
Przekazywany na ręce Czytelników tom stanowi zbiór tekstów poświęco-
nych nowym funkcjom, zadaniom, technikom i narzędziom pracy bibliotek. 
Przygotowany przez kadrę naukową oraz kierowniczą, a także dynamicz-
nie działających na co dzień pracowników bibliotek, pokazuje z różnych 
punktów widzenia zmiany zachodzące w tych placówkach i ich otoczeniu. 
Publikacja umożliwia szerokie spojrzenie na to, jak wielowymiarową insty-
tucją może być współczesna biblioteka.
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Mobilność WSpółczeSnych bibliotek 
publicznych WyMogieM cyWilizacji! 
przykład WSpółpracy ze środoWiSkieM 
zeWnętrznyM MiejSkiej biblioteki publicznej 
W kędzierzynie-koźlu

W XXI w. biblioteki publiczne na całym świecie odczuwają czas przemian społecz-
nych, technologicznych i informatycznych, które, wydawałoby się, mogą niekorzystnie 
wpływać na ich funkcjonowanie w lokalnym środowisku. Jednak celowe wykorzystanie 
zaistniałych zmian i traktowanie ich jako dobrodziejstwa cywilizacji może pozytywnie 
wpłynąć na sposób zarządzania bibliotekami. W Polsce biblioteki publiczne nie mogą 
pozostać symbolem minionego czasu, choć często jeszcze są tak postrzegane. Dlatego 
instytucje te muszą w sposób nowatorski i twórczy kreować swój nowy wizerunek 
w społeczeństwie, na co niewątpliwie duży wpływ ma ich mobilność zewnętrzna 
oraz współpraca z innymi podmiotami kulturalnymi, sportowymi, gospodarczymi, 
społecznymi, edukacyjnymi itp. Działalność bibliotek powinna sprawiać, że będą one 
pełniły funkcję lidera kultury w lokalnym środowisku.

Rolą otwartej i mobilnej biblioteki jest rozwijanie potencjału i kompetencji oraz 
świadomego udziału w kulturze obywateli, a także pełnienie funkcji centrów kultu-
ralnych z otwartą przestrzenią publiczną. W dobie naszych czasów, w XXI w., należy 
w bibliotekach publicznych kreować przestrzeń dogodną do realizowania różnych 
aktywności. Biblioteka powinna być miejscem rozmów, spotkań, wystawiania sztuk 
teatralnych i przedstawień muzycznych, a nader oczywistym jest wolny dostęp do 
zbiorów. Mając zapewnione te podstawowe aspekty funkcjonowania instytucji, zgodne 
zarówno z myślą ustawodawcy, jak i celami statutowymi każdej biblioteki publicznej, 
warto rozważyć kwestie zewnętrznej mobilności, a więc wyjścia z budynku.

Mobilność można analizować pod różnymi kątami. Z  pewnością może to być 
mobilność zawodowa pracowników, która jest warunkiem budowania ciekawej i atrak-
cyjnej oferty biblioteki. Tak rozumianą mobilność można zdefiniować jako: „Zdol-
ność pracownika do przystosowywania się do aktualnie panujących na rynku pracy 
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warunków, a w szczególności do: poszerzania i dostosowywania swoich kwalifikacji 
zawodowych, dyspozycyjności, gotowości do zmiany miejsca pracy, a nawet zawodu. 
Konieczność mobilności może wynikać ze zmian o charakterze technologicznym 
bądź organizacyjnym, zmian w  przepisach prawa pracy, bezrobocia, przeobrażeń 
w sektorze, w którym pracuje zatrudniony oraz z chęci uzyskania bardziej satys-
fakcjonującej i  lepiej płatnej pracy. Osiągnięcie mobilności wiąże się najczęściej 
z potrzebą szkoleń lub samodoskonalenia, niekiedy wymaga również zmiany miejsca 
zamieszkania. Od bibliotekarzy coraz częściej oczekuje się mobilności w zakresie 
nabywania nowych kompetencji” [9, s. 145–146]. Mobilność biblioteki może również 
być traktowana jako mobilność społeczna, zdolność do wychodzenia poza własne 
mury, przyzwyczajenia i utarte formy pracy – „z książnicy, która gromadzi, opra-
cowuje i udostępnia zbiory, biblioteka, w szczególności publiczna i powoli także 
akademicka, przekształcają się w ośrodki kultury, które dbają o budowanie pozytyw-
nych relacji z otoczeniem społecznym i gospodarczym. Oczekiwania społeczeństwa 
i  rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych spowodowały pojawianie się 
nowych form usług, jak np. rent a  librarian czy dostosowanie tradycyjnych form 
korzystania z katalogów do wersji mobilnej” [8, s. 9]. Zatem mobilność może także 
przejawiać się w przygotowywaniu nowych – elektronicznych form usług bądź też 
usług opartych o innowacyjne techniki pracy.

