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1. Stan i struktura bibliotek publicznych. 

 

Podregion toruńsko-włocławski województwa kujawsko-pomorskiego swoim zasięgiem obejmuje 11 

powiatów i 90 gmin. Na tym terenie funkcjonuje 90 bibliotek, a w ich strukturze:  

 138  filii bibliotecznych, w tym: 127 ogólnych, 4 filie biblioteczne dla dzieci, 6 filii 

zlokalizowanych na terenie szpitala, 1 filia książki mówionej, 

 44 oddziały dla dzieci, 

 83 punkty biblioteczne. 

 

Wszystkie gminy realizują ustawowy obowiązek utrzymywania co najmniej jednej biblioteki publicznej, 

za wyjątkiem gminy Toruń, która na mocy porozumienia zawartego z Samorządem Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego prowadzenie biblioteki publicznej powierzyła Wojewódzkiej Bibliotece 

Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.  

Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej  Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu (WBK-KK) podlegają 

merytorycznie samorządowe biblioteki publiczne zlokalizowane na terenie 89 gmin podregionu 

toruńsko-włocławskiego  łącznie 213 placówek: 89 bibliotek głównych,124 filii bibliotecznych. 

 

W 2016 roku w podregionie toruńsko-włocławskim zlikwidowano 4 filie biblioteczne:  

 Filię Pedagogiczną Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu (1.01.2016 r.) 

 Filię Biblioteczną w Witowie wchodzącą w skład Wiejskiego Centrum Kultury i Biblioteki 

Publicznej w Bytoniu (6.05.2016 r.) 

 Filię Biblioteczną w Opokach Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie (1.07.2016 r.) 

 Filię Biblioteczną w Kościelnej Wsi Gminnej Biblioteki Publicznej w Osięcinach (1.11.2016 r.) 

 

W podregionie toruńsko-włocławskim działa 5 bibliotek połączonych z ośrodkami kultury pod nazwą:  

 Choceńskie Centrum Kultury – Biblioteka, 
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 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – Biblioteka w Kowalewie Pomorskim, 

 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie, 

 Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie, 

 Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piotrkowie Kujawskim. 

 

Spośród 228 placówek w podregionie (bibliotek i filii bibliotecznych): 

 56 placówek zlokalizowanych jest w budynku szkoły, 22 dzielą pomieszczenie z biblioteką 

szkolną, z czego 1 jest formalnie połączona, 

 1 placówka (Filia w Trąbinie Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzuzem z s. w Ostrowitem) jest 

biblioteką publiczno-szkolną (formalnie połączoną), 

 przy 4 placówkach działają Centra Komunikacji Społecznej (Filia w Zgłowiączce Miejsko-

Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubrańcu oraz Filie w Ugoszczu, Trąbinie i Żałem Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Brzuzem). 

 

 

2. Stan organizacyjny i działalność bibliotek powiatowych. 

Stan organizacyjny bibliotek powiatowych przedstawia się podobnie jak w roku 2015. Dziewięć starostw 

powiatowych (Brodnica, Chełmno, Golub-Dobrzyń, Lipno, Radziejów, Rypin, Toruń – powiat ziemski, 

Wąbrzeźno, Włocławek) na mocy porozumień zawartych z organizatorami bibliotek gminnych 

powierzyło placówkom gminnym z wyżej wymienionych miejscowości zadania ponadlokalne na rzecz 

powiatu. Nie powołano bibliotek powiatowych w dwóch powiatach: aleksandrowskim i grudziądzkim. 

