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Spośród 55 bibliotek pracujących w MAK+:

To miejsce czeka na Was!

Zanim odniosę się do tytułu felietonu opiszę dla-
czego zdecydowałem się na stworzenie powyższego 
czasopisma (biuletynu?). Administratorem Woje-
wódzkim systemu MAK+ zostałem prawie 3  lata 
temu. Przez ten okres odwiedziłem wszystkie 55 
bibliotek pracujących obecnie w systemie oraz kil-
kanaście innych. W  tym czasie przeprowadziłem 
wiele warsztatów i  szkoleń. W czasie tych spotkań 
poznałem wielu fantastycznych ludzi, którzy pra-
cują w bibliotekach. Wielu z Was jest znakomitymi 
bibliotekarzami, którzy na różne sposoby rozwi-
jają biblioteki i czytelnictwo. Wśród Was są poeci, 
pisarze, malarze i  podróżnicy. Dlatego pierwszym 
powodem była chęć przybliżenia tych ludzi, ich syl-
wetek i  osiągnięć oraz pokazania najciekawszych 
inicjatyw bibliotek.

Druga sprawa to integracja środowiska. Nie są orga-
nizowane żadne spotkania integrujące środowisko 
i  nie ma za dużej wymiany informacji między bi-
bliotekami. Jeszcze z 10 lat temu sam byłem uczest-
nikiem spotkania bibliotekarzy zrzeszonych w SBP 

w  Iwoniczu Zdroju. Poznałem wtedy wielu biblio-
tekarzy z którymi teraz współpracuję. Obecnie nie 
widzę takich spotkań. 

Czasopismo „Podkarpackie Maki” ma być miej-
scem, gdzie możecie się podzielić swoimi przemy-
śleniami oraz osiągnięciami. Jeżeli chcecie napisać 
felieton, relację czy podzielić się swoją opinią na ja-
kiś temat to zapraszam. 

Gorąco zachęcam również do dyskusji. Jeżeli nie 
zgadzacie się z  opiniami przedstawionymi w  arty-
kułach czy felietonach lub przeciwnie jeśli popie-
racie głoszone tu tezy to piszcie. Postaram się za-
mieścić każdą opinię, którą nadeślecie na mój adres 
l.szymanski@makplus.pl. 

Następny numer planowany jest w  grudniu. Mam 
nadzieję zacząć w  nim cykl o  wykorzystaniu pro-
gramu excell do pracy bibliotek. Jeśli macie jakieś 
propozycje co do tematów to również nie wahajcie 
się napisać mi o tym.

  Sypiemy makiem

Makowe pola cieszą oczy czerwonością, która roz-
bija szare komórki. Jest to roślina oleista, piękna 
- to się zgadza, która nam kojarzy się z  czymś, co 
nie ma naszego poparcia, co rozpyla ból rodziny. 
Tak więc piękno kontrastuje z czarnym kolorem i to 
nie z „małą czarną”. Szkoda, bo ta ostatnia jest za-
wsze modna. W jednym momencie dodano „plus” 
i  wystarczyło to by wszystko zmienić, tylko w  in-
nej branży - bibliotecznej. Niestety tamto pozostaje 
i będzie zrywać owoce.  

Pierwsze próby komputeryzacji bibliotek w  Polsce 
podjęto początkiem lat 70. Światło dzienne zoba-
czyło wiele programów np.: MAK, SOWA, Mateusz, 
Alepha, LIBRA czy Prolib. Ciągłe poszukiwania 
bibliotekarzy, by zaspokoić potrzeby swoje i czytel-
ników prowokowały do dalszego działania. W 2008 
roku przerwano prace nad systemem bibliotecznym 
MAK5, a  2009 rok przyniósł pierwszą prezentację 
nowego systemu MAK+. W 2010 roku rozpoczęto 
wdrażanie programu na terenie całej Polski. Bada-
nia przeprowadzone przez SBP w 2012 roku dowio-
dły, że w  2010 r. korzystało z  MAK+ 49 bibliotek, 
a już w 2012 roku 560. Duży skok. Teraz mamy 2015 
rok i  śmiem twierdzić, że z  3  miejsca skoczyliśmy 
wyżej. 

Do worka danych dołożę jeszcze kolejną liczbę, 
a  mianowicie w  województwie podkarpackim jest 
55 bibliotek pracujących w  programie MAK+. 
Większość to biblioteki gminne, ale są także miej-
skie, a  nawet powiatowa. To nie jest dużo biorąc 
pod uwagę, że w naszym województwie jest, według 
statystyk WiMBP w Rzeszowie za 2014 rok, 160 bi-
bliotek. 

To tyle na początek. Kolejne materiały przyniosą 
inne dane poparte badaniami, dlatego będę pisała 
do wybranych bibliotek listy (e-mail), w  których 
będę kierowała pytania. Do tego typu badań będę 
zapraszała także biblioteki z  innych województw. 
Tym sposobem poznamy oblicze systemu MAK+ 
widzianego oczyma bibliotekarza. Jeżeli macie ja-
kieś pytanie, które chcielibyście żebym rozesłała do 
innych piszcie do mnie urszula.mak@op.pl.

Ten materiał będzie sypał makiem ale… nie po 
oczach. Nie będzie z nazwy wymieniana biblioteka 
– chyba, że sama będzie tego chciała. Wszystko bę-
dzie anonimowo. List ode mnie będzie miał w tytu-
le: MAK+ FELIETON. Do dzieła.
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Wywiad

Kobieta spełniona? Nie mam takiego tatuażu

Urszula Zaborniak, Dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie jest bibliotekarką znaną 
w naszym środowisku. Jej pasje sięgają daleko poza samo bibliotekarstwo, a mimo to potrafiła rozbudować 
i zreformować swoją bibliotekę. Do wejścia w świat Urszuli zaprasza Łukasz Szymański zadający pytania.

Łukasz szymański: Poznaliśmy się gdy 
byłaś jeszcze bibliotekarką w  majdanie królew-
skim. Od tego czasu zostałaś dyrektorką w Ciesza-
nowie, pięknie odremontowałaś swoją bibliotekę 
oraz jej filie, zdobywasz nagrody, wydałaś książkę. 
Czy czujesz się kobietą spełnioną?

URSZULA ZABORNIAK: Spełnieniem moich 
marzeń było wydanie debiutanckiego tomiku poezji. 
Jestem laureatką wielu ogólnopolskich konkursów 
poetyckich, więc w pewien sposób sprawdziłam swoje 
umiejętności i nie musiałam się bać tego kroku. Spa-
ceruję po ścieżkach pisarskich nadal, tylko obecnie 
mają one twarz dziecka, podjęłam wyzwanie napisa-
nia bajki. Drugim wyzwaniem dla mnie jest powieść 
kryminalna. 

Ale Kobieta spełniona? Hm, nie mam takiego 
tatuażu i nie mam wybranego zakładu, gdzie bym go 
mogła zrobić. Nie czuję też takiej potrzeby, bo tatuaże 
na starość rozlewają się po ciele i trzeba je poprawiać 
albo likwidować. Doceniam to, że wiele w  życiu mi 
się udało zrobić,  ale nadal przez życie idę jak w moje 
ukochane góry. Trzeźwo patrzę pod nogi. by jakiś ka-
mień nie chciał ukraść mi jutra. bo ono nadal pachnie 
książkami i nowymi wyzwaniami.

Patrząc na Twoje osiągnięcia nie trudno się 
domyślić, że biblioteka jest również Twoją pasją. 
Pomysł na to, aby w  Cieszanowie zrobić salon za-
baw dla dzieci oraz żeby filie były tematyczne jest 

dla mnie genialną odpowiedzią na potrzeby czytel-
nikó. mogłabyś nam opowiedzieć o  tym  jaka jest 
twoja wizja biblioteki?

Praca w  bibliotece pochłania minuty moje-
go życia i  wybudza z  uśpienia uśmiech i  satysfakcję 
z tego, że mogę służyć ludziom, którzy kiedyś byli tyl-
ko czytelnikami, a obecnie są użytkownikami. 

Biblioteki odbijają jak w lustrze to, co chce się 
w  nim odbić i  regularnie czyszczą jego zwierciadło, 
żeby nie zarosło brakiem potrzeb. Wyciągają w  wi-
doczne miejsca regały, te tradycyjne i te wirtualne, jak 
przystało na XXI wiek. Każdy człowiek jest inny i ma 
swoje wymogi, a my nie chcemy go stracić. Im więcej 
będziemy mieli do zaoferowania użytkownikom tym 
szybciej będzie rosła siła biblioteki. Staniemy się nie-
pokonani. 

skąd czerpiesz pomysły na rozwój swojej bi-
blioteki?

Z doświadczeń bibliotekarzy, które podkradłam 
w  innych bibliotekach, także za granicą (Akademia 
Młodych Bibliotekarzy - Łotwa). Obserwacje te dodały 
mi pewności, że ten czyn będzie procentował, przynie-
sie korzyści mieszkańcom gminy. Nie zostałam areszto-
wana i osadzona w bibliotece, ale nagrodzona tą pracą. 
Trochę, a może całkiem, brzmi to dziwnie, ale wszyst-
ko, co zabrałam z tych wizyt ze sobą dostosowałam do 
realiów miejsca i ... moja działalność została zauważo-
na - zostałam pierwszą laureatką stypendium im. Olgi 
Rok dla bibliotekarzy w Polsce. Dodatkowo moją pracę 
doceniła Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informa-
cyjnego i  razem z  nimi poleciałam do Brukseli, jako 
przedstawiciel polskich bibliotekarzy i razem z preze-
sem odbierałam nagrodę, która została im przyznana. 

które z  pomysłów podpatrzonych w  innych 
bibliotekach wydają ci się najciekawsze i warte roz-
przestrzenienia po bibliotekach podkarpacia?

Moje podróże po bibliotekach odbywały się wte-
dy gdy przeprowadzałam modernizację budynków dla-
tego bardziej zwracałam uwagę na rozwiązania zwią-
zane z  aranżacją wnętrz. Jeżeli chodzi o  działania, to 
wszystko uzależnione jest od warunków lokalowych. 
Z  tym związana jest organizacja urodzin dla dziecka 
w bibliotece. Nasza biblioteka pierwszy raz ma już za 
sobą. Dla mnie jest to ciekawa inicjatywa, która wpro-
wadza dzieci w świat książek. Oglądane zdjęcia przy-
pominają, że można mieć fajną imprezę w bibliotece, 

Budynek Miejskiej 
Biblioteki Publicznej 

w Cieszanowie zwraca 
uwagę.
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bo to jest przyjazne miejsce, gdzie można miło spędzić 
czas. Dzieci napatrzą się na regały, zobaczą ciekawą 
książkę i w dalszej kolejności zapiszą się do biblioteki.

zaprosiłem Cię do pisania felietonów w  tym 
naszym czasopiśmie. Powiedz o czym chciałabyś pi-
sać?

Mak jest kwiatem, który prowokuje uśmiech, 
gdy występuje w  gromadzie. Mak+ to program, któ-
ry łączy bibliotekarzy w jedną gromadę. Jeżeli chodzi 
o  uśmiech, to czasami ucieka pod regał albo gryzie 
książkę, która ma przekroczyć próg bazy. Momentami 
nie jest łatwo. Brakuje oddechu. A może to wina kom-
putera? Są jeszcze mole książkowe. W swoich felieto-
nach będę chciała zaprezentować różne aspekty tego 
przedsięwzięcia. Pokazać jakie ma oblicze w  innych 
województwach i porównać z naszym. Pomocne w tym 
będą pytania, krótkie, a czasem bardzo krótkie ankiety, 
dlatego będę prosiła o współpracę. Do wybranych bi-
bliotek będę rozsyłała je na e-maila z tytułem MAK+ 
FELIETON.

Odchodząc trochę od samej instytucji biblio-
teki. mogłabyś nam powiedzieć jakie są Twoje ulu-
bione książki? które książki wywarły na Ciebie naj-
większy wpływ?