Umberto Eco w swojej rozprawie O bibliotece pisze z kolei o mobilności, a raczej 
otwartości księgozbioru, który udostępniony czytelnikom w wolnym dostępie „krą-
ży” – a więc jest czytany – „...Jednym z nieporozumień, jakie dominują pod pojęciem 
biblioteki, jest pogląd, że idzie się tam po książkę, której tytuł się zna. Rzeczywiście, 
często zdarza się, że idzie się do biblioteki, bo chce się książki o znanym tytule, 
ale główną funkcją jest odkrywanie książek, których istnienia się nie podejrzewało, 
a które, jak się okazuje, są dla nas niezwykle ważne. Co prawda, można dokonać 
tego odkrycia przeglądając katalog, ale nie ma nic bardziej pouczającego i pasjonu-
jącego niż szperanie po półkach, na których zgromadzone zostały wszystkie książki 
na określony temat, czego w katalogu ułożonym według autorów nie da się odkryć, 
i znalezienie obok szukanej książki innej, której się nie szukało, ale która okazuje się 
fundamentalna. Tak więc w sytuacji idealnej biblioteka funkcjonowałaby trochę jak 
stragan bukinisty, jak miejsce, gdzie dokonuje się trouvailles, a tę funkcję umożliwia 
wyłącznie swobodny dostęp do korytarzy z półkami” [2].

Biblioteka XXI w. powinna cechować się dążeniem do możliwie pełnego zaspo-
kajania potrzeb środowiska, a nawet wręcz wyprzedzać oczekiwania czytelników. 
Oczekiwania dotyczące dostępu do zbiorów, wiedzy, informacji, programu kultural-
nego są stale zaspokajane w ramach wachlarza codziennych usług wielu instytucji 
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bibliotecznych. Niestety biblioteki publiczne nieustanie muszą bić „rekordy staty-
styczne” i udowadniać zasadność swojego istnienia. Wysoka statystyka odzwiercie-
dlająca aktywność biblioteki daje szansę pozyskania nowych źródeł finansowania lub 
zwiększenia dotychczasowych, a także uznanie w gronie innych bibliotek i lokalnym 
środowisku. To nie jest łatwy proces. Uzyskanie dobrych wyników statystycznych jest 
odpowiedzią na poziom atrakcyjności biblioteki w lokalnym środowisku, mieście, 
dzielnicy czy osiedlu. Zwykle podstawowe statystyki bibliotek publicznych uwzględ-
niają takie kategorie, jak:

 – liczba dni otwarcia biblioteki,
 – liczba godzin otwarcia biblioteki,
 – liczba zarejestrowanych czytelników,
 – liczba zarejestrowanych użytkowników (w czytelni i mediatece),
 – liczba odwiedzin w wypożyczalni,
 – liczba odwiedzin w czytelni,
 – liczba odwiedzin ksero,
 – liczba uczestników imprez,
 – liczba udzielonych informacji,
 – liczba wypożyczeń na zewnątrz,
 – liczba udostępnień na miejscu.