 

Lp. Powiat Biblioteka 
Liczba 

gmin 

1.  brodnicki Miejska i Powiatowa Biblioteka 

Publiczna w Brodnicy 

10 

2.  chełmiński Miejska Biblioteka Publiczna w 

Chełmnie 

7 

3.  golubsko-

dobrzyński 

Miejska i Powiatowa Biblioteka 

Publiczna w Golubiu-Dobrzyniu 

6 

4.  lipnowski Miejska Biblioteka Publiczna  

w Lipnie 

9 

5.  radziejowski Miejska i Powiatowa Biblioteka 

Publiczna w Radziejowie 

7 

6.  rypiński Miejsko-Powiatowa Biblioteka 

Publiczna w Rypinie 

6 

7.  toruński Powiatowa i Miejska Biblioteka 

Publiczna w Chełmży 

9 

8.  wąbrzeski Miejska i Powiatowa Biblioteka 

Publiczna w Wąbrzeźnie 

5 

9.  włocławski Gminno-Powiatowa Biblioteka 

Publiczna w Izbicy Kujawskiej 

14 
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Działalność instrukcyjno-metodyczna bibliotek powiatowych była prowadzona w następujących formach: 

 pomoc metodyczna (w formie konsultacji na miejscu oraz w terenie), 

 szkolenia bibliotekarzy, 

 działalność promocyjna, m.in. współorganizacja konkursów powiatowych, spotkań autorskich. 

Priorytetowym zadaniem realizowanym przez biblioteki powiatowe jest fachowe doradztwo z zakresu 

bibliotekarstwa oraz szkolenia bibliotekarzy bibliotek gminnych. Oprócz pomocy merytorycznej i 

instruktażowej na miejscu, konsultacji telefonicznych i e-mailowych biblioteki te organizują szkolenia, 

które są prowadzone przez pracowników bibliotek powiatowych lub osoby zaproszone. 

W miarę potrzeb instruktorzy biblioteczni odbywali również indywidualne wyjazdy do bibliotek w terenie. 

W roku 2016 odnotowano: 17 wyjazdów instruktora z Chełmży, 6 – z Brodnicy, 14 –  

z Golubia-Dobrzynia, 10 – z Wąbrzeźna. Podczas wizyt udzielono m.in. pomocy w przeprowadzeniu 

skontrum, selekcji zbiorów, pisaniu wniosków o granty, komputeryzacji procesów bibliotecznych oraz 

porad administracyjno-księgowych. 

Biblioteki powiatowe wspólnie z bibliotekami gminnymi podejmowały szerokie działania promocyjne. 

Popularnością cieszyły się konkursy recytatorskie, fotograficzne, plastyczne, ortograficzne oraz wystawy  

o zasięgu powiatowym, w których organizację i przebieg angażowane były również biblioteki gminne. 

Wspólnie z bibliotekami powiatowymi organizowano także spotkania autorskie. 

 

 

3. Ocena poziomu „nasycenia” sprzętem komputerowym. Problemy związane z 

użytkowaniem komputerów. 

 

W zdecydowanej większości dyrektorzy bibliotek publicznych z podregionu toruńsko-włocławskiego są 

zadowoleni z wyposażenia bibliotek w sprzęt komputerowy. Większość z pracowników bibliotek, 

posiada komputer, na którym wykonuje prace związane z opracowywaniem i wypożyczaniem 

księgozbioru, prowadzeniem bibliografii regionalnej (biblioteki powiatowe), wprowadzaniem rekordów do 

systemów bibliotecznych oraz inne związane z praca biblioteczną. 

 

Większość komputerów została zakupiona w ramach dotacji organizatora i w tej kwestii żadna z 

bibliotek nie zgłosiła problemów. Komputery są systematycznie wymieniane na nowy sprzęt. Biblioteki 

nie korzystają ze sprzętu wycofywanego z innych instytucji. 

 

Pozabudżetowe źródła pozyskania sprzętu komputerowego to: 

- Wieloletni Program Kultura + Infrastruktura Bibliotek 

- Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 

- Program Rozwoju Bibliotek 

 

Dzięki temu, iż biblioteki pozyskują nowe komputery z różnego rodzaju projektów, sprzęt niespełniający 

wymagań technicznych bibliotek zasila instytucje współpracujące z biblioteką. Przykładem może tu być 
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Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Golubiu-Dobrzyniu, która w ten sposób wspomaga 

Przedszkole Miejskie nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu.  

 

Pomoc informatyczną na poziomie gmin zapewniają w mniejszym lub większym stopniu informatycy z 

urzędów gmin. Dodatkowo biblioteki korzystają z odpłatnych usług firm zewnętrznych. 