Książki tworzą całe rodziny i mieszkają u jed-
nego autora. Jeżeli mną potrząsnęły to pisałam re-
cenzję albo artykuł, który był publikowany. To dla 
mnie sposób żeby wyrzucić z siebie kiełki i zasadzić 
we wnętrzu innych czytelników. Nie lubię być książ-
kowym egoistą. Czasami, chociaż jestem dorosła, 
muszę dorosnąć albo lepiej dostać w  nos lekturą, 
która później mnie dusi. Tak było z Dorotą Masłow-
ską. Pierwsze jej książki budziły we mnie odrazę, 
ale uczestnicząc w  obozie teatralnym w  Warszawie 
byłam na jej sztuce MIĘDZY NAMI DOBRZE JEST 
z główną rolą Danuty Szaflarskiej. Skończyła się, a ja 
siedziałam jak uśmiercona. Wróciłam i sięgnęłam po 
jej nowości. Zostałam. „Joga i ty, przyjaciółki czy za-
ciekle rywalki? - Masłowska sprzedaje swoje koty... 
będzie pani zachwycona.” Materiał ten wypłynął ze 
mnie i  ukazał się na portalu Salon Literacki. Teraz 
pochłaniam każdą jej książkę. Ten sam przypadek 
jest z  Olgą Tokarczuk. Kolejny to Roma Ligocka, 
z którą miałam okazję rozmawiać i pytać o wszyst-
ko, co zagnieździło się w mojej głowie. Przeczytałam 
wszystkie jej książki. Odciski holocaustu do tej pory 
kołysze się pod sercem. Oczywiście wyrzucając z sie-
bie kolejne strony książki, napisałam artykuł „Fan-
tazjowanie - mechanizm obronny dziecka”, który 
ukazał się w czasopiśmie Aspekty Filozoficzno-Pro-
zatorskie. Do całego zestawu dojdą jeszcze relacje 
himalaistów z  wypraw na najwyższe góry. Dodam, 
że dobrze, iż istnieją biblioteki, bo moja domowa bi-
blioteczka krzyczy NIE PRZESADZAJ!

Na okładce tego numeru naszego czasopisma 
znalazły się Bieszczady, i to nieprzypadkowo. z jed-
nej strony w  całej Polsce jesteśmy odbierani, jakby 
całe nasze województwo leżało w  Bieszczadach. 
z drugiej strony wiem, że kochasz góry.

Odpowiedź na to pytanie łączy się z  Jerzym 
Harasymowiczem i tekstem „W górach jest wszyst-
ko co kocham”. Można jego fragment przeczytać 
w Przełęczy Wyżnej pod Połoniną Wetlińską na po-
mniku, który żona postawiła żeby upamiętnić po-
etę. Ja nie umiem bez nich żyć. Ciągle wracam na 
szlak. Widać to w moich wierszach i czują to moje 
nogi. Bieszczady to były pierwsze góry, które wy-
cisnęły swój oddech i zaraziły walką o każdy krok. 
Jednego roku w  Wielki Piątek walczyły z  moim 
uporem, bo chyba chciały żebym z nimi została, na 
zawsze. Wtedy poczułam do nich respekt i wiem, że 
może przyjść załamanie pogody i wysokość nie ma 
znaczenie. Wchodząc na szczyt zostawiam w doli-
nach wszystko, co mnie kopie w plecy. Im wyższe 
góry, tym wyższa ucieczka, dlatego przeszłam z mę-
żem prawie wszystkie szczyty Słowacji z  Krywa-
niem (2494 m n.p.m.), kilka najwyższych na Ukra-
inie z Howerlą i Popem Iwanem na czele, położo-
nym w  centrum Huculszczyzny, gdzie na szczycie 
mieszczą się ruiny polskiego obserwatorium Astro-
nomiczno-Meteorologicznego im. J. Piłsudskiego, 
czy Alpy Rodniańskie i Fogarasze w Rumunii. Pol-
skie góry, które zdobyłam, a szczególnie Bieszczady 
(spacery podczas ciąży, a teraz wędrówka z synem, 
który nie skończył jeszcze roku), bo w nie najczę-
ściej wracam, otwierają we mnie drzwi nadziei, że 
reset codzienności naciśnięty na szczycie, przynie-
sie lepsze jutro.

Dzieci do biblioteki 
przyciąga plac zabaw 

„Fairyland”
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Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015

Instytut Książki po raz kolejny postanowił wesprzeć biblioteki w komputeryzacji. Program „Kraszewski 
- Komputery dla bibliotek 2015” skierowany jest do wszystkich bibliotek publicznych w Polsce, będących 
samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury lub wchodzących w skład samorządowych instytucji 
kultury. Termin składania wniosków upływa 30 września 2015 roku.

Tyle teorii wynikającej z ogłoszenie 
programu na stronie http://www.instytutk-
siazki.pl/p,biblioteki,33626,0,komputery-
-dla-bibliotek-2015.html. W tym artykule 
zajmiemy się praktyczną stroną  wniosku. 
Poniższy artykuł jest wynikiem moich 
doświadczeń ze sprzętem (część pierw-
sza) i mojej komunikacji mailowej z Panią 
Małgorzatą Szmigielską, która zajmuje się 
programem z  ramienia Instytutu Książki. 
Gotowy wniosek możecie wysłać w formie 
elektronicznej na adres kraszewski2015@
instytutksiazki.pl. Pani Małgorzata posta-
ra się sprawdzić Wasz wniosek.

Co kupić?

Przed przystąpieniem do programu, 
każda biblioteka powinna się zastanowić 
jakiego sprzętu komputerowego potrzebu-
je. W programie określono kilka wymagań, 
które należy wziąć pod uwagę.

Po pierwsze zakupiony sprzęt musi 
się wpisywać w  cel programu: „podniesie-
nie standardu bibliotek publicznych poprzez 
ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt kom-
puterowy umożliwiający użytkownikom 
biblioteki korzystanie z  zasobów cyfrowych, 
a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bi-
bliotecznych i udostępnianie ich online”. Wy-
nika z  tego, że przede wszystkim możemy 
zakupić zestawy (zespoły) komputerowe 
udostępniane dla czytelników, zestawy słu-
żące bibliotekarzom do pracy w  systemie 
bibliotecznym lub serwery obsługujące ten-
że system biblioteczny. Jeżeli chcielibyście 
zakupić coś ponadto musicie dobrze się za-

stanowić jak umotywować wasz zakup tak 
by wpisywał się w cel programu.

Po drugie środki pozyskane z progra-
mu można użyć tylko do zakupu środków 
trwałych. Co oznacza, że każdy zakup musi 
być wpisany do ewidencji środków trwałych 
prowadzonej w  Waszej bibliotece. Można 
zakupić z tych środków również licencje na 
programy komputerowe o ile przewidywa-
ny okres ich licencje będzie dłuższa niż rok, 
będą kompletne, zdatne do użytku i  będą 
przeznaczone na potrzeby biblioteki (co 
wynika z  ustawy z dnia 29 września 1994 
r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, 
poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 
1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278). Jeżeli 
wartość oprogramowanie jest mniejsza niż 
3500 zł, musi być ono przypisane do ja-
kiegoś zestawu. Droższe można kupować 
osobno. Nie można w  programie zakupić 
systemów bibliotecznych.

 Po trzecie  wartość zakupionego ze-
stawu musi wynosić powyżej 3500 zł. Ogra-
niczenie to powoduje, że nasz sprzęt kom-
puterowy będzie rzeczywistym podniesie-
niem standardu biblioteki.

Co z tego wynika? W mailach zapro-
ponowałem Wam kilka propozycji  zaku-
pów. Przypomnę je tutaj. 

Jeśli chcecie kupić serwer na potrzeby 
systemu MAK+ to proponuje zakup goto-
wego zestawu i  doposażenie go w  dodat-
kową pamięć RAM (tak by na końcu było 
jej 16 GB – tutaj można rozgraniczyć, że bi-
bliotekom, które mają poniżej 80 000 księ-
gozbioru 8 GB wystarczy na lata, dla pozo-
stałych wskazane jest 16 GB). Nie znalazłem 
w ofercie sklepów internetowych gotowego 
zestawu z 16 GB RAM dostępnego od ręki. 
Możecie wybrać coś w takim stylu:
•	 Dell PE T110 II/E3-1220v2 8GB 2x1TB 

DVDRW 
•	 Lenovo TS140, E3-1226v3 3.3GHz, 8GB 

DDR3, 450W, DVD-RW, 

  Dobrą praktyką jest aby pamięć 
RAM była dokładana już przez sprzedawcę, 
wtedy on odpowiada za zgodność jej z płytą 

główną. W zapytaniach ofertowych można 
to zastrzec. Do serwera ewentualnie można 
dokupić jakiś UPS o mocy około 500 W (ja 
użytkowałem UPS’y firm APC i  EVER 
i mogę je polecić – lepszą firmą jest APC, 
ale też droższą). 

Podsumowując zakup serwera ogól-
nie należy zwracać uwagę na procesor. Jeże-
li musicie wydać ponad 3500 zł to kupujcie 
procesor Intel Xeon (np. ten Xeon E3-1226 
v3 jest dobry i  energooszczędny), do tego 
RAM DDR3 w wielkości tak jak napisałem 
wyżej, dysk/dyski nie są takie ważne (2  x 
250 GB wystarczy), dobry zasilacz i napęd 
DVD. Karta graficzna jest zazwyczaj zin-
tegrowana. System operacyjny nie jest po-
trzebny – serwer MAK+ działa na UBUN-
TU, które ja dostarczam. Do serwera można 
dokupić mysz, klawiaturę i monitor, ale nie 
jest to niezbędne jeśli macie już je jakieś 
w bibliotece.

Jeżeli mowa o  zestawach dla czytel-
ników i pracowników. To właściwie jakość 
zestawu powinniście dostosować do wypo-
sażenia dodatkowego, które dołączycie do 
zakupionego zestawu. Tym wyposażeniem 
może być:
•	 monitor (cena którą trzeba uwzględnić 

to ok 550 zł)
•	  uPs (300-400 zł)
•	 MS Office, np. wersja 2013 Standard PL 

w  licencji MOLP dla bibliotek kosztuje 
315 zł 

•	 system operacyjny Microsoft Windows. 
Wersja: Wersja Professional 7  w  licencji 
MOLP dla bibliotek kosztuje 600 zł. Dla 
bibliotekarzy ja bym kupił tą wersję, a dla 
czytelników Windows 8.1 Home (koszt to 
ok. 350 zł)

•	 Czytnik kodów. Polecany ostatnio prze-
ze mnie Datalogic Quickscan L QD2400  
kosztuje ok. 480 zł. Ogółem polecam pro-
dukty firm Datalogic, Metrologic i Moto-
rola. 

•	 Drukarka laserowa (przydatna do dru-
kowania kodów kreskowych). Polecam 
firmy HP i  Brother. Cena za dosyć wy-
trzymałą i dosyć ekonomiczną HP Laser-

Porady

Uwaga!
W  poniedziałki i  czwartki w  go-
dzinach 9-15 będzie możliwość 
zadania pytań dotyczących Pro-
gramu Kraszewski. Od czwartku 
17 września telefony będzie od-
bierała Małgorzata Szmigielska. 
Telefon: 573 383 563.
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Jet Pro P1102 to ok. 300 zł
•	 urządzenie wielofunkcyjne skaner/dru-

karka/ksero. Tak jak wyżej polecam tu fir-
my HP i Brother. Przykładowo laserowy 
Brother Dcp-L2520Dw kosztuje ok. 580 
zł, toner oryginalny do niego kosztuje 170 
zł i drukuje 1200 stron.

Ja na potrzeby swojego wniosku z bi-
blioteki w  Kolbuszowej wybrałem Zestaw 
komputerowy jak poniżej (zwróćcie uwa-
gę na brak dysku twardego, a  w  zamian 
za niego dysk SSD, na komputerze będzie 
mało miejsca, ale będzie bardzo szybki. Jak 
potrzebujecie dużo miejsca to kupcie dysk 
tradycyjny) :
•	 Napęd DVD Asus 
•	 Procesor Intel Core i3 
•	 Obudowa Zalman 
•	 Zasilacz 500W
•	 Pamięć  DDR3 8GB 
•	 Płyta główna Gigabyte 
•	 Dysk SSD Transcend SSD370 128GB, 
•	  Mysz
•	  Klawiatura 

+ Monitor Asus – 569 zł
+ UPS Ever– 300 zł
+ MS Office 2013 Standard PL Pełna Wersja 
– 315 zł 
+ Microsoft Windows Professional 7 – 600 zł

  Ogółem cały zestaw będzie koszto-
wać około: 3510 zł. I  tę kwotę uwzględnię 
we wniosku.

Jak wypełnić wniosek?

Na końcu artykułu jest link do przy-
kładowego wniosku, tutaj wymienię tylko 
te pola, które sprawiają jakieś problemy.