Wielkości te odzwierciedlają do pewnego stopnia aktywność i mobilność środo-
wiskową biblioteki. Niestety ogólnopolskie tendencje nie napawają optymizmem, 
a stan czytelnictwa w Polsce, jak pokazują badania i raporty Biblioteki Narodowej, 
jest naprawdę tragiczny. Czytanie książek koreluje z wykształceniem wyższym, 
jednakże, to nie wykształcenie jednostki, lecz środowisko społeczne wpływa pozy-
tywnie z największą siłą na wzrost poziomu czytelnictwa w społeczeństwie. Poprzez 
dokonującą się w środowisku rodzinnym, znajomych, przyjaciół socjalizację czy-
telniczą pojawia się potrzeba sięgnięcia po książkę. Ważnym czynnikiem mającym 
duży wpływ na popularyzację czytania książek jest także aktywność bibliotek. Jak 
podaje raport Biblioteki Narodowej, poziom czytelnictwa w Polsce systematycznie 
spada – z 58% w 2004 r. do 39% w 2019 r. (w przypadku czytających co najmniej 
jedną książkę rocznie) i z 22% do 9% (w przypadku czytających 7 i więcej książek 
rocznie) [1]. Z kolei badania opinii publicznej Eurobarometr, realizowane na zlecenie 
Komisji Europejskiej w 2013 r. pokazały, że 32% obywateli krajów Unii Europejskiej 
nie przeczytało żadnej książki w ciągu dwunastu miesięcy poprzedzających badanie. 
Polska plasuje się w tym badaniu poniżej średniej z wynikiem 44% i razem z pię-
cioma innymi państwami, które uzyskały tę samą wartość (Chorwacja, Malta, Cypr, 
Włochy, Bułgaria) zajmuje czwarte miejsce od końca pod względem czytelnictwa 
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w Unii Europejskiej. Dla porównania w Szwecji, która jest liderem rankingu, tylko 
9% ankietowanych nie sięgnęło w ciągu roku po książkę [4]. To zatrważające wyniki, 
a najgorsze w tym, że większość Polaków przez te kilkanaście lat zdążyła się przy-
zwyczaić do faktu tak drastycznych spadków czytelnictwa w kraju. Często można 
usłyszeć, iż to ogólnopolska tendencja i nic nie można z nią zrobić. Należy jednak 
zdać sobie sprawę z powagi sytuacji i idących z tym stanem zagrożeń dla poziomu 
społeczeństwa informacyjnego, jakim chcemy być, dla rozwoju nauki, oświaty, kul-
tury. Wzrost czytelnictwa przekłada się bowiem na wzrost kompetencji społecznych 
obywateli i ich wiedzę. Czytanie książek, także dla przyjemności, sprzyja rozwijaniu 
umiejętności selekcjonowania informacji i krytycznego ich odbioru. Liczne badania 
pokazują, że wysoka aktywność czytelnicza wpływa na sukcesy uczniów, zarówno 
w szkole, jak i w dorosłym życiu, a także pozwala im przekraczać ograniczenia 
i trudności związane z mniej sprzyjającym środowiskiem społecznym. Najwyższa 
Izba Kontroli przedstawia w swoich raportach, że pomimo wydatkowanych w latach 
2012–2015 na rozwój czytelnictwa środków publicznych w łącznej kwocie 268 mln zł, 
wszelkie działania prowadzone przez MKiDN nie zapewniły wzrostu czytelnictwa 
w Polsce. W 2015 r. co najmniej jedną książkę w roku przeczytało 37% osób, a liczba 
osób nieczytających wzrosła do 63% [1].

Istotnym warunkiem wzrostu poziomu czytelnictwa w Polsce jest kondycja bibliotek 
publicznych. Główny ciężar spada tu na samorządy, które są prawnie zobowiązane 
do prowadzenia bibliotek. Wiele zależy od stopnia ich możliwości finansowych, ale 
również od wiedzy i wyobraźni mieszkańców. W Polsce trudno jest o presję społeczną 
w tej sprawie, a paradoksalnie jest ona najmniejsza tam, gdzie jest najgorzej – a więc 
tam, gdzie Polacy najrzadziej sięgają po lekturę.