 

Biblioteki publiczne korzystają również coraz częściej z przenośnego sprzętu typu tablet i wskazują na 

chęć dalszego zaopatrywania w tego typu wyposażenie. Część z tabletów użytkowanych w terenie, 

pochodzi z konkursu grantowego Aktywna Biblioteka w ramach projektu Program Rozwoju Bibliotek. 

 

W roku sprawozdawczym w WBP-KK: 

 zakupiono 18 komputerów poleasingowych 

 bezpłatnie zaktualizowano wersję systemu operacyjnego na 30 komputerach pracowniczych, 

 przygotowano i wdrożono mechanizm replikacji zeskanowanych zbiorów do chmury 

komercyjnej, 

 współpracowano z firmą nFinity.pl przy wdrażaniu i konfiguracji nowej strony WWW Książnicy 

Kopernikańskiej. 

 

 

4. Obsługa specjalnych grup użytkowników bibliotek (niepełnosprawnych, seniorów). 

Informacja o ewentualnej współpracy podejmowanej z organizacjami lub instytucjami 

wspierającymi osoby niepełnosprawne. 

 

Obsługę osób niepełnosprawnych i seniorów prowadzą na miarę swoich możliwości i potrzeb wszystkie 

biblioteki w podregionie toruńsko-włocławskim województwa kujawsko-pomorskiego. Część z nich 

utrzymuje w swoich strukturach specjalistyczne placówki, które obsługują czytelników chorych i 

niepełnosprawnych. W sumie działało ich 55, w tym:  

 29 punktów bibliotecznych prowadzonych przez Ośrodek Czytelnictwa Chorych i 

Niepełnosprawnych (OCCiN) WBP-KK, 

 16 punktów bibliotecznych prowadzonych przez biblioteki gminne, 

 3 oddziały (biblioteki w: Ciechocinku, Chełmży oraz OCCiN WBP-KK),  

 6 filii bibliotecznych zlokalizowanych na terenie szpitali (biblioteki w: Brodnicy, Grudziądzu, 

Lipnie, Radziejowie – po 1 filii szpitalnej, WBP-KK – 2 filie szpitalne), 

 1 filia książki mówionej (biblioteka we Włocławku).  

 

Ponad połowa bibliotek gminnych miała przystosowane wejście do budynku dla osób poruszających się 

na wózkach inwalidzkich. Natomiast tylko 27 bibliotek posiadało udogodnienia dla osób 

niepełnosprawnych wewnątrz budynku. 

 

Część bibliotekarzy starała się obejść te bariery i dostosować swoje usługi do potrzeb ludzi 

niepełnosprawnych i starszych. W tym celu oferowano usługę osobistego dowozu książek do osób 

unieruchomionych (często zwaną „książka na telefon”). Usługę tę w 2016 r. oferowały 32 biblioteki 

gminne oraz WBP-KK. Bibliotekarze wypożyczali także książki osobom starszym i niepełnosprawnym 

za pośrednictwem bliskich, bez konieczności osobistego odbioru. 
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Gorzej natomiast przedstawia się sprawa dostępności bibliotek dla osób z niepełnosprawnością wzroku. 

Stanowiskami komputerowymi przystosowanymi do obsługi tych osób dysponowało zaledwie 8 bibliotek 

z całego podregionu toruńsko-włocławskiego. 

Strony WWW jedynie 7 bibliotek dawały możliwość wyboru większej czcionki. Były to strony: Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Osięcinach, Biblioteki Publicznej Gminy Wielgie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Ciechocinku, Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie, 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu Dolnym oraz WBP-KK. 

22 biblioteki zgromadziły zbiory audiowizualne (głównie audiobooki) i elektroniczne – najwięcej Miejska 

Biblioteka Publiczna w Grudziądzu – ponad 24,8 tys. jedn. inw. oraz WBP-KK – 7544 jedn. inw.  

Nieznacznie zwiększyła się liczba bibliotekarzy wyszkolonych w zakresie obsługi osób 

niepełnosprawnych: z 20 osób w roku 2015 do 21 osób w roku 2016.  