W  polu opis zadania starajcie się 
używać zwrotów wymienionych w celach 
strategicznych programu „podniesienie 
standardu bibliotek publicznych poprzez ich 
wyposażenie w nowoczesny sprzęt kompu-
terowy umożliwiający użytkownikom bi-
blioteki korzystanie z  zasobów cyfrowych, 
a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bi-
bliotecznych i udostępnianie ich online” To 
zawsze jest dobrze widziane i macie pew-
ność, że wasz zakup będzie się wpisywał 
w ten cel.

Największy problem jest z  rozpisa-
niem sprzętu do tabelek V i VI. W tabelce 
V w  pozycjach 1-8  rozpisujemy sprzęty, 

które będą wymienione na fakturze. 
Jeżeli ja w  swoim przykładowym 

wniosku planuję mieć dwie faktury:
Faktura 1 - sklep komputerowy z częściami
•	 3  x Komputer (właściwie jednostka 

centralna, na fakturze nie będzie wy-
mienionych podzespołów) 

•	 1  x Komputer (jak wyżej tylko cena 
inna, bo lepsze części)

•	 4 x klawiatura
•	 4 x mysz
•	 3 x monitor mniejszy
•	 1 x monitor większy
•	 3 x ups słabszy
•	 1 x ups mocniejszy

 
Faktura 2  - sklep z  oprogramowaniem 
MOLP
•	 4 x system operacyjny
•	 4 x pakiet biurowy
 
To moja tabelka V ma wyglądać tak:
Wskaźniki produktu
1. Liczba jednostek centralnych, które zo-
staną zakupione     szt.    4 - czyli kompu-
tery z faktury
2. Liczba jednostek pamięci, które zosta-
ną zakupione     szt.    0
3. Liczba jednostek zasilających, które zo-
staną zakupione    szt.    4 - liczę tu UPS’y
4. Liczba jednostek wejścia, które zostaną 
zakupione    szt.    8 - liczę tu myszki i kla-
wiatury
5. Liczba jednostek wyjścia, które zostaną 
zakupione    szt.    4 - liczę tu monitory
6. Liczba urządzeń wejścia-wyjścia, które 
zostaną zakupione    szt.    0
7. Liczba urządzeń transmisji i  ochrony 
danych, które zostaną zakupione    szt.    0
8. Liczba oprogramowania systemowego, 
narzędziowego i użytkowego, które zosta-
ną zakupione    szt.    8 - liczę „windows’y” 
i „office’y” 

Wskaźniki rezultatu
9.  Liczba zespołów (zestawów kompute-
rowych, które zostaną zakupione)       szt.       
4 - tu piszę to co trafi do środków trwałych 
czyli 4 zestawy

A tabelka VIc tak:
c. Preliminarz całkowitych kosztów za-
dania wraz ze źródłami finansowania 
w PLN:
1. Zestaw komputerowy (jednostka cen-
tralna, mysz, klawiatura, monitor, ups, 
system operacyjny, pakiet biurowy)

2. Zestaw komputerowy (jednostka cen-
tralna, mysz, klawiatura, monitor, ups, 
system operacyjny, pakiet biurowy)
3. Zestaw komputerowy (jednostka cen-
tralna, mysz, klawiatura, monitor, ups, 
system operacyjny, pakiet biurowy)
4. Zestaw komputerowy (jednostka cen-
tralna, mysz, klawiatura, monitor więk-
szy, ups mocniejszy, system operacyjny, 
pakiet biurowy)

Co zaliczamy do poszczególnych 
wskaźników produktu?
1. Jednostki centralne to w  powszech-
nym rozumieniu komputery, czyli 
skrzynka w  której jest procesor, pamięć, 
płyta główna, itp. W tym polu wpisujemy 
też laptopy i serwery.
2. Jednostki pamięci to zewnętrzne dyski 
twarde i serwery NAS
3. Jednostki zasilające to UPS, czyli pod-
trzymywacze napięcia
4. Jednostki wejścia, czyli wszystko to co 
wprowadza dane do komputera: myszy, 
klawiatury, kamerki, skanery, czytniki ko-
dów kreskowych itp.
5. Jednostki wyjścia, czyli urządzenia 
przez które komputer komunikuje się ze 
światem: monitory, drukarki itp.
6. urządzenia wejścia-wyjścia to katego-
ria łącząca dwie poprzednie. Wliczamy tu 
przede wszystkim Urządzenia Wielofunk-
cyjne - skaner/drukarka/ksero w jednym.
7. urządzenia transmisji i  ochrony da-
nych to routery, sprzętowe firewall’e itp.
8. Oprogramowanie systemowe, narzę-
dziowe i użytkowe to przede wszystkim 
systemy operacyjne i  pakiety aplikacji 
biurowych. 

Proszę zwrócić jeszcze uwagę przy 
załączniku. Wypis powinien być podpi-
sany przez dwie osoby - upoważnioną 
osobę z  gminy oraz dyrektora biblioteki 
(osobę wymienioną w punkcie IIIk)

Opisy są uproszczone i  proszę je 
traktować tylko jako podpowiedź do wy-
pełniania wniosku. Życzę powodzenia 
w  wypełnianiu wniosku. Mam nadzieję, 
że informacje te były użyteczne.

Łukasz Szymański

załącznik:
Przykładowy wniosek - https://dri-

ve.google.com/file/d/0B3zKIjOvw1NJSE-
94Q0ZQdnZWZUU/view?usp=sharing
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Czy w bibliotece można uczyć programowania?

Biblioteka pełni w środowisku różne funkcje, jedną z nich jest funkcja edukacyjna. Jednak dotąd edu-
kacja w Gminnej Bibliotece Publicznej w Chmielniku nie wiązała się z robotyką, elementami matematyki, 
algorytmami, programowaniem. Ogólnopolski projekt GO_PRO! – GMINNE OŚRODKI PROGRAMOWANIA 
do którego nasza placówka z sukcesem aplikowała, dał możliwość stworzenia przestrzeni do rozwijania 
u dzieci i młodzieży zainteresowań z tej dziedziny. 

Nasz ośrodek GO_PRO jako jeden z 20 w kraju 
zainaugurował swoją działalność we wrześniu 2014 
roku. Jego otwarcie poprzedzało trzydniowe szko-
lenie dla dwóch opiekunek pracowni, które pozna-
ły podstawy pisania algorytmów, programowania, 
konstruowania robotów z klocków Lego i zapoznały 
się z  obsługą pozyskanego sprzętu. Biblioteka dzię-
ki projektowi wzbogaciła się o  nowoczesny sprzęt 
multimedialny: dwa zestawy klocków Lego   Mind-
storms, komputer typu All-in-One, tablet oraz tabli-
cę multimedialną. Jako pierwsze odbyły się pokazy 
w szkołach podstawowych i gimnazjum, które miały 
na celu pokazać możliwości jakie daje sprzęt, zapre-
zentować działanie robotów, które można z klocków 
zbudować. Wzięło w nich udział około 200 uczniów. 
Promocja projektu znacząco wpłynęła na wysoką fre-
kwencję podczas właściwych zajęć w bibliotece, któ-
re pozwalały każdemu dziecku na bezpośredni kon-
takt z klockami, tabletem, komputerem. Te pierwsze 
próby konstruktorskie, niejednokrotnie zadziwiały 
efektami końcowymi w  postaci robotów z  bardzo 
rozbudowanymi funkcjami lub takich, które moż-
na było sterować dzięki odpowiedniej aplikacji na 
tablet. Przez pierwsze miesiące zajęcia odbywały się 
w  czterech grupach po dwie godziny każdorazowo. 
Po pierwszym zachłyśnięciu się robotyką pozostali 
wierni tylko ci najwytrwalsi i najbardziej zaintereso-
wani tematyką konstruowania i programowania. Od 
początku 2015 roku pracownia zgodnie z założenia-
mi projektu przemianowała się w Klub Kodera, który 
będzie kontynuował swoją działalność przez najbliż-

sze 5  lat. Zajęcia odbywają się dwa razy w  tygodniu 
w  dwóch bibliotekach. Uczestniczy w  nich na stałe 
20 dzieci ze szkół podstawowych. Najmłodsi, którzy 
mają trudności z klockami Lego tworzą interaktywne 
historyjki i  animacje przy pomocy aplikacji Scratch 
na iPad. Pracownia ma również opiekę wolontariusza, 
absolwenta informatyki na Politechnice Rzeszowskiej, 
który sam będąc wielkim miłośnikiem programowa-
nia podpowiada młodym konstruktorom jak rozwią-
zywać problemy z którymi się mierzą podczas budo-
wania robotów. 

Może paść pytanie po co tego typu zajęcia, tym 
bardziej w bibliotece? Odpowiedź jest prosta, nauka 
programowania to przede wszystkim doskonały spo-
sób uczenia kreatywności i umiejętności rozwiązywa-
nia problemów, radzenia sobie w różnych sytuacjach. 
Jest to przydatne nie tylko w  pracy programisty, ale 
w codziennym życiu. A jeśli dzięki tego typu projekto-
wi młodzi ludzie zapalą się do nauki programowania 
i zwiążą z tym swoją drogę zawodową to tym lepiej. 
Badania pokazują, że odsetek młodych osób w  Pol-
sce, które napisały jakiś program komputerowy jest 
bardzo niski. Dzisiejsze biblioteki, które powoli stają 
się multimedialnymi centrami mogą mieć wpływ na 
zmianę tych trendów i dzięki takim zajęciom pozwa-
lają Polsce gonić Europę edukując już od najmłod-
szych lat poprzez zabawę w konstruowanie i progra-
mowanie małych robotów. Ważne podkreślenie jest 
również to, że w przyszłości umiejętność programo-
wania znacznie zwiększą szanse młodego człowieka 

Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku

Efekt pracy małych 
konstruktorów

Klub Kodera nie tylko 
dla geniuszy
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na rynku pracy, ponieważ programiści i informatycy 
są poszukiwani w całej Europie. Dodatkową korzyścią 
jest to, że poprzez robotykę dzieci niepałające dotąd 
ogromną miłością do książek postrzegają bibliote-
kę jako miejsce przyjazne również dla nich. Zajęcia 
w bibliotece, które są dla nich ciekawe i innowacyjne 
zmieniają pośrednio także ich stosunek do czytania, 
a  czas jaki w  niej spędzają daje okazję do rozmów 
o książkach oraz wpływu na ich czytelnicze wybory.  

klub kodera to atrakcyjna, nowoczesna prze-
strzeń, która budzi duże zainteresowanie i poszerza 
ofertę biblioteki podnosząc tym samym jej prestiż 
w  środowisku. Dzięki jego funkcjonowaniu nasza 
biblioteka poszerzyła krąg odbiorców.

Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie Edukacji 
Pozaformalnej „MERITUM” z Krakowa ze środków 

Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Oprac. Irena Szczypek

Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku

Z biblioteki w szeroki świat

O projekcie wymiany młodzieżowej w naszej bibliotece myśleliśmy od kilku lat. Myślenie przerodziło 
się w działanie i przyszedł czas na poszukiwanie partnerów zagranicznych i krystalizowanie się pomysłu na 
tematykę takiej wymiany. Skorzystaliśmy z programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży Narodowego 
Centrum Kultury i po raz pierwszy w 2013 roku złożyliśmy wniosek. Udało się za trzecim razem. W gronie 
67 instytucji w kraju jakie otrzymały dofinansowanie na realizację projektów było tylko 2 biblioteki, w tym 
nasza. 