Wiele bibliotek publicznych w całej Polsce korzysta z programów oferowanych 
przez instytucje państwowe, tj. np. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Bibliotekę Narodową, Narodowe Centrum Kultury, Instytut Książki i inne, tworząc 
piękne inicjatywy służące właśnie promocji czytelnictwa i zwiększaniu społecznych 
kompetencji czytelniczych czy socjalizacji czytelnictwa w lokalnych środowiskach.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu trzy lata temu powie-
dzieliśmy STOP spadkom czytelnictwa i miernym statystykom! Dziś są tego efekty – 
wszystkie wskaźniki dotyczące aktywności użytkowników, biblioteki i czytelnictwa 
rosną. Między innymi liczba czytelników biblioteki w porównaniu do roku 2016 jest 
wyższa o 3%. We wszystkich wydarzeniach kulturalnych w 2017 r. wzięło udział 
prawie 37 tys. osób, o 13,6 tys. więcej niż w roku 2016. Widać więc, że przy maksy-
malnym wykorzystaniu zbiorów, lokali, a nade wszystko dzięki profesjonalnej kadrze 
bibliotekarzy i profesjonalnemu zarządzaniu jednostką można zwiększyć jej wydaj-
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ność. Pomysłowość, zaradność, dobra organizacja zadań, delegowanie uprawnień, 
odpowiednia organizacja czasu pracy, kreatywność – to cechy, które są niezbędne do 
prowadzenia nowocześnie rozwijającej się instytucji kultury.

Jak już wspomniano na początku – nowy wymiar w bibliotekach znajdują terminy 
„biblioteka mobilna” i „mobilność bibliotek”. Określenie „mobilna biblioteka” może 
odnosić się do przestrzeni Internetu, gdzie za sprawą platform można sięgnąć po e-bo-
oki oraz audiobooki. Mobilność bibliotek to także możliwość wypożyczenia książek 
i innych zbiorów z dowozem bezpośrednio do domu czytelnika. To prawdziwy kom-
fort, szczególnie dla osób, które czasowo nie mogą opuszczać miejsca zamieszkania, 
jednakże generujący dodatkowe koszty dla instytucji związane z transportem. Wiele 
bibliotek podejmuje się jednak takich działań w celu zatrzymania stałych czytelników 
lub zachęcenia nowych. Mobilność zewnętrzna bibliotek oznacza przede wszystkim 
otwartość na kontakty z innymi instytucjami, organizacjami społecznymi, oświato-
wymi i sportowymi działającym w obszarze miasta, gminy czy osiedla. Współpraca 
to słowo klucz, o które często pytane są biblioteki [szerz. zob. 6]. Jeśli instytucja 
chce coś znaczyć i być widoczna w lokalnej społeczności, musi być potrzebna, musi 
„służyć”. Rola usługowa to oczywiście statutowe zadanie każdej biblioteki publicznej, 
jednakże w przypadku tych instytucji łączy się z wyższym wymiarem społecznym 
i edukacyjnym. Tak więc, to nie tylko rola, ale wręcz misja. Bibliotekarze muszą 
być tam, gdzie są potrzebni, a nawet dalej – tam, gdzie nie oczekuje się, że będą ze 
swoim „pogotowiem kulturalnym”, podając książkę, płytę z muzyką, audiobook, czy 
zapraszając na wystawę lub koncert. Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-
-Koźlu sięga dalej – oferuje nowe przestrzenie związane z nowoczesnymi mediami, 
centra informacyjno-multimedialne, kartoteki: regionalne, zagadnieniowe, Czytelnię 
Internetową czy cyfrową wypożyczalnię publikacji naukowych Biblioteki Narodo-
wej. W bibliotece seniorzy uczą się obsługi komputera, języka obcego, korzystania 
z książki cyfrowej, a dzieci i młodzież programowania oraz obsługi robotów eduka-
cyjnych. Bibliotekarze są nowocześni i otwarci, mobilni w sposobie komunikowania 
się z użytkownikiem potrzebującym informacji i pomocy.