 

W roku 2016 bibliotekarze podejmowali inicjatywę współpracy z organizacjami/instytucjami 

wspierającymi osoby niepełnosprawne, i była to wielostronna współpraca, np.: 

 

Toruń: 

Polski Związek Niewidomych Koło w Toruniu (prelekcje, spotkania autorskie, wystawy), „Jestem” 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia w Toruniu, 

Środowiskowy Dom Pomocy „Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Toruniu” 

(wystawy), Fundacja im. Brata Alberta (punkt biblioteczny), Fundacja na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „Arkadia" w Toruniu (punkt biblioteczny i udział podopiecznych w zajęciach),  

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie „Serafitki" w Toruniu (punkt 

biblioteczny), Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix" im. Henryka Ruszczyca w 

Warszawie (pozyskanie książek w formacie czytak i odtwarzaczy), Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 

Fundacji "Światło" w Toruniu (punkt biblioteczny)  „Ośrodek Parafialny „Samarytanin” przy Diecezjalnym 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego” w Toruniu (punkt biblioteczny). 

 

Włocławek:  

Organizowano szereg akcji i przedsięwzięć skierowanych do seniorów, min: wernisaże i wystawy prac, 

szczególnie członków stowarzyszeń plastycznych działających na terenie miasta (Regionalne 

Stowarzyszenie Artystów „Wło-Art”, Włocławskie Integracyjne Stowarzyszenie Artystów „Pasja”), 

spotkania autorskie i literackie, ze szczególnym uwzględnieniem członków stowarzyszeń literackich 

(Kujawskie Stowarzyszenie Literatów). W Sali Kameralnej biblioteki głównej oraz w filiach bibliotecznych 

seniorzy mają do dyspozycji przestrzeń do organizacji własnych spotkań, warsztatów, odczytów o 

charakterze kulturalnym, edukacyjnym oraz społecznym.  

Biblioteka współpracuje min. z: Polskim Związkiem Niewidomych, Warsztatami Terapii Zajęciowej, 

Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną Oligo, Specjalnym 

Ośrodkiem Wychowawczym Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia 

 

Grudziądz: 

Filia nr 13 i Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych to placówki integracyjne, dostosowane do 

potrzeb czytelników niepełnosprawnych. Zlikwidowano wszystkie bariery architektoniczne - 

zamontowano automatyczne drzwi, usunięto stopnie i podesty, meble ustawiono w sposób 

umożliwiający swobodne poruszanie się na wózku inwalidzkim, stworzono także odpowiednie zaplecze 
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sanitarne. Większość czytelników Ośrodka Czytelnictwa Niepełnosprawnych jest członkami Polskiego 

Związku Niewidomych (Oddział w Grudziądzu). Od 2007 r. Ośrodek dysponuje nowym sprzętem dla 

osób niewidomych i niedowidzących - czytakiem.  

Przez cały rok (dwa razy w miesiącu) bibliotekarze dowożą do domów książki oraz audiobooki 

czytelnikom chorym i niepełnosprawnym. 

Zbiory dla osób z dysfunkcjami wzroku: książki drukowane – ok. 50 wol., audiowizualne, elektroniczne – 

24 817 wol. Współpraca z organizacjami wspierającymi: Dom Dziennego Pobytu – organizacja 

kiermaszów świątecznych, Polski Związek Niewidomych - Oddział w Grudziądzu 

 

Chełmża:  

W PiMBP działa Oddział Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych obsługujący osoby z 

niepełnosprawnością ruchową i intelektualną z terenu miasta Chełmży i powiatu toruńskiego 

ziemskiego.  Oddział gromadzi książki, audiobooki, programy komputerowe, zbiory muzyczne, gry 

planszowe i zabawki. Nie posiada sprzętu i oprogramowania specjalistycznego, przeznaczonego dla 

osób niepełnosprawnych 

Oddział współpracuje ze szkołami podstawowymi, gimnazjami, Zespołem Szkół Specjalnych w 

Chełmży, Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”, Środowiskowym Domem 

Samopomocy w Chełmży, Ośrodkiem Wsparcia Caritas w Chełmży oraz domami opieki społecznej z 

terenu powiatu. 