Projekt nosił nazwę „Polsko-ukraińskie gór-
skie warsztaty teatralne” i realizowany był od 31 lip-
ca do 11 sierpnia 2015 roku. W wymianie uczestni-
czyła młodzież z  nieformalnej grupy Strefa Kultury 
Młodzieżowej, która działa przy bibliotece od trzech 
lat i  członkowie Dyskusyjnych Klubów Książki z  te-
renu gminy Chmielnik. Ze strony ukraińskiej była 
to nieformalna grupa teatralna Artel-moda z miasta 
Sumy. Na miejsce spotkania wybraliśmy malowniczo 
usytuowany Poronin. Głównym celem projektu było 
stworzenie przestrzeni dla dialogu dwóch kultur: pol-
skiej i ukraińskiej. Jako narzędzie do osiągnięcia tego 
celu posłużyły warsztaty teatralne prowadzone przez 
profesjonalistów. Magdalena Widłak, choreografka 
i  tancerka i  aktor  Kamil Dobrowolski na co dzień 
związany z Teatrem Maska w Rzeszowie czuwali nad 
poczynaniami młodych ludzi, udzielani cennych rad, 
obserwowali proces twórczy, podpowiadali jak wyra-
żać siebie na scenie i jakich środków użyć aby przekaz 
był należycie czytelny. Młodzież pracowała w  kilku-
osobowych, mieszanych, polsko-ukraińskich grupach 

tworząc pojedyncze etiudy, z których w finale powsta-
ły dłuższe formy teatralne tworzące jeden wielki spek-
takl. Praca nad etiudami wymagała od nich komuni-
kacji między sobą, przekonywania do swoich pomy-
słów, słuchania innych, jednym słowem nabycia nie-
zbędnych umiejętności do pracy w grupie. To dlatego Uczestnicy wymiany
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że teatr łączy w sobie wiele sztuk zajęcia były ciekawe 
i różnorodne i niezwykle pomocne aby wyzwalać eks-
presję uczuć i młodzieńczą kreatywność. Odgrywanie 
ról pozwalało młodym pozbyć się nieśmiałości, wy-
razić swoje uczucia, poczuć się ważnym w grupie, za-
istnieć. Ta wspólna praca na spektaklem w znaczący 
sposób wpływała na poprawę komunikacji, wzajemne 
poznanie się, zacieśnienie więzi koleżeńskich i dąże-
nie w efekcie do wspólnego celu. To czego udało im 
się dokonać zaprezentowali zaproszonej przez siebie 
publiczności. Ale praca to nie wszystko co czekało 
na młodzież w ten wakacyjny czas. Był również wy-
poczynek, wyprawy górskie, zwiedzanie, pływanie, 
taniec, wspólne posiłki, zabawy, zajęcia sportowe, 
wieczory z gitarą i śpiewem i długie rozmowy w wielu 
językach jednym słowem czas, który intensywnie spę-
dzali razem. Bardzo ważnym elementem tejże wymia-
ny były dla uczestników wieczory narodowe, które 
sami przygotowali tak, aby jak najkorzystniej zapre-
zentować drugiej stronie siebie i  swoją ojczyznę. To 
podczas tych wieczorów z dumą nosili stroje ludowe, 
śpiewali pieśni patriotyczne, żołnierskie, ludowe i bie-
siadne, tańczyli tańce charakterystyczne dla Polski 
i Ukrainy i wzajemnie przekazywali sobie jak najwię-
cej ważnych informacji o tych dwóch krajach. Było też 
poszukiwanie punktów stycznych, czy wydarzeń któ-
re w historii łączyły te dwa narody. To wszystko two-
rzyło niesamowita atmosferę podniosłości, ważności 
tego wydarzenia i czegoś ulotnego co można przeżyć 
tylko będąc z grupą osób z innego kraju. 

Po realizacji projektu pozostały nie tylko 
wspomnienia. młodzież zyskała całkiem nową gru-
pę znajomych, dzięki warsztatom teatralnym nowe 
umiejętności, kreatywnie spędziła kilkanaście wa-
kacyjnych dni. Ten czas pozwolił obalić stereotypy, 
roztopił obawy i dał nadzieję na dalszą współpracę 
i  spotkania na różnych polach. Bo pierwszy krok 
został uczyniony…

Oprac. Irena Szczypek  
koordynator projektu

„Bukowsko centrum” autorstwa Praca własna. Licencja CC BY-SA 2.5 na podstawie 
Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bukowsko_cen-

trum.jpg#/media/File:Bukowsko_centrum.jpg

Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowsku

Witamy nową  
bibliotekę

4  września do grona użytkowników 
MAK+ dołączyła biblioteka z  malowniczej 
wsi Bukowsko w powiecie sanockim. W gmi-
nie tej znajduje się jeden z najdłuższych sto-
ków narciarskich w  Podkarpaciu (Karlików) 
oraz Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Arty-
stycznego (Wola Sękowa).

Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowsku skła-
da się z centrali oraz dwóch filii (Pobiedno i Nowota-
niec). Kierownikiem GBP jest Dorota Radożycka, która 
na co dzień pracuje w  filii w  Nowotańcu. W  swoich 
zbiorach biblioteka posiada około 26 000 książek

W ciągu pierwszych trzech dni pracy w systemie 
MAK+ bibliotekarze z  Bukowska wprowadzili ponad 
300 rekordów i utrzymania tego tempa im życzymy. 
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Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Michała Marczaka w Tarnobrzegu

MAK+ w Tarnobrzegu

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu rozpoczęła korzystanie z sys-
temu MAK+ pod koniec marca tego roku. Lipiec był dla bibliotekarzy z Tarnobrzega miesiącem, w którym 
cztery filie zmieniły system do ewidencjonowania wypożyczeń. Na zakończenie tego procesu było spotka-
nie, które odbyło się 29 lipca w Filii nr 1 na osiedlu Serbinów. 

MBP w  Tarnobrzegu istnieje od 1948 roku. 
W poprzednim podziale administracyjnym biblioteka 
pełniła funkcję biblioteki wojewódzkiej. Od 16 lat dy-
rektorem MBP jest Stanisława Mazur. Biblioteka składa 
się z Centrali oraz 8 filii. Dwie spośród tych filii posia-
dają działy, co razem z centralą daje 15 agend wypo-
życzających lub udostepniających zbiory czytelnikom. 
Biblioteka posiada w swoich zbiorach 212 374 wolumi-
ny (stan na koniec 2014 roku). Z tych zbiorów w 2014 
roku skorzystało 10624 czytelników.

Do tej pory biblioteka w Tarnobrzegu korzystała 
z systemu bibliotecznego Biblioteki Narodowej MAK, 
w którym miała skatalogowane wszystkie swoje zbiory. 
Wszystkie agendy prowadziły komputerową ewidencję 
wypożyczeń. W 2014 wdrożono wersję demonstracyj-
ną systemu MAK+, a  od kwietnia 2015 roku trwały 
wzmożone prace na zmianą systemu. Wszystkie opisy 
bibliograficzne zostały przeniesione do nowego syste-
mu. Automatycznie dograne zostało z  tego 85%-90% 
zależnie od agendy. Pod koniec czerwca pierwsze filie 
uzupełniły brakujące opisy i można było przystąpić do 
zmiany systemu.

Na pierwszy ogień poszła Filia nr 8  na osiedlu 
Przywiśle, później były filia nr 6 (os. Sobów) oraz filia 
nr 4 (os. Miechocin). Lipcowa operacja zakończyła się 
w największej tarnobrzeskiej filii na osiedlu Serbinów. 

W  spotkaniu, które odbyło się 29 lipca, udział 
wzięli: w  imieniu władz samorządowych – Renata 
Domka z Wydział Promocji, Sportu i Kultury, Tomasz 
Cieślik, Agnieszka Pieniążek oraz Łukasz Szymański 
z Zespołu MAK+ przy Instytucie Książki. Andrzej Ja-
godziński, dyrektor Miejskiej i  Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w  Kolbuszowej oraz przedstawiciele me-
diów i przede wszystkim czytelnicy filii nr 1. Dyrektor 
MBP w  Tarnobrzegu Stanisława Mazur podkreśliła 
w wystąpieniu, że przejście na nowy system niesie ze 
sobą korzyści przede wszystkim dla czytelników. Ujed-
nolicenie kart, dostęp do swojego konta i możliwość re-
zerwacji online oraz przypomnienia o terminie zwrotu 
wysyłane na adres e-mail to główne korzyści, które od-
czuje każdy korzystający ze zbiorów biblioteki.

W październiku biblioteka w Tarnobrzegu prze-
widuje zmianę systemu w  centrali, a  do końca roku 
wszystkie agendy mają pracować w systemie MAK+.
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Wypożyczalnia  dla Dzieci i Młodzieży w Przemyślu wypożycza w MAK+

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego użytkownikiem systemu MAK+ jest od 23 mar-
ca 2015 roku. Nie dużo ponad cztery miesiące później biblioteka rozpoczęła ewidencjonowanie wypożyczeń 
w pierwszej swojej agendzie – w dziale Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży. 3 sierpnia 2015 roku odbyło się 
szkolenie z wypożyczania dla pracowników tego działu, a już o godzinie 12:00 (od tego momentu dział był do-
stępny dla czytelników) zapisano pierwszego czytelnika do nowego systemu. Szkolenie oraz pomoc w pierw-
szych momentach z systemem MAK+ zapewnił Łukasz Szymański – administrator wojewódzki systemu MAK+. 

Przemyska Biblioteka została otwarta 1  marca 
1947 roku. Przed zmianą podziału terytorialnego bi-
blioteka pełniła funkcję biblioteki wojewódzkiej. PBP 
ma szczęście do zabytkowych budynków – do 2014 
roku jej siedziba mieściła się w budynku byłej synago-
gi Scheinbacha. Obecnie czytelnicy biblioteki korzy-
stają z kompleksu powojskowego przy ul. Grodzkiej 
8 - zabytkowy budynek powstał w pierwszej połowie 
XVII wieku jako klasztor sióstr dominikanek. Później 
mieściły się tutaj:  szpital wojskowy,  kasyno oficer-
skie, klub garnizonowy oraz kino.  W dawnym domi-
nikańskim refektarzu, na parterze, mieści się obecnie  
Czytelnia Główna, która jest bodajże najpiękniejszą 
salą biblioteczną na Podkarpaciu.

Organizacyjnie Przemyska Biblioteka Publicz-
na składa się z  czterech działów (Wypożyczalnia 
Główna, Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży, Czy-
telnia Główna, Czytelnia dla Dzieci) oraz 7 filii. Księ-
gozbiór biblioteki liczy 283 452 woluminy (stan na 31 
grudnia 2014), a z jej usług skorzystało w 2014 roku 
6924 osoby.

Biblioteka do tej pory użytkuje system biblio-
teczny Biblioteki Narodowej MAK. W  ostatnich 
latach bibliotekarze przemyscy intensywnie pra-
cują nad komputeryzacją biblioteki. Parę lat temu 

zmieniono standard tworzenia opisów z  MARCBN 
na MARC21. Elektroniczna ewidencja wypożyczeń 
w systemie MAK działa w obu wypożyczalniach, a ka-
talogi są udostępniane online w programie makwww. 
Następnym etapem rozwoju, oprócz zmiany systemu 
ma być komputeryzacja filii – wkrótce placówki te 
mają zostać wyposażone w komputery oraz urucho-
mienie ewidencji udostępnień w  czytelniach. Obec-
nie, oprócz rozpoczęcia wypożyczeń w Wypożyczalni 
dla Dzieci i Młodzieży,  w bibliotece trwają prace nad 
wprowadzeniem rekordów bibliograficznych, które 
nie przeszły importu automatycznego dla trzech po-
zostałych działów centrali oraz 2 filii (import automa-
tyczny zakończył się przejęciem ok. 80% rekordów), 
wprowadzeniem rekordów z  dalszych filii oraz nad 
okodowaniem zbiorów w Czytelni Głównej. 

 Pracownicy biblioteki, na czele z  nowym dy-
rektorem Maciejem Waltosiem oraz Henrykiem La-
sko, odpowiedzialnym za wdrożenie systemu MAK+, 
zakładają, że wdrożenie nowego systemu pozwoli 
bibliotece wykonać krok w  przód i  otworzyć się na 
nowych czytelników, a  także ułatwić pracę bibliote-
karzom.

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego

W szkoleniu brali rów-
nież udział pracownicy 

Wypożyczalni dla 
Dorosłych

Przemyska Czytelnia 
Głowna to najpiękniej-
sza czytelnia w Podkar-
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IV Podkarpackie Spotkanie Użytkowników MAK+

W  Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej odbyło się IV Podkarpackie Spotkanie 
Użytkowników MAK+. Dla przypomnienia, MAK+ jest jednym z dwóch najczęściej używanych systemów 
bibliotecznych w  Polsce, a  Kolbuszowska Biblioteka, która jest użytkownikiem systemu od 5  lat, bierze 
czynny udział w pracach nad ulepszeniem tego systemu. Dyrektor Andrzej Jagodziński jest członkiem ze-
społu ekspertów opiniujących nowe funkcjonalności w  systemie, a  bibliotekarz systemowy Łukasz Szy-
mański jest administratorem wojewódzkim systemu. Dodać należy również, że podkarpackie wojewódz-
two jest jednym z liderów jeśli chodzi o liczbę bibliotek pracujących w systemie MAK+.