Bardzo często w mniejszych miejscowościach biblioteka pozostaje jedynym centrum 
życia kulturalnego. W Kędzierzynie-Koźlu za sprawą tej instytucji dostępnych jest 
bardzo wiele interesujących propozycji kulturalnych i sportowych, co jest źródłem 
inspiracji do dalszego rozwijania oferty skierowanej do mieszkańców, stanowiącej 
ciekawy zbiór propozycji udziału w kulturze. Nie chodzi tu o rodzaj rywalizacji, 
a sprawnej i konstruktywnej współpracy z wszystkimi możliwymi podmiotami życia 
kulturalnego, oświatowego, religijnego i sportowego, funkcjonującymi na terenie 
gminy, regionu, województwa, kraju i za granicą.
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Dobra współpraca daje możliwość propagowania informacji o działalności bi-
blioteki w środowisku społecznym. Na przykład, jeśli bibliotekarze będą obecni ze 
stoiskiem biblioteki na imprezie sportowej gromadzącej nawet kilka tysięcy osób, 
oferując wypożyczenie różnych zbiorów oraz bezpłatne wydanie karty bibliotecznej, 
i w istocie zaznaczając obecność instytucji wśród uczestników imprezy sportowej, 
placówka stanie się rozpoznawalna.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu łamany jest stereotyp, 
że do biblioteki trzeba iść. W tym przypadku to biblioteka przychodzi do czytelnika 
pokazując, iż w sposób nieskrępowany i bezinteresowny można sięgnąć po ciekawą 
książkę lub inny zbiór, który biblioteka może zaoferować. Stoisko biblioteki obok 
stoiska z preclami, popcornem czy sokami lub innym gadżetami nie powinno być 
kompromitujące dla biblioteki – wręcz przeciwnie, powinno przyciągać i kusić ofertą 
bardziej niż soki, chipsy bądź wspomniany popcorn.

Zdarza się niejednokrotnie, że ludzie omijają bibliotekę, bo nie są do niej zapisani 
i nie wiedzą, po co mają wchodzić do środka, skoro nie należą do grona jej użytkowni-
ków. Czują się wykluczeni z grupy, być może tych „lepszych”, „uprzywilejowanych”, 
„zapisanych”, i nie chcą przeżyć kompromitacji tego pierwszego spotkania z biblio-
tekarzem oraz stwierdzenia, że nie wiedzą, co należy robić w bibliotece. Dobrze, 
gdy pracownicy bibliotek wiedzą o takich barierach i wykluczeniu. Wówczas są 
w stanie pomóc, nawet nie pytając czego ktoś chciałby się dowiedzieć, lecz od razu 
wyprzedzając tę nieprzyjemną dla odbiorcy sytuację, proponując ciekawą książkę. 
I tak się też dzieje. Oczywiście z pewnością korzystne jest również wyjście na ze-
wnątrz budynku – na piknik, koncert plenerowy, festyn osiedlowy. Ktoś niepewny swej 
wiedzy o bibliotece chętniej podejdzie do takiego stoiska aby tylko zerknąć, może 
zapytać, wziąć pierwszy raz bez przymusu książkę do ręki. To piękna perspektywa dla 
biblioteki, misja, która jest realizowana w Kędzierzynie-Koźlu podczas poszukiwania 
nowych użytkowników.