Seniorzy oprócz korzystania ze zbiorów biblioteki uczestniczą w  zajęciach Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku, kursach komputerowych, kursach nauki języka angielskiego. Aktywnie działa przy bibliotece klub 

„Niteczka” i Kabaret „Teraz My” .  

Osoby poruszające się na wózkach mają dostęp tylko do parteru biblioteki dzięki windzie zewnętrznej. 

Na parterze jest dostępna toaleta dla niepełnosprawnych. Niestety nie ma udogodnień  wewnątrz 

budynku, pozwalających korzystać z pomieszczeń na wyższych kondygnacjach.  

 

W 2016 r. 15 bibliotek przeprowadziło imprezy biblioteczne o charakterze integracyjnym (w sumie 274 

imprezy). W podregionie działały też 4 Dyskusyjne Kluby Książek dla osób niepełnosprawnych (Miejska 

Biblioteka Publiczna we Włocławku – 2 kluby, Miejska Biblioteka Publiczna w Grudziądzu, WBP-KK). 

 

Wśród osób powyżej 60. roku życia charakterystyczny jest systematyczny wzrost zainteresowania 

ofertą bibliotek.  

 

 

Czytelnicy 2015 2016 

ogółem 140475 135204 

powyżej 60 roku życia 14954 15104 

% osób powyżej 60 roku życia 10,65% 11,18% 

 

W WBP-KK czytelników powyżej 60. roku życia było 4 081,co stanowiło 17,14 ogółu czytelników (więcej 

o 0,61% w porównaniu do roku 2015). 

 

Duża liczba osób trzeciego wieku, korzystających z oferty bibliotek, powoduje rosnące zainteresowanie 

książką z dużą czcionką oraz audiobookami. Podobnie jak w roku 2015 biblioteki podregionu toruńsko-



 

 

7 

włocławskiego nie były w stanie sprostać tym potrzebom. Ułatwia się dostęp do komputerów i Internetu 

m.in. poprzez przygotowanie stanowisk oraz pomoc w obsłudze.  

 

Biblioteki poszerzają swoją ofertę kulturalną i edukacyjną skierowaną do seniorów – prowadzą ją także 

placówki w mniejszych gminach. Obejmuje ona takie formy, jak: prelekcje, spotkania z ciekawymi 

ludźmi, wykłady, zajęcia rękodzielnicze, kursy komputerowe, wystawy.  

 

W roku 2016 tego typu imprezy przygotowały 43 biblioteki. Najczęściej organizowały je Miejska i 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Golubiu-Dobrzyniu oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w 

Chełmży; ogółem biblioteki przeprowadziły 411 tego rodzaju imprez. Z uniwersytetami trzeciego wieku 

współpracują 3 placówki: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie, Powiatowa i Miejska 

Biblioteka Publiczna w Chełmży oraz Książnica Kopernikańska w Toruniu. Również mniejsze biblioteki 

nawiązują współpracę z lokalnymi klubami seniora. 

 

 

5. E-usługi bibliotek.  

 

Wśród 90 bibliotek publicznych w podregionie toruńsko-włocławskim: 

 48 ma swoją stronę WWW (niewielka część z nich to rozbudowane informacje na stronach 

organizatorów bibliotek),  

 33 udostępnia katalog on-line na swojej stronie bądź gminy. 

 

Część bibliotek miała profile na portalach społecznościowych  (58 bibliotek) bądź tworzyła blogi/kanał 

RSS (13 bibliotek). 7 z nich to placówki, które nie mają własnych stron WWW.  

 

Większość bibliotek w podregionie kujawsko-pomorskim (77) użytkuje systemy biblioteczne, z czego aż 

68 bibliotek korzysta z systemu bibliotecznego MAK i MAK+ (Instytut Książki).  

 

Najważniejszą usługą, jaką mogą zaoferować biblioteki wykorzystujące systemy biblioteczne, jest 

katalog biblioteczny on-line. Kilka z bibliotek posiadających taki katalog umożliwiała: 

 zdalne składanie zamówień i rezerwacji (7 bibliotek), 

 zdalne przedłużanie terminów zwrotów dokumentów (5 bibliotek). 