Goście

Spotkanie w  Kolbuszowej było współorganizo-
wane przez Instytut Książki, który jest twórcą syste-
mu. Z  ramienia Instytutu w  spotkaniu uczestniczyli: 
Tomasz Cieślik, szef projektu MAK+, Jakub Salamon 
z Działu Rozwoju Aplikacji oraz Agnieszka Pieniążek, 
która odpowiada za kontakt z nowymi użytkownikami 
oraz za szkolenia i prezentacje systemu. Bibliotekarze 
przybyli na spotkanie reprezentowali biblioteki roz-
siane po całym podkarpaciu. Pierwszy raz w  spotka-
niu jako użytkownicy systemu (wcześniej brali udział 
jako zainteresowani użytkowaniem systemu) udział 
wzięli bibliotekarze z  byłych bibliotek wojewódzkich 
z Tarnobrzega i Przemyśla. W obu delegacjach udział 
wzięli dyrektorzy tychże bibliotek: Stanisława Mazur 
z MBP Tarnobrzeg oraz Maciej Waltoś z Przemyskiej 
Biblioteki Publicznej. Pozostałe delegacje przyjechały 
z Cmolasu, Lubeni, Padwi Narodowej, Sokołowa Ma-
łopolskiego, Niska, Raniżowa, Majdanu Królewskiego 
i Dzikowca.

„Plusy dodatnie” i „plusy ujemne”

Spotkanie otworzyła prezentacja „MAK+ … po 
roku” Dyrektora MiPBP w Kolbuszowej Andrzeja Ja-
godzińskiego. Prezentacja została podzielona na dwie 
części, nazwane za klasykiem, „plusy dodatnie” i „plusy 
ujemne”. Część pierwsza, opisująca pozytywne zmiany 
jakie zaszły od poprzedniego spotkania, skupiała się na 
uruchomionej w styczniu tego roku aplikacji czytelni-
ka (dostępnej pod adresem szukamksiążki.pl) oraz na 
wprowadzeniu jednej karty czytelnika dla wszystkich 
bibliotek w powiecie kolbuszowskim (umowę na razie 
podpisały cztery biblioteki ale dwie pozostałe biblioteki 
też zgłaszają swój akces do tgo porozumienia). Dyrek-
tor Jagodziński podsumował również wprowadzanie 
poprawek zgłoszonych na poprzednim spotkaniu a na 
koniec zaproponował funkcjonalność jakie są najpo-
trzebniejsze w systemie. Były to: Wypożyczalnia Mię-
dzybiblioteczna, certyfikowanie katalogerów, w  pełni 
działające wydruki bibliografii oraz moduł gromadze-
nia potrafiący pobierać dane z faktur elektronicznych. 

Prezentacja zakończyła się postulatem by Instytut 
Książki i Biblioteka Narodowa, na bazie Bazy Central-
nej MAK+, stworzyli Katalog Centralny Bibliotek Pu-
blicznych na wzór naukowego NUKATU.

Perspektywy rozwoju systemu MAK+

Następnie głos zabrał Tomasz Cieślik. Szef pro-
jektu MAK+ w swojej prezentacji przedstawił najwięk-
sze osiągnięcia jego zespołu. Do sukcesów zaliczył, to 
że 21% bibliotek w Polsce pracuje w systemie MAK+ 
oraz to, że system otwiera się na coraz większe ośrod-
ki – w tym na obecne na spotkaniu Tarnobrzeg i Prze-
myśl. Sukcesem zakończyło się też wdrożenie aplikacji 
czytelnika oraz zintegrowanie jej ze stroną lubimyczy-
tac.pl. Dzięki tej integracji biblioteki pracujące w syste-
mie MAK+ mogą ze swoją ofertą dotrzeć do 500 000 
użytkowników tego portalu. Drugim sukcesem zespo-
łu tworzącego MAK+ było stworzenie portalu/aplikacji 
internetowej eISBN. Tomasz Cieślik zapowiedział też 
co nowego będzie się działo w systemie. Poinformował 
o rozmowach toczonych z Biblioteką Narodową na te-
mat wprowadzenia w  systemie MAK+ deskryptorów 
oraz meliorowania Bazy Centralnej i lepszego dopaso-
wania rekordów KHW z rekordami bibliograficznymi. 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

Andrzej Jagodziński, 
dyrektor MiPBP w Kol-
buszowej , prezentuje 

„plus dodatnie” i „plusy 
ujemne”
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Coraz bardziej elastyczny system

Jako trzeci wystąpił Jakub Salamon, który tro-
chę przewrotnie, zamiast pokazywać samą pracę sys-
temu, zaprezentował zebranym bibliotekarzom jak 
wygląda praca administratora wojewódzkiego i  jego 
panel admina. Zmiana ta miała zwrócić uwagę ze-
branych na coraz większą ilość opcji dostępnych dla 
bibliotek. Nowe uprawnienia dla bibliotekarzy, nowe 
ustawienia prezentacji bibliotek w aplikacji czytelni-
ka, możliwość rozbicia limitów wypożyczeń, czasów 
wypożyczeń oraz kar za nieoddanie egzemplarzy na 
poszczególne działy i  rodzaje wypożyczanych doku-
mentów, możliwości edycji kart upomnień, zobo-
wiązań i  innych dokumentów generowanych przez 
system to tylko niektóre opcje wymienione przez 
Jakuba Salamona. W drugiej części wystąpienia pre-
legent opowiedział jak będzie wyglądało przejście na 
deskryptory w  opisach tworzonych w  MAK+. Naj-
ważniejszą uwagą z tej części było stwierdzenie, że re-
kordy przejęte bezpośrednio od Biblioteki Narodowej 
zostaną poprawione automatycznie. Przy rekordach 
stworzonych przez samych bibliotekarzy oraz pobra-
nych z Katalogu Rozproszonego KaRo nie będzie to 
takie łatwe.

Podkarpackie uwagi

Ostatnim elementem spotkania była dyskusja 
zapoczątkowana przez prezentację Łukasza Szymań-
skiego,  przedstawiającą uwagi podkarpackich użyt-
kowników MAK+ co do pracy systemu. Uwagi te to: 

1. Rozdzielność działów - pracownik Wypo-
życzalni nie może oddawać książek z Od-
działu dla dzieci (Oczywiście opcja musiała 
by być ustawialna w Panelu Admina - po-
nieważ niektóre biblioteki wolą jak jest tak 
jak teraz) 

2. Filtrowanie wyników szukania lokalnego 
w  module Wypożyczalnia, tak jak to jest 
w Magazynie czy Katalogu

3. Problem z zapchanym „koszykiem” w ma-
gazynie. 

4. Czemu dalej czytelnicy w  różnych rapor-
tach są liczeni inaczej? (chodzi o  różne 
sposoby liczenia wieku czytelnika w  ra-
portach: Czytelnicy i wypożyczenia na ze-
wnątrz – zestawienie miesięczne i  Czytel-
nicy – zestawienie roczne). 

5. Jak to możliwe, że czasami przechodzą 
przez import automatyczny rekordy zupeł-
nie inne niż w pliku importowanym? 

6. Dodawanie do koszyka po numerze inwen-
tarzowym.

7. Wydruki z  koszyka do edytowalnego for-
matu (np. .docx)

8. Czy korzystający z  Internetu nie powinni 
zawsze iść do udostępnień prezencyjnych?

9. Rejestrowanie odwiedzin, udzielonych in-
formacji, korzystających z Internetu – po-
prawa funkcjonalności. 

Do uwag odniósł się od raz Jakub Salamon. Za-
powiedział szybkie wprowadzenie filtrowania z punk-
tu 2, wprowadzenie limitów na koszyk z  punktu 3, 
naprawę błędu z punktu 4 oraz wprowadzenie popra-
wek do importera, które wyeliminują błędy z punktu 
5. W dalszej kolejności zapowiedział prace na funk-
cjonalnościami z  punktów 6, 7  i  9. Uwagi pierwsza 
i ósma wywołały gorącą dyskusję wśród uczestników 
spotkania i sprawę ich rozwiązania odłożono do mo-
mentu ocenienia tych propozycji przez innych biblio-
tekarzy – będą one widoczne w aplikacji w „Propo-
zycji zmian” i tam może je każdy użytkownik ocenić. 

Na koniec w  dyskusji wysłuchaliśmy uwag 
i  propozycji zgłoszonych przez Piotra Rafińskiego 
z Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Soko-
łowie Małopolskim (m.in. bardzo ciekawa propozycja 
integracji z portalem Wolnelektury.pl), Dorotę Capillę 
z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu oraz 
Henryka Lasko z Przemyskiej Biblioteki Publicznej.

Wszyscy uczestnicy spotkania kończyli zado-
woleni spotkania i zapowiedzieli swój udział w przy-
szłorocznym V Podkarpackim Spotkaniu Użytkowni-
ków MAK+, które również odbędzie się w Kolbuszo-
wej.

Goście spotkania. W pierwszym rzędzie siedzą: Maciej Waltoś, Henryk Lasko,  Jakub 
Salamon, Agnieszka Pieniążek oraz Tomasz Cieślik
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Literatura Dziecięca

Nie lubię nowomowy a jednak, zdobywający coraz większą popularność neologizm językowy „must 
have definiuje to co chce powiedzieć. O skarbach literatury dziecięcej które trzeba jeśli nie mieć, to na pew-
no warto znać. Książek które pozostają w pamięci, do których się wraca, które uczą wrażliwości, koją duszę 
i z których czerpie się siłę i wiarę. 

Literatura dziecięca to przestrzeń 
rozległa od kilku lat z  przyczyn jak 
najbardziej osobistych eksplorowana 
przeze mnie z pasją. Kiedyś z perspek-
tywy bibliotekarza, dziś matki. Czasem 
zachwyca, czasem przeraża, najczęściej 
niestety rozczarowuje.  Chociaż rynek 
wydawniczy rozrasta się w tempie lawi-
nowym i  niekontrolowanym, również 
dzięki prywatnym fundacjom, jedy-
nym krytykiem tej „sztuki” pozostaje 
siłą rzeczy klient, nie zawsze świadomy 
swego wyboru. Grafomanii kupowanej 
czasem w  przypływie kaprysu dziec-
ka, czasem szczerych chęci dziadków, 
często brak autora ale niestety i  treści. 
W  czasach kiedy księgarnie pachnące 
farbą drukarską są luksusem,  bo wielu 
z nas jeśli już książki kupuje to z pam-
persami w  Rossmanie czy z  Domesto-
sem w  Biedronce, biblioteki są jedyną 
ostoją i  strażnicą tychże. Bo kto jeśli 
nie bibliotekarze mają rozkochać w  li-
teraturze dzieciaki które tam trafiają. 
To oni tworzą klimat bibliotek, są ich 
sercem, biją ciepłem w całkiem niekie-
dy szarych wnętrzach. Znacznie gorzej 
gdy przytulnie miejsca odstrasza chłód 
i  ignorancja osoby zawiadującej daną 
instytucją, bo na miano bibliotekarza 
trzeba sobie moim zdaniem zasłużyć. Te 
jednostki najczęściej wioną pustką, od-
wiedzane przez desperatów szukających 
wrażeń bynajmniej nie między regałami 
książek a w sieci. 

Nie jest zatem moim zdaniem do-
brze gdy biblioteki ewoluują w  dziwne 
hybrydy, ni to świetlice, ni to „plastu-
siowe” pracownie gdzie książka pełni 
głównie rolę tła, w  imię podnoszenia 
liczby statystyk odwiedzin i  pseudo 
wyników czytelniczych, których licz-
ba gwarantuje dotacje samorządowe. 
Wyklejanie jaj wielkanocnych w  świa-
domości tak dzieci jak i  rodziców nie 
ma związku z  literaturą i  rzadko kiedy 
przekłada się na aktywność czytelniczą. 

Czy robienie lalek nie można połączyć 
ze stworzeniem postaci z „Czerwonego 
Kapturka” połączone z odegraniem baj-
ki, wspominając przy okazji, mimocho-
dem, o autorach (Charles Perrault, Bra-
ciach Grimm), nie zawsze szczęśliwych 
zakończeniach czy motywach obecnych 
w  treści – pożarcia (Jonasz połknięty 
przez wieloryba, Kronos pożerający 
własne dzieci). Kochani bibliotekarze 
jeśli już coś robicie, róbcie to z sensem, 
bo tylko tak jesteście w  stanie przycią-
gnąć uwagę użytkownika.

