości bibliotek. Postulowanym przez nich kierunkiem rozwoju, 

jest wizja biblioteki jako wirtualnej multisieci informacyjnej, wykorzystującej 

do tworzenia i transferu zasobów wiedzy, nie tylko techniczne parametry 

sprzętu i oprogramowania oraz zawartość zbiorów danych elektronicznych, 

ale przede wszystkim możliwości, jakie struktury sieciowe (network) dają w 

pozyskiwaniu skwantyfikowanych informacji, od uczestników sesji 

dostępowych. Pracownicy nowoczesnych bibliotek, postrzegani jako 

menedżerowie systemów informacyjnych, „agenci syntezy danych”, czy też 

„żywe platformy telekomunikacyjne, typu open – source” (human PBX’s), 

powinni zatem nie tylko nadzorować procesy kojarzenia osób poszukujących 

informacji, ze źródłami, w których są one zawarte, przy użyciu gotowych 

procedur i kanałów komunikacyjnych, lecz także inicjować i podtrzymywać 

wirtualne relacje, zachodzące pomiędzy przedstawicielami różnych dziedzin, 

biorącymi udział w procesie poszukiwania, ujawniania i wymiany informacji w 

sieci.  



Komputeryzacja MBP w Bytomiu 

- kompleksowa informatyzacja wszystkich funkcji i usług 

bibliotecznych, począwszy od gromadzenia zbiorów, poprzez ich 

opracowanie, udostępnianie (w formie tradycyjnej oraz zdigitalizowanej) 

i w efekcie informowanie o ich dostępności i zawartości treściowej, za 

pośrednictwem sieci lokalnej i internetu; 

-  podniesienie dotychczasowych standardów jakości w zakresie 

obsługi użytkowników, m. in. poprzez stworzenie publicznie 

dostępnego, wirtualnego katalogu zbiorów (OPAC), opracowanie i 

udostępnienie tematycznych serwisów informacyjnych oraz 

bibliograficznych baz danych, usprawnienie systemów ewidencji 

czytelniczej, dokładną kontrolę ruchu zbiorów i zasobów oraz ich 

bieżącej dostępności; 

-  skuteczna promocja wizerunku biblioteki jako nowoczesnej, 

powszechnie dostępnej, wielotematycznej i wieloaspektowej bibliosfery 

informacyjnej, aktywnie wspierającej procesy uczenia się i transferu 

wiedzy. 