Instytucje kultury, jakimi są biblioteki publiczne w Polsce, pełnią ważną i znaczącą 
misję w społeczeństwie. Każdy człowiek czy instytucja ma jakąś misję – historyczną, 
społeczną bądź zawodową. Dotyczy to także bibliotek publicznych, które świadczą 
usługi dla społeczeństwa, a swoje cele realizują stosownie do możliwości technicznych, 
finansowych, zasobów kadrowych oraz w zgodzie z obowiązującymi wartościami 
i zasadami, starając się o pozytywny odbiór społeczny. W sposobie określenia misji 
należy bazować na kilku zasadniczych elementach. Są to m.in.: produkt w znaczeniu 
usługi, odbiorcy – klienci biblioteki, nowe technologie i technika, cele organizacji 
i działania, publiczny wizerunek instytucji. Misja bibliotek jest także uważana za 
podstawową myśl w dokumentach prawnych bibliotek jak statuty lub zarządzenia.
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Biblioteki publiczne realizują działania w zakresie rozwoju intelektualnego społe-
czeństwa, zaspokajając potrzeby poznawcze, edukacyjno-naukowe, duchowe, estetycz-
ne i rozrywkowe człowieka. Kształtowanie wizerunku i marki biblioteki to proces, bez 
którego ta instytucja nie może dobrze funkcjonować [3; 5; 10, s. 75–85]. Choć marka 
i wizerunek to pojęcia z sektora komercyjnego, w obecnej dobie muszą towarzyszyć 
również instytucjom kultury i być wyznacznikiem działań bibliotek publicznych, o ile 
ich prowadzącym zależy na dobrej i skutecznej aktywności w lokalnym środowisku. 
Biblioteki publiczne nieustannie walczą o względy czytelników. Każde dobrze zreali-
zowane zadanie wspomaga budowanie pozytywnych i wyraźnych skojarzeń z placówką 
biblioteczną. Jednym z najpotężniejszych narzędzi komunikacji z klientem jest komu-
nikacja wizualna, która silnie oddziałuje na emocje i pozwala tworzyć odpowiednie 
skojarzenia. Ważne jest konsekwentne tworzenie i stosowanie systemu identyfikacji 
wizualnej biblioteki – jednolitego logo, kolorystyki, odpowiednio dobranych zdjęć 
i grafiki na plakatach, ulotkach, zaproszeniach czy w mediach społecznościowych.

Istotnym elementem mobilności jest prowadzenie szerokiej współpracy z innymi 
instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, innymi bibliotekami, placówkami 
oświatowymi, Uniwersytetami Trzeciego Wieku – to partnerzy strategiczni. Biblioteka 
w Kędzierzynie-Koźlu współpracuje także z klubami sportowymi, a nawet pozyskuje 
partnerów za granicą w ramach realizowanych od kilku lat projektów unijnych w ra-
mach euroregionów. Partnerzy strategiczni są niezbędni również w pozyskiwaniu środ-
ków ministerialnych. W tabeli 1 przedstawiono kilka przykładów projektów międzyna-
rodowych i krajowych, których beneficjentem była biblioteka w Kędzierzynie-Koźlu.

Tabela 1. Udział Biblioteki w Kędzierzynie-Koźlu w projektach krajowych i międzynarodowych

Rok Tytuł projektu Rodzaj projektu/źródło dofinansowania

2018 „Złote książki w górach  miastach” 
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu 
państwa PRZEKRACZAMY GRANICE

2017 Wyposażenie pracowni edukacyjnej dla 
dzieci i młodzieży – „Port kultury” MKiDN – Infrastruktura kultury

2016 „Sienkiewiczomania. Z pisarzem pod rękę” MKiDN – Promocja czytelnictwa

2015 „Jesień literacka w Kędzierzynie-Koźlu” NCK – Kultura Interwencje

2014 „Uwaga – czytam!” MKiDN – Promocja czytelnictwa

2014 „Fantastycznie z literaturą. Integracja 
poprzez słowo”

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu 
państwa PRZEKRACZAMY GRANICE

Źródło: opracowanie własne.
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Uczestnictwo w projektach to realna korzyść finansowa, ale także korzyści spo-
łeczne dla odbiorców. Wszystkie realizowane przez bibliotekę w Kędzierzynie-Koźlu 
projekty są kierowane do mieszkańców miasta i regionu opolskiego oraz analogicz-
nie – w przypadku projektów międzynarodowych – beneficjentami są mieszkańcy 
miast partnerskich – Przerowa i Złotych Gór w Czechach. 