  Kopiowanie „zajęć dla dzieci” 
przez osoby zaangażowane do ich reali-
zacji z „urzędu” bez charyzmy, kwalifi-
kacji i pasji, bo wynagrodzenie bibliote-
karzy rzadko kiedy gwarantuje szczere 
zaangażowanie w  podobne projekty 
mija się z  celem. Źle, a  zdarza się tak 
niestety dość często, kiedy biblioteka 
staje się przechowalnią „dzieci ulicy”, 
zapracowanych lub mniej zainteresowa-
nych rodziców, które spędzają po kilka 
godzin dziennie w  oddziałach dziecię-
cych. Po pierwsze uniemożliwiają pracę 
bibliotekarzy, zmuszonych do ciągłych 
interwencji wobec rozbisurmanionego 
towarzystwa, po drugie zamykają prze-
strzeń publiczną bibliotek na określony 
typ użytkownika, wobec którego reszta 
nie czuje się komfortowo a  nawet bez-
piecznie. Pamiętajmy, że nie chodzi tu 
wyłącznie o  oddział który pozostaje 
w gestii bibliotekarza, ale samo otocze-
nie biblioteki. 

Ja rozumiem, że są ludzie których 
zastanawia sens istnienia bibliotek, „lu-
dzie kultury” intensywnie myślą o  jej 
roli dziś i  w  przyszłości. Szeroka gama 
szkoleń dostępnych dla bibliotekarzy 
rzadko kiedy zakłada warsztaty z  lite-
ratury współczesnej czy biblioterapii 
jakby sama kwestia posiadania tychże 
w księgozbiorze była dla wszystkich wy-
starczająca i  oczywista. Skoro wszyscy 

a  przynajmniej większość zgadzają się 
z dobroczynnym wpływem literatury na 
psychikę i rozwój dziecka dlaczego brak 
sensownych warsztatów na ten temat. 
Co czytać, kiedy czytać konkretne tre-
ści, jak kształtować wrażliwość dziecka? 
Dzieci często pytają o  książki na kon-
kretne tematy a  dostając przypadkowe 
pozycje, mniej lub bardziej powiązane 
z  tematem, zaczynają szukać gdzie in-
dziej lub porzucają wątek. Wiedza bi-
bliotekarzy, poza samym systemem bi-
bliotecznym, często ogranicza się do ty-
tułów wypromowanych. Są one dziełem 
sprawnie działających działów reklamy 
dużych wydawnictw, efektem spotkań 
autorskich, których liczba zależy od po-
pularności autora. Zamiast promować 
wyselekcjonowane tytuły z wyższej pół-
ki, dopracowane pod względem literac-
kim i artystycznym, uznane w konkur-
sach literackich, promuje się autorów, 
których tytuły mnożą się w  postępie 
geometrycznym tracąc świeżość. Li-
teratura nie jest bowiem rzemiosłem, 
której wartość rośnie wraz z biegłością 
czeladnika. Literatura jest sztuką. Fakt, 
że papier zniesie wszystko utrudnia 
zrozumienie prawdziwości powyższego 
stwierdzenia. 

Promocja czytelnictwa oparta 
o konkursy poezji i prozy dla dzieci, któ-
rych warsztat i wiedza o literaturze jest 
mniej niż podstawowa, czyni z ignoran-
tów twórców, procentując poziomem 
kultury słowa pisanego. Konkursy na 
najlepszą recenzję miały by sens o tyle, 
że prócz obowiązku lektury konieczna 
jest także wnikliwa wiwisekcja tekstu. 
Fantastyczną sprawą są warsztaty lite-
rackie, prowadzone przez osoby z  ze-
wnątrz. Uczą nie tyle pisać, ale pokazują 
książkę z perspektywy pisarza, począw-
szy od architektury tekstu, konstruowa-
nia postaci, czy budowy napięcia. To jak 
poznawanie filmu na planie, czy teatru 
z  perspektywy garderoby i  obecnych 

Z bloga
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tam aktorów. Niestety należą do rzad-
kości. A o literaturze trzeba rozmawiać, 
ale żeby o  niej rozmawiać trzeba jej 
„spróbować”. Idea Młodzieżowych Dys-
kusyjnych Klubów Książki jest trafiona 
o ile nie jest miejscem spotkań  grzecz-
nych dziewczynek z  końskimi ogona-
mi w  okularach leczących kompleksy 
socjalizacji, gdzie liderem z  „urzędu” 
zostaje niezaangażowany bibliotekarz, 
który koncentruje się na sympatiach 
i  antypatiach uczestników, pobieżnej 
analizie treści i  notatce wpisanej do 
premii. Ludzie w tych miękkich projek-
tach są najbardziej labilnym ogniwem, 
ale niestety i najczęściej lekceważonym, 
dlatego niewiele z  nich pożytku. Inwe-
stycja w ich wiedzę i rozwój z dziedziny 
literatury jest kluczowym elementem tej 
układanki. Bibliotekarzy postrzega się 
bowiem niczym mimozy wchłaniające 
książki przez pory w  procesie fotosyn-
tezy z  uwagi na fakt otaczającego śro-
dowiska. A tak nie jest, gdyby ktoś miał 
wątpliwości. 

Czasem, bywa tak, książki poja-
wiają się na wystawach, obok bohaterów 
„ogrodowych”, narodowych, „ulicznych” 
i świętych, którzy są ulubionym tematem 
gablot, ku pamięci wdzięcznych oby-
wateli. Trudno przecenić ich wpływ na 
liczbę wypożyczeń powyższych pozycji. 
O  ekscentrycznych pisarzach, nagro-
dzonych i zjawiskowych książkach jakoś 
brak. Brak informacji o  konkursach li-
terackich, portalach poświęconych lite-
raturze dziecięcej, blogach czy czasopi-
smach. Prenumerata tychże, dostępnych 
nie w  czytelni, bo rodzice z  wszędobyl-
skimi pociechami rzadko tam zagląda-
ją a  w  Oddziałach Dziecięcych, byłaby 
dobrym pomysłem. Jednym z  ciekaw-
szych jest Ryms kwartalnik o  książkach 
dla dzieci i  młodzieży, obecny również 
w  postaci cyfrowej jako wortal, prezen-
tuje wydarzenia kulturalne, autorów, 
recenzje książek z podziałem na katego-
rie wiekowe, a  w  „miejscówkach” blogi 
o książkach. Podobnie kwartalnik Guli-
wer i portal qulturka.pl, dla dzieci i mło-
dzieży, poświęcony szeroko pojętej kul-
turze czytelniczej. Promocja podobnych 
inicjatyw może rozbudzić tylko zainte-
resowanie książką, podobnie jak targi 
książki czy programy kulturalne, gdzie 
książka jest głównym tematem rozmów.

Jeśli więc drogie bibliotekarki 
i bibliotekarze, nie jesteście fanami lite-
ratury dziecięcej, a  zawiadujecie książ-
nicami tejże, stwórzcie chociaż obok 
regału z  „nowościami” półkę literatury 
godnej polecenia, a nie najczęściej czy-
tanej, na który niegdyś „Dla Dorosłych” 
trafiały harlekiny, Szwaja, Kalecińska, 
czy inne „poduszkowce”. Bo trochę 
tych skarbów jest, nowych ale i  zapo-
mnianych lub zupełnie niedocenianych. 
O  ile jeszcze Mikołajka czy Harry Pot-
tera dzieciaki kojarzą o tyle wiele pozo-
staje nieznanych.  W efekcie sama wiele 
z  nich odkrywam dopiero teraz. Po-
ezja (Wizyta na warszawskim Zamku, 
W  ciemnym pokoju, Niespodzianka, 
Pan tygryssssss,  Nosorożec w dorożce, 
Kapitan dalekomorskiej wanny) i proza 
Kerna, „Dziecko Noego” Eric’a Schmit-
t’a  o  kryzysie tożsamości, „Książke 
wszystkich rzeczy” Guus’a  Kuijer’a, 
która dla mnie osobiście jest anatomią 
strachu dziecka doświadczającego prze-
mocy w rodzinie. Do łez rozbawia mnie 
historia mrówkojada i orzesznicy Lotty 
Olsson, w serii, zwłaszcza „Sens Życia”. 
Z  dziećmi często wracam do książki 
Ewy Kozyry-Pawlak „Piękna i  mądra 
bajka o  troskach Zająca Grajka” opo-
wieści o wartości różnych talentów i sile 
prawdziwej przyjaźni, misia „Bangsi” 
Huberta Klimko-Dobrzanieckiego któ-
ry w  jednej historii podejmuje temat 
samotności, Boga czy ludzkich słabości. 
Serdecznie polecam książkę autorstwa 
Hansa Magnusa Enzensbergera i  Irene 
Dische „Esterhazy. Historia o  zającu” 
o  dojrzewaniu do wolności czy „Koty, 
czyli historie z pewnego podwórka” Me-
lanii Kapelusz, o kotach o bardzo ludz-
kich przywarach. Czas je pokazać. 

Czas już najwyższy zaczarować 
i  rozkochać w  nich  dzieci, bo poziom 
wtórnego analfabetyzmu zbliżony jest 
do czasów z początku ubiegłego wieku. 
Wiele w  tym temacie zrobiła Fundacja 
Cała Polska Czyta Dzieciom i  chwa-
ła jej za to. Złota lista czy lista książek 
polecanych na pewno są warte uwagi, 
ale i  tu zdarzają się koszmarne pomył-
ki. Przykład. „Pierwsza Książka Mojego 
Dziecka”. Kto nie wierzy niech sprawdzi 
sam, egzemplarz darmowy do pobrania. 
Książka straszy brzydotą i  bezmyśl-
nymi częstochowskimi rymami. Ale 

dość o  pomyłkach. Pomówmy o  bia-
łych krukach. Dobrym drogowskazem 
będą pozycje wyróżnione w najbardziej 
cenionych konkursach o  książkach dla 
dzieci i  młodzieży,  których listę znaj-
dziecie w  wyżej wspomnianym worta-
lu Ryms pod adresem http://ryms.pl/
artykul_szczegoly/181/najwazniejsze-
nagrody-w-dziedzinie-ksiazka-dla-
dzieci-i-mlodziezy.html.  Aktualizacja 
powyżej listy zawieszonej w widocznym 
miejscu, zamiast straszących czasem 
pseudo wystawek plastycznych rodem 
z  „domowego przedszkola”, nie wyma-
ga wielkiego nakładu pracy i  powinna 
być standardem. Katalog nagrodzonych 
książek ukazał się niedawno nakładem 
SBP pod tytułem „Warto mieć w biblio-
tece : książki dla dzieci 2010-2014: ka-
talog”, problem w  tym, że wiele z  tych 
pozycji jest już na rynku niedostępna. 
A  może zorganizować  „piątki z  ekra-
nizowaną literaturą dla młodzieży” „Ta-
jemnica z Abigeil”, „Złodziejka książek”, 
„Tajemniczy ogród”, czy dla dzieci „Pio-
truś i  Wilk”, „Opowieści z  Narnii” itd. 
skoro wiele bibliotek telewizor ma.

Pomysłów na promocję czytelnic-
twa, a  nie bibliotek jest pewnie więcej. 
Wymiana myśli, spotkania, rodzą nowe 
inicjatywy, bardzo potrzebne w  tym 
środowisku gdzie konkurencja i czasem 
chore ambicje osób zarządzających tymi 
placówkami zabijają chęć współpracy, 
odbijając się na tym co najistotniejsze 
w tych wszystkim – kulturze i edukacji 
czytelniczej dzieci i młodzieży. W efek-
cie marginalne miejsce i  zaintereso-
wanie etatowych bibliotekarzy zajmu-
je platforma wymiany sprawdzonych 
pomysłów, scenariuszy, czy pozycji 
godnych polecenia z  których mogłyby 
skorzystać osoby zaangażowane w  ich 
realizację na stronach SBP. Do czego 
serdecznie zachęcam.