W tym zakresie niewiele się zmieniło w porównaniu do roku 2015, katalog biblioteczny nadal służy 

głównie do przeszukiwania zbiorów biblioteki, rzadziej czytelnik może korzystać z jego innych 

funkcjonalności, jak zamawianie, rezerwacja czy elektroniczne prolongaty dokumentów. W dalszym 

ciągu 9 bibliotek elektronicznie powiadamiało swoich czytelników o terminach zwrotu dokumentów. 

 

Spośród 90 bibliotek 72 tworzyło (lub współtworzyło) bazy danych (72 baz katalogowych i 18 innych, 

głównie bibliografii regionalnych, w sumie 90 baz). 4 biblioteki oferowały zdalny dostęp do bazy 

licencjonowanej (Ibuk). Największą liczbę sesji oraz pobranych dokumentów z baz własnych lub 

licencjonowanych podała WBP-KK (odpowiednio: 932 sesje i 9364 pobrań). 

W roku 2016, podobnie jak rok wcześniej, 4 biblioteki tworzyły lub współtworzyły biblioteki cyfrowe, są 

to: 

 Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa – KPBC (WBP-KK, Miejska Biblioteka Publiczna w 

Grudziądzu), 



 

 

8 

 Brodnicka Biblioteka Cyfrowa w ramach KPBC (Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w 

Brodnicy), 

 Rypińska Biblioteka Cyfrowa w ramach KPBC (Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w 

Rypinie). 

 

WBPKK w roku 2016 do biblioteki cyfrowej włączyła 15 170 obiektów. 

 

 

6. Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje. 

 

W 2016 r. biblioteki publiczne podregionu toruńsko-włocławskiego jak w latach poprzednich pozyskiwały 

środki z różnych źródeł.  

 

Wszystkie biblioteki skorzystały z priorytetu 1 Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek” w ramach Programu Wieloletniego ‘Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa’ . Wysokość otrzymanej dotacji dla podregionu toruńsko-włocławskiego wyniosła 620 640 

zł (w tym WBP-KK: 102 080 zł).  

 

Przykłady pozyskiwania środków przez biblioteki publiczne:  

Brodnica: 

 Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2 000 zł 

Chełmża: 

 Fundacja BGK – program „Na dobry początek” – projekt „Bajkowo-muzycznie i zdrowo” – 10 

000 zł 

Wąbrzeźno: 

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek na projekt 

„Budowa nowego obiektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie – na 

potrzeby biblioteki głównej i Filii dla Dzieci wraz z wyposażeniem” – 2 000 000 zł  

Radziejów: 

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek na projekt 

„Radziejowska Biblioteka OdNowa” – 1 163 922 zł 

Łysomice: 

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek na projekt 

„Przebudowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostaszewie wraz z zakupem wyposażenia” – 

232 754 zł 

Zbójno: 

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek na projekt „ 

Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie” – 50 791 zł 

 

Poza tym biblioteki pozyskiwały środki od sponsorów (banki, firmy prywatne) oraz dary od czytelników. 

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu ze środków zewnętrznych 

pozyskała sumę na łączną kwotę 201 239,28 zł. Beneficjentami tych środków byli m.in. pracownicy 

bibliotek publicznych podległych merytorycznie. Pozyskano dotacje na następujące zadania: 

 Zakup nowości wydawniczych w  2016 r. (MKiDN): 102 080  zł, 
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 „Dyskusyjne Kluby Książki” (Instytut Książki i Województwo Kujawsko-Pomorskie): 

odpowiednio): 86 400 zł i 10 000 zł, 

 „Biblioteka w grze: gry miejskie w bibliotekach publicznych” – szkolenie dla bibliotekarzy 

(Instytut Książki i Województwo Kujawsko-Pomorskie): odpowiednio 12 759,28 zł i  6 051,04 zł. 