Dobre funkcjonowanie instytucji to także realizacja autorskich przedsięwzięć na 
stałe wpisanych do kalendarza zadań (niezależnych od dofinansowania ze środków 
pozabudżetowych). W MBP w Kędzierzynie-Koźlu realizowanych jest w ciągu roku 
kilka dużych imprez kulturalnych, które stanowią autorski pomysł i są kompleksowo 
przygotowywane przez personel placówki. Są to m.in. „Targi Książki nad Odrą” – 
dwudniowe wydarzenie o randze ogólnopolskiej realizujące statutowe działania bi-
blioteki, promujące książkę i czytelnictwo; organizowana od 2017 r. „Jesień Literacka 
w Kędzierzynie-Koźlu” – miesięczne wydarzenie obejmujące: spotkania autorskie, 
koncerty, wystawy, warsztaty dla wszystkich grup wiekowych; a także organizowany od 
2015 r. konkurs literacki „Krajobrazy Słowa”, stanowiący wielką gratkę dla debiutują-
cych i już uznanych pisarzy, w gatunku proza i wiersz. Konkurs organizowany jest od 
26 lat, a wieńczy go co roku finansowa nagroda Prezydenta Miasta. Międzynarodowy 
zasięg konkursu świadczy o jego rozmachu i znaczeniu w środowisku literackim.

Idealnym przykładem współpracy ze środowiskiem zewnętrznym jest również 
prowadzona od 2009 r. przez MBP czytelniczo-ekologiczna akcja „Przyjaciel Przy-
rody i Książek” skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym, dofinansowana ze 
środków budżetu miasta Kędzierzyna-Koźla, przeznaczonych na edukację ekologiczną 
w ramach Miejskiego Centrum Ekologicznego „Zielona Biblioteka”. Realizacja tego 
czytelniczo-ekologicznego projektu polega na wypożyczaniu plecaków z książkami 
przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli. Każdy plecak, specjalnie 
oznaczony kolorowym logo, zawiera 5 książeczek. Realizacja projektu jest możliwa 
dzięki zaangażowaniu nauczycieli przedszkoli, którzy jako koordynatorzy projektu 
w swoich placówkach kierują wypożyczaniem książek. Co roku akcja jest uroczyście 
podsumowywana. W uroczystości finałowej w sali kinowej oprócz przedszkolaków 
i ich opiekunów biorą udział także władze miasta. Każde uczestniczące w projekcie 
przedszkole otrzymuje dyplom oraz zestaw pięknie wydanych książek. W zestawach 
upominkowych znajdują się również gry edukacyjne dostosowane do wieku i rozwoju 
dzieci. Na publiczność czeka jeszcze jedna atrakcja – seans filmowy. W 2019 r. w akcji 
wzięły udział wszystkie 24 przedszkola w mieście, zarejestrowano 18 410 wypożyczeń, 
a do przedszkoli trafiło pięćset nowych plecaków. To wysoki wynik!

Statystyki biblioteki w Kędzierzynie-Koźlu, która każdego roku osiąga lepsze 
wyniki i sytuuje się na pozycji lidera w województwie opolskim, przedstawiają 
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się następująco: na około 57 tys. mieszkańców miasta odnotowano ponad 42 tys. 
uczestników na imprezach organizowanych przez bibliotekę. Całkowita liczba odwie-
dzin w bibliotece (w wypożyczalniach, centrach edukacji i na imprezach) wyniosła 
204 796, czyli o ponad 2,2 tys. więcej niż w roku 2018. Na zakup zbiorów została 
przeznaczona kwota 235 tys. zł. To tylko nieliczne wyniki działalności biblioteki. 
Czytelnictwo w mieście Kędzierzyn-Koźle od pięciu lat nieustannie wzrasta, nie są 
odnotowywane spadki.