Katarzyna Szymańska
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Z bloga

O ochronie danych osobowych w bibliotece

Teksty pochodzą z bloga Sylwii Czub, która sama o sobie napisała tak: „Z wykształcenia jestem mate-
matykiem, z pasji informatykiem, zawodowo zajmuję się problematyką ochrony danych osobowych w in-
stytucjach kultury, szczególnie w  bibliotekach.   Od maja 2015 roku jestem nie tylko doświadczoną, ale 
także wykwalifikowaną specjalistką od ochrony danych osobowych, co potwierdza ukończenie z wynikiem 
bardzo dobrym studiów podyplomowych w  kierunku „ochrona danych osobowych i  informacji niejaw-
nych” na Wydziale Prawa i Administracji UKSW”. Bloga znajdziecie pod adresem http://sylwiaczub.pl 

Czy zeszyt użytkowników 
czytelni zawiera dane 
osobowe?

Pytanie od Pana Krzysztofa: Zwra-
cam się do Pani z pytaniem odnośnie zeszy-
tów odwiedzin w Czytelni dla dzieci i mło-
dzieży i  korzystania z  prasy, gier planszo-
wych. Do każdego takiego zeszytu czytelnik 
wpisuje imię i nazwisko i z czego korzystał. 
Czy w świetle przepisów o ochronie danych 
osobowych takie zeszyty mają prawo bytu? 
Czy jednak powinny one mieć charakter 
anonimowy, czyli czytelnik wpisuje z  czego 
korzystał, ale pomijamy wpisanie imienia 
i  nazwiska i  stosujemy tylko liczbę porząd-
kową?Jest na to jakiś złoty środek, aby nie 
mieć problemów z brakiem ochrony danych 
osobowych. 

Zgodnie z  przepisami danych oso-
bowych, aby przetwarzanie danych osobo-
wych było dopuszczalne, muszą być speł-
nione trzy warunki:

•	 legalności,
•	 adekwatności,
•	 celowości.

Aby ustalić, czy są one spełnione, na-
leży rozpocząć od odpowiedzi na pytania:

•	 w jakim celu prowadzone są ze-
szyty?

•	 jakie jest uzasadnienie zbierania 
danych w zakresie imienia i na-
zwiska (do czego te konkretne 
dane są wykorzystywane)?

Cel statystyczny biblioteki nie uza-
sadnia zbierania danych w zakresie imienia 
i nazwiska (wówczas wystarczyłoby stawia-
nie kresek lub krzyżyków, oddających licz-
bę użytkowników). Biblioteki gromadzą te 
informacje ze względu na ochronę mienia 
biblioteki – imię i nazwisko wystarcza im 
do zidentyfikowania użytkownika.

Zgodnie z art. 6 ustawy o ochronie 
danych osobowych, danymi osobowymi 
są te informacje, które przy niewielkim 
nakładzie pracy pozwalają zidentyfiko-
wać konkretną osobę. Nie ma wątpliwo-
ści, że ten warunek zostały wyczerpany, 
zatem zeszyt odwiedzin zawiera dane 
osobowe.

Obowiązujące przepisy nakłada-
ją na administratora danych (bibliote-
kę)  obowiązek ochrony danych osobo-
wych, wobec tego należy uznać, że po-
zostawienie takiego zeszytu w  miejscu 
ogólnodostępnym dla wszystkich, może 
stanowić naruszenie przepisów.

To biblioteka musi podjąć decyzję 
o tym, jakie rozwiązanie zastosuje. Mogę 
zaproponować następujące rozwiązania 
(prawdopodobnie nie wyczerpują tematu, 
ale powinny stanowić dobrą wskazówkę):

•	 biblioteka może zrezygnować 
całkowicie ze zbierania danych 
osobowych, jeżeli są one ko-
nieczne tylko i  wyłącznie do 
celów statystycznych;

•	 wprowadzić zasadę, że ze 
wszystkich usług biblioteki 
mogą korzystać tylko i  wy-
łącznie zarejestrowani czy-
telnicy. Wówczas do zeszytu 
będą wprowadzane dane w za-
kresie numeru karty czytelni-
ka, który informację o danych 
osobowych stanowi tylko 
i wyłącznie dla tej konkretnej 
biblioteki;

•	 wprowadzić zasadę, że to bi-
bliotekarz wpisuje dane użyt-
kowników czytelni do zeszytu. 
Jeżeli użytkownik ma złożyć 
podpis w zeszycie, dane innych 
osób są przez czytelnika zasła-
niane;

•	 wprowadzić paski – każdy 
użytkownik rozpoczyna wizytę 
od pobrania paska, na którym 
w odpowiednie rubryki wpisu-
je swoje dane. Po wypełnieniu 
zwraca pasek bibliotekarzowi 
i  może rozpocząć korzystanie 
z czytelni.

Zgoda na publikację 
wizerunku na stronie 
biblioteki

Wizerunek jest daną osobową 
szczególnie chronioną przez przepisy 
prawa. Z jednej strony jest daną osobową 
(pozwala zidentyfikować osobę), z  dru-
giej zaliczany jest do dóbr osobistych 
człowieka (art. 23 Kodeksu Cywilnego). 
Postępowanie ze zdjęciami określa także 
ustawa o prawie autorskim i prawach po-
krewnych, w  rozumieniu, której zdjęcie, 
jest dziełem, do którego prawa ma twórca.

Wobec tego publikowanie zdjęć na 
stronie internetowej biblioteki wymaga 
zgody autora tych zdjęć (art. 81 ustawy 
o  prawie autorskim i  prawach pokrew-
nych – wyjątki omówię w  jednym z  ko-
lejnych wpisów). A  publikowanie zdjęć 
zawierających wizerunki wymaga dodat-
kowo zgód wszystkich osób, które zostały 
utrwalone na zdjęciach.

Zgoda może zostać pozyskana 
w dowolnej formie, np. poprzez pytanie, 
jednakże nie może być dopowiedziana, 
czy domniemana, np. samo pozowanie 
nie oznacza zgody na dowolne wykorzy-
stanie zdjęcia. Osoba, która jest fotografo-
wana, musi zostać poinformowana o tym 
w  jaki sposób zostanie wykorzystane 
zdjęcie, np. trafi na stronę internetową bi-
blioteki, do kroniki, zostanie przekazane 
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do prasy. Wszystkie formy wykorzystania 
(także planowane) muszą zostać przed-
stawione.

Dla celów dowodowych często war-
to pozyskać zgodę pisemną od osób foto-
grafowanych. Żadna z  ustaw nie określa 
dokładnie formy takiej zgody (może to 
być na przykład lista, na której składane 
są podpisy, gdzie treść zgody stanowi na-
główek listy).

Przekazuję Państwu do wykorzy-
stania przykładowy wzór zgody na wyko-
rzystanie wizerunku.

Czy kiedy jest tłum na zdjęciu 
nie potrzebuję zgody?

To pytanie zadawaliście mi wiele 
razy i to w różnej formie: Czy zdjęcia osób 
będących w tłumie mogę rozpowszechniać 
bez ich zgody? Czy jeżeli na zdjęciu jest 
więcej niż 3/5/10/100 osób, potrzebuję ich 
zgodę na wykorzystanie zdjęcia? Ile osób 
musi być na zdjęciu, żeby był tłum i żeby 
nie potrzebować zgody na rozpowszechnia-
nie wizerunku?

Na wstępie muszę wszystkich za-
smucić i  poprosić, żeby hasło „tłum na 
zdjęciu = nie potrzebuję zgody” włożyli 
między bajki. Słyszałam już o pomysłach 
liczenia osób na zdjęciu i usprawiedliwia-
nia ich liczbą braku zgody na wykorzysta-
nie wizerunku.

Liczba uczestników wydarzenia 
ma znaczenie, gdy mówimy o  imprezie 
publicznej (masowej), wówczas musi być 
ich ponad 1  000 lub zgromadzeniu (co 
najmniej 15). Natomiast pojęcie tłumu 
i liczenia uczestników wydarzenia utrwa-
lonych na zdjęciu, to efekt problemu z in-
terpretacją tzw. przesłanki krajobrazu 
z  art. 81. 2  ustawy o  prawie autorskim 
i  prawach pokrewnych, z  której wynika, 
że nie potrzebujemy zgody na wykorzy-
stanie wizerunku, jeżeli sfotografowana 
osoba, stanowi tylko element całości, 
a  usunięcie jej wizerunku nie wpłynie 
na przekaz zdjęcia.

Tu na arenę wkracza hasło tłum. 
Ale nie w sensie liczby osób, które są na 
zdjęciu, tylko w  sensie masy ludzkiej, 

z której większość jest nierozpoznawalna, 
a te osoby, które są rozpoznawalne moż-
na wymazać ze zdjęcia, bez szkody dla 
tego zdjęcia. Czyli nie ma znaczenia ile 
osób jest na zdjęciu, tylko co dane zdjęcie 
przedstawia.

Najłatwiej sprawdzić, czy zdjęcie 
spełnia wymagania krajobrazu poprzez 
zasłonięcie wizerunków osób, które moż-
na zidentyfikować poprzez zdjęcie. Jeżeli 
przekaz zdjęcia się nie zmienia, można 
je opublikować bez pozyskiwania zgody 
uczestników wydarzenia.

Przykłady:

1) W bibliotece odbyła się impreza. 
Fotograf stanął obok prowadzącego i zro-
bił zdjęcie uczestnikom wydarzenia, aby 
pokazać kto wziął w nim udział.

Intencją autora zdjęcia było po-
kazanie kto wziął udział w  wydarzeniu, 
a nie samego wydarzenia. Wykorzystanie 
wizerunków tych osób, wymaga ich zgo-
dy.

2) Fotograf zrobił zdjęcie spotkania 
autorskiego tak, że widać autora, biblio-
tekarza i  uczestników. Tylko niektórzy 
uczestnicy są rozpoznawalni na zdjęciu, 
większość jest zwrócona w stronę autora, 
słuchają go lub z nim dyskutują.

Intencją autora było pokazanie 
wydarzenia, a nie tego kto wziął w nim 
udział. Usunięcie wizerunków osób roz-
poznawalnych na zdjęciu, nie zaburzy 
jego przekazu.

3) Dzieci przyszły na lekcję biblio-
teczną. Bibliotekarz zadaje pytanie, a one 
podnoszą ręce, aby odpowiedzieć. W tym 
momencie fotograf robi zdjęcie, aby po-
kazać ich zaangażowanie.

Nie można mówić o tym, że chcieli-
śmy pokazać samo wydarzenie. Wówczas 
fotograf nie robił by zdjęcia bezpośrednio 
dzieciom, które podnoszą ręce, ale całej 
sytuacji, która miała miejsce. Ująłby także 
bibliotekarza, nauczyciela, samą bibliote-
kę. Takie zdjęcie wymaga zgody opieku-
nów małoletnich, o  ile nie ukończyli 13 
roku życia.

Czy umieszczenie zdjęcia 
w kronice biblioteki jest 
rozpowszechnianiem 
wizerunku?

Pytanie od Pani Ani: Czy robienie 
zdjęć tylko i wyłącznie w celu umieszczenia 
w  kronice biblioteki wymaga zgody osób 
sfotografowanych?

Zgodnie z  ustawą o  prawie au-
torskim i  prawach pokrewnych rozpo-
wszechnianiem wizerunku jest każde 
upublicznienie. Ponieważ biblioteka pro-
wadzi kronikę w celu udokumentowania 
wydarzeń bibliotecznych i  stanowi ona 
dokument promujący jej działalność, 
mamy do czynienia z  upublicznieniem 
jej treści. Z mojego doświadczenia wyni-
ka, że każda zainteresowana osoba może 
przejrzeć zawartość kroniki, czyli nastę-
puje rozpowszechnienie zawartych w niej 
treści. Gdyby kronika była dokumentem 
wewnętrznym, nieudostępnianym oso-
bom postronnym, nie doszłoby do rozpo-
wszechnienia wizerunku.

Ustawa o  prawie autorskim i  pra-
wach pokrewnych:

Art. 81 

1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga 
zezwolenia osoby na nim przedstawio-
nej. W braku wyraźnego zastrzeżenia 
zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli 
osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za 
pozowanie.
2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszech-
nianie wizerunku:

1) osoby powszechnie znanej, jeżeli 
wizerunek wykonano w związku z peł-
nieniem przez nią funkcji publicznych, 
w szczególności politycznych, społecz-
nych, zawodowych; 
2) osoby stanowiącej jedynie szczegół 
całości takiej jak zgromadzenie, krajo-
braz, publiczna impreza.

Oznacza to, że konieczne jest pozy-
skanie zgody na rozpowszechnienie wi-
zerunku o ile nie została spełniona jedna 
z  przesłanek wyłączających (omówię je 
w kolejnych wpisach na blogu).
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Nowości w MAK+

Co nowego w MAK+ 1.9.50?