 

 

7. Realizacja budżetów partycypacyjnych w bibliotekach publicznych w 2016 r. 

Jedyną biblioteką, która w roku 2016 wykorzystała budżet partycypacyjny, była Miejska Biblioteka 

Publiczna we Włocławku – 250 000 zł.  Ze środków z budżetu partycypacyjnego został wyremontowany 

gmach przy ul. Kościelnej w dzielnicy Michelin, gdzie zlokalizowana jest Filia nr 10 biblioteki. Zakres 

remontu objął m.in. termomodernizację budynku, wzmocnienie fundamentów oraz ścian nadziemia, 

dobudowę szybu windowego z myślą o osobach niepełnosprawnych oraz przebudowę schodów 

zewnętrznych. Remont trwał od lipca do grudnia 2016 r. 

 

 

8. Inwestycje oraz pozyskiwanie nowych lokali, obiektów w ostatnim roku.  

 

Biblioteki w miarę możliwości remontują i odnawiają użytkowane lokale. Większe inwestycje, jakie 

odbyły się lub rozpoczęły w roku sprawozdawczy, to: 

 

Zbójno: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie w 2016 r. pozyskała nowy lokal o powierzchni 40 m². Gminna 

Biblioteka Publiczna w Zbójnie brała udział w roku 2016 w Narodowym Programie Rozwoju 

Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020. Projekt „Adaptacja i wyposażenie 

pomieszczeń dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie’’. 

Z MKIDZN biblioteka pozyskała 50 791 zł. Z dotacji gminy, jako wkład własny do projektu pozyskano 

16932 zł. Ogółem koszt całego projektu wyniósł 67 723 zł. 

 

Ostaszewo: 

W roku 2016 uzyskano dotację od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 na 

realizację zadania „Przebudowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostaszewie wraz z zakupem 

wyposażenia”. Cała wartość zadania to 232 754,69 zł, z czego dofinansowanie Ministerstwa to 174 

512,72 zł i dotacja organizatora (wkład własny) 58 232,97 zł 

 

Radziejów: 

Z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek na projekt 

„Radziejowska Biblioteka OdNowa” pozyskano 1 163 922 zł. 

Pierwszy etap realizacji projektu miał miejsce w 2016 r.: budowa kotłowni gazowej, wymiana instalacji 

c.o. oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. W związku z realizacją projektu placówka 

odzyskała lokal o powierzchni 70 m² w wyniku przeniesienia Izby Regionalnej.  
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Wąbrzeźno: 

W 2016 r. pozyskano  2 000 000 zł  , w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 

2   Infrastruktura Bibliotek 2016-2020, ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa  Narodowego 

pochodzących z budżetu państwa, na realizację  zadania „Budowa nowego obiektu Miejskiej i 

Powiatowej Biblioteki Publicznej w  Wąbrzeźnie – na potrzeby biblioteki głównej i Filii dla Dzieci,  wraz z 

wyposażeniem”. Ponad  2.000.000 zł  także ze środków własnych  dołożył  organizator czyli Gmina 

Miasto Wąbrzeźno. Otwarcie nowo powstałej biblioteki planowane jest na rok 2018. 

 

Toruń: 

Przeprowadzono remont pomieszczenia Oddziału dla dzieci w Filii nr 4 przy ul. Poznańskiej. Związane 

było to z ufundowaniem wyposażenia przez firmę Meblik. Doborem kolorów zajęła się specjalistka, która 

również zaaranżowała przestrzeń. Do odnowionego  wnętrza trafiły nowe meble: 18 regałów, stolik i 6 

krzeseł, skrzynia na zabawki, komoda oraz dywan. Wszystkie spełniają najwyższe normy 

bezpieczeństwa i zostały zaprojektowane tak, by mogli z nich swobodnie korzystać najmłodsi 

użytkownicy. Wartość wyposażenia to 20 400 zł. 

 

Mniejsze remonty odbyły się w 8 innych bibliotekach. Kilka bibliotek zakupiło nowe regały, wymieniło 

lady itp. Niewiele zmieniło się w kwestii aranżacji bibliotek pod kątem potrzeb dzieci i młodzieży. Ze 

względu na problem braku wolnej przestrzeni i ograniczone finanse biblioteki przeznaczają dla dzieci 

niewielkie kąciki. 

 

 

 

 

 