Planowana data wdrożenia na demo: 17.09.2015 godz.: 07:00 
Planowana data wdrożenia na produkcję: 21.09.2015 godz.: 07:00

KATALOG

Wyszukiwanie w BC - dodano guzik powrót po klik-
nięciu w opis bibliograficzny - wraca do listy wyszu-
kanych opisów (działa jak wstecz przeglądarki)

Wyszukiwanie w BC - oznaczanie opisów już odwie-
dzonych - w wynikach wyszukiwania opisy już odwie-
dzone są oznaczane na niebiesko (tekst)

Wyszukiwanie w BC - dodatkowa kolumna w wyni-
kach wyszukiwania: Wydawca - w wynikach wyszu-
kiwania dodatkowo jest wyświetlana nazwa wydawcy 
z pola MARC21: 260b 

Wyszukiwanie w  BC - oznaczenie rekordów w  ba-
zie lokalnej - w wynikach wyszukiwania dodatkowo 
oznaczane są zielonym tłem te opisy bibliograficzne 
które już są w bazie lokalnej 

Wyszukiwanie w KHW - nowy sorter - przy wyszu-
kiwaniu w KHW został dodany nowy sorter: szukaj 
frazy, który wyszukuje dokładnie wpisanej frazy. 
Obecnie są już dostępne 3 sortery: szukaj dokładnie, 
szukaj frazy, sortuj 

MAGAZYN

Nadawanie brakującego kodu kreskowego przy edycji 
egzemplarza - w  przypadku egzemplarzy z  importu 
które nie miały kodu kreskowego i  mają status „do 
uzupełnienia” można im go zmienić podczas edycji 
i nadać brakujący kod kreskowy - pojawia się dodat-
kowy znacznik przy polu z kodem. 

ADMINISTRATOR

Usuwanie logotypu z biblioteki głównej

Ustawienia/wypożyczalnia - usunięto mozliwość wy-
łączenia pełnej daty urodzenia. Będzie zawsze wyma-
gana.

Limity zamówień - na żądanie biblioteki można od-
dzielić limity zamówień od limitów rezerwacji. Opcja 
jest dostępna w  Ustawienia/Ustawienia modułu wy-
pożyczania 
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Pierwsze kroki z MAK+

„To połączenie jest niezaufane” - czy MAK+ nie działa?

Bardzo często zdarza się, że otrzymuję 
od nowych użytkowników pytania dlacze-
go MAK+ nie działa, w sytuacji gdy na ekra-
nie pojawił się komunikat „To połączenie 
jest niezaufane” (zrzut ekranu 1). Wystęu-
je to tylko w filiach. Nie wnikając w zbęd-
ne szczegóły komunikat ten związany jest 
z  certyfikatem bezpieczeństwa. System 
MAK+ używa własnych certyfikatów, które 
wymagają od użytkownika akceptacji (to 
właśnie potrzeba tej akceptacji jest powo-
dem wyświetlenia tego komunikatu). Dzię-
ki temu połączenia z  serwerem są szyfro-
wane i  o  wiele bezpieczniejsze. Jak sobie 
z tym poradzić?

Mozilla Firefox 

Komunikat błędu: „To połączenie jest niezaufane”

Klikamy przycisk „Dodaj wyjątek”

W oknie, które się pojawi, klikamy „Potwierdź wyją-
tek bezpieczeństwa”

Internet Explorer

Komunikat błędu: „Wystąpił problem z  certyfika-
tem zabezpieczeń tej witryny sieci Web.”

Klikamy napis „Kontynuuj przeglądanie tej witryny 
sieci Web (niezalecane).”

Google Chrome

Komunikat błędu: „Połączenie nie jest prywatne.”

Klikamy napis „Zaawansowane”

Klikamy napis „Otwórz stronę xxx.xxx.xxx.xxx (nie-
bezpieczną)”
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Porady

Drukowanie z PDF - co zrobić by wydruki się nie „rozjeżdzały”

Obecnie wszystkie wydruki w  systemie MAK+ przygotowywane są w  formacie PDF. Niestety parę 
wersji temu najpopularniejsza przeglądarka w podkarpackich bibliotekach - Mozilla Firefox, wprowadzi-
ła funkcjonalność wyświetlania plików PDF w samej przegladarce. Od tej pory pliki PDF nie wyświetlają 
się we wtyczce do tego przeznaczonej (np. w Adobe Acrobat Reader). Przeglądarka jednak wstawia sobie 
marginesy, nagłówki i stopki, które przy wydruku powodują zmniejszenie drukowanej strony. Problem ten 
jest może mniej szkodliwy przy zobowiązaniach - wtedy czcionka wydaje się tylko mniejsza. Dużo gorzej 
jest przy wydrukach kodów kreskowych na gotowych etykietach samoprzylepnych. Wydaje się wtedy, że 
kody w pierwszych i ostatnich liniach się rozjeżdzają i nie mieszczą się w swoich „kratkach”. Rozwiązaniem 
jest ustawienie wtyczki Adobe Acrobat Reader jako domyślnej dla plików Portable Document Format. Tutaj 
muszę dodać, że nowy Firefox znowu nas zaskoczył i po powyższej zmianie pliki PDF mogą się u Was nie 
otwierać w przeglądarce, a pobierać. Zależne jest to od Waszych wersji Firefoxa i wtyczki Adobe.

Klikamy przycisk , znajdujący się po prawej stronie ekranu.

Klikamy przycisk 

Przechodzimy do zakładki Aplikacje (po lewej stronie ekranu)

Wyszukujemy typ zawartości „Portable Document Format (PDF)”

Dla tego typu ustawiamy czynność „Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox)”
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Porady

Ubytkowanie w MAK+ w pięciu krokach

Przprowadzenie operacji ubytkowania jest jedną z najłatwiejszych fukncji w systemie MAK+, dlatego 
od niej zaczniemy nasze porady. Pierwsze kroki będą różne dla dwóch najpopularniejszych schematów przy-
gotowywania ubytków w bibliotekach. Pierwszy schemat to taki, że książki do zubytkowania są już wybrane 
i leżą koło nas w pudełku (nie ważne czy jest ich 50 czy 500) - ten schemat ma nazwę „Ubytki przygotowane 
wcześniej”. Drugi schemat to ciągłe dobieranie książek do zubytkowania (np. czytelnik oddaje książkę, widzi-
my, że nadaje się do zubytkowania, więc chcemy by już nie była dostepna do wypożyczenia, ale nie chcemy 
robić protokołu z 5 książkami - ten schemat to „Ubytki przygotowywane na bieżąco”. Schematy różnią się 
tylko krokiem 1. Wszystkie operacje wykonujemy w module Magazyn, w Koszyku (Operacje => Koszyk).

Ubytki przygotowane wcześniej

Używamy pola „Dodaj do koszyka - wczytaj kod 
kreskowy lub nr inwentarzowy” do wprowadzenia 
wszystkich ubytków. Możemy wpisywać ręcznie lub 
zczytywać kody kreskowe.

Ubytki przygotowywane na bieżąco

Każdej książce, którą będziemy chcieli zubytkować 
nadajemy status „w  introligatorni” (możemy użyć 
również statusów „ukryty” oraz „zaginiony” - osobne 
statusy mogą obejmować książki zaczytane i  książki 
„w zamian za”).

Dodajemy do koszyka wszystkie książki mające status 
„w introligatorni” używając opcji „Dodaj do koszyka 
wg dat wpisu”. Wybieramy naszą księgę inwentarzo-
wą, jako datę początkową ustalamy jakąś odległą datę, 
data końcowa dzisiejsza, a jako status ustawiamy sta-
tus wybrany powyżej. Klikamy dodaj.

Krok 1 - dodanie do koszyka wszystkich egzemplarzy do zubytkowania

Krok 2 - sprawdzenie dodanych rekordów i ustawienie następnego numeru ubytku

Zawsze należy sprawdzić listę egzemplarzy w koszyku, zwracając szczególną uwagę:
•	 Czy wszystkie ceny są poprawne?
•	 Czy wszystkie książki są z tej samej księgi inwentarzowej?
•	 Czy książki są ułożone poprawnie wg. numerów inwentarzowych? Błędy się będą zdarzać jak któraś książka będzie miała źle 

wpisany numer (np. błędny prefiks)
•	 Czy nie ma książek o statusie „w wypożyczeniu” lub „w udostęnieniu” (dotyczy tylko schematu 1)? Książki te nie mogę być 

zubytkowane, należy je wcześniej zwrócić.

Ustawienie następnego numeru ubytku w systemie MAK+ to operacja jednorazowa, wykonywana tylko przy pierwszej operacji 
ubytkowania. Przed samym ubytkowaniem należy powiadomić administratora wojewódzkiego o następnym numerze ubytku (mu-
simy podać też której księgi inwentarzowej ten numer dotyczy)
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Krok 3 - przedstawić organowi akceptującemu listę 

W tym miejscu listę ubytków powinna zobaczyć Komisja do spraw ubytków lub dyrekcja biblioteki. Należy pamiętać, że koszyk 
ma dwa różne widoki (różne zestawy wyświetlanych pół) - inaczej widać w samym koszyku, a inaczej w widoku ogólnym modułu 
Magazyn.

Krok 4 - Ubytkowanie właściwe

Używamy opcji „Parametry operacji ubytkowania” (jeżeli w koszyku nie macie takiej opcji zgłoście to do swojego administratora 
wojewódzkiego). Wybieramy przyczynę ubytkowania. W polu „numer protokołu ubytku” wpisujemy albo kolejny numer z rejestru 
protokolów ubytku albo numer roczny (np. 1/2015). 

Krok 5 - wydrukowanie protokołu Komisji do spraw ubytków

Przechodzimy do modułu raporty i tam wybieramy „Protokół komisji ds. ubytków” (mniej więcej w połowie listy). Wypełniamy 
pola i klikamy przycisk „Pokaż”. Aby wyświetlić nasz protokół w pliku PDF klikamy przycisk „Do druku” (przycisk pokazuje się 
dopiero wtedy gdy mamy wczytaną listę ubytków). 

Cały proces ubytkowania, pomijając krok 3 (bo tutaj czas jest trudny do oszacowania) powinien zająć około 
30 minut dla 100 książek, w przypadku gdy wczytujemy kody kreskowe i około 5 minut dla 100 książek, gdy 
książki wcześniej mają status „w introligatorni”. Powodzenia :-)
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Największe gminy Podkarpacia
Kolorem zaznaczono biblioteki 

pracujące w MAK+ 

Gmina Ludność1

Rzeszów 183 664 
Przemyśl 63 467 

Stalowa Wola 63 434 
Mielec 60 963 

Tarnobrzeg 48 049 
Krosno 47 140 
Dębica 46 725 

Jarosław 38 970 
Sanok 38 953 
Jasło 36 286 

Ropczyce 26 990 
Brzozów 26 615 

Najmniejsze gminy Podkarpacia
Kolorem zaznaczono biblioteki 

pracujące w MAK+ 

Gmina Ludność1

Cisna 1 734 
Krempna 1 977 

Tyrawa Wołoska 1 993 
Jaśliska 2 062 

Lutowiska 2 109 
Czarna Bieszcz. 2 385 
Gawłuszowice 2 773 

Baligród 3 200 
Wielkie Oczy 3 912 

Stubno 4 005 

Najwięcej zbiorów w katalogu 
online SzukamKsiążki.pl

Tylko biblioteki podkarpackie, 
stan na 10.09.2015

Gmina Ilość rekordów
Tarnobrzeg 201 540

Przemyśl 152 114
Kolbuszowa 145 514

Dębica / Latoszyn 60 203
Cmolas 53 460
Nisko 48 062

Brzostek 46 828
Jedlicze 46 037
Brzozów 44 845
Haczów 44 503

Najmniej zbiorów w katalogu 
online SzukamKsiążki.pl

Tylko biblioteki podkarpackie, 
stan na 10.09.2015

Gmina Ilość rekordów
Pruchnik 254

Bukowsko 309
Besko 902

Jaśliska 1 064
Orły 3 096

Dubiecko 4 903
Krempna 7 595
Oleszyce 8 777
Jeżowe 9 709

Horyniec 9 959

1 Dane dotyczące liczby ludności pochodzą z publikacji „Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego 
w liczbach 2014” dostępnej na stronie http://www.wimbp.rzeszow.pl/biblioteki-w-liczbach/ 