Kolejną wartą omówienia kwestią są materialne i niematerialne zasoby biblioteki, 
które budują jej kapitał organizacyjny. MBP w Kędzierzynie-Koźlu posiada do swojej 
dyspozycji 9 budynków lub części budynków, w których mieszczą się: główna siedzi-
ba biblioteki, siedem filii i Oddział dla młodzieży z zagospodarowaną przestrzenią 
piwnic. Łącznie to 2832 metry, na których działa biblioteka, czyli udostępnia zbiory 
i prowadzi działalność kulturalną. Na niematerialne zasoby biblioteki składają się 
elementy organizacyjne związane z zatrudnieniem pracowników. To łączy się z zaso-
bami wiedzy i kompetencji kadry pracowniczej. W MBP w Kędzierzynie-Koźlu jest 
zatrudnionych 38 osób, a ich wysokie kompetencje pozwalają w pełni samodzielnie 
prowadzić działalność eventową, promocyjną i zasadniczą – statutową, polegającą 
m.in. na udostępnianiu zbiorów w pełnym wymiarze godzin przez sześć dni w tygo-
dniu. W zarządzaniu instytucją istotna jest możliwość polegania na kadrze kierowniczej 
i pracownikach. Delegowanie uprawnień i wyznaczanie zadań oraz kontrola sposobu 
i efektu ich realizacji jest najlepszym modelem współpracy i dobrego funkcjonowania 
instytucji. Każda prężnie działająca organizacja musi włączyć w swoje działania cały 
zespół – tak też dzieje się w MBP w Kędzierzynie-Koźlu, w której każde zadanie, 
nawet to obarczone dużym ryzykiem, zostało doprowadzone do końca i przyniosło 
dobre wyniki, podnosząc poziom czytelnictwa w mieście. Do zasobów niematerialnych 
zalicza się również know-how, patenty, informacje, licencje, markę organizacyjną, 
reputację, image, wartości wynikające z tradycji i kultury danej społeczności [szerz. 
zob. 7]. Można dodać też wiedzę i doświadczenie oraz uznanie wśród społeczeństwa – 
to cele i wyznaczniki, które są priorytetowe dla biblioteki w Kędzierzynie-Koźlu.

Nie byłoby dobrze funkcjonującej biblioteki bez bardzo dobrej współpracy z jej 
organem prowadzącym, w tym przypadku Gminą Kędzierzyn-Koźle. Dialog, staranne 
przygotowywanie realnych planów do realizacji, dodatkowe, pozabudżetowe źródła 
finasowania podnoszą wiarygodność placówki i wzmacniają jej pozycję w mieście. 
Bardzo dobre wyniki sprzyjają wysokiemu finasowaniu i poszerzają możliwości 
rozwoju również w zakresie infrastruktury.

Biblioteki publiczne w XXI w. mają ogromne możliwości rozwoju. Ich efektywne 
wykorzystanie i gwarancja ustawowa dotycząca prowadzenia działalności w za-
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kresie propagowania udziału w kulturze polskiego społeczeństwa stawia biblioteki 
w roli lidera. Należy jedynie odmienić ich niekorzystny i źle kojarzony wizerunek 
z przeszłości – z miejsca, w którym trzeba wyłącznie czytać, na miejsce, w którym 
z przyjemnością można się spotkać i rozmawiać o przyszłości.

Aby lepiej zobrazować możliwości współpracy, jakie mogą podejmować biblioteki, 
przedstawiono fotorelację z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzie-
rzynie-Koźlu, podzieloną na następujące sekcje:

 – współpraca ze szkołami i przedszkolami,
 – współpraca z parafiami,
 – współpraca z nadleśnictwem,
 – współpraca z organizacjami i instytucjami,
 – biblioteka na imprezach sportowych,
 – współpraca poza granicami kraju.

Współpraca ze szkołami i przedszkolami

Fotografia 1 i 2. Dzień Dziecka „Bajkowe melodie” w Hali Widowiskowo-Sportowej AZOTY,  
w wykonaniu Orkiestry Akademii Beethovenowskiej z Krakowa, solistów Agnieszki Koziarowskiej 

i Mateusza Ziółko oraz zespołu jazzowego pod dyrekcją Sebastiana Perłowskiego

Źródło: archiwum własne.

Fotografia 3. VII finał akcji czytelniczo-ekologicznej „Przyjaciel przyrody i książek”.  
Dzieci z kędzierzyńsko-kozielskich przedszkoli na wycieczce do Opery Śląskiej  

w Bytomiu na spektakl baletowy pt. Dziadek do orzechów

Źródło: archiwum własne.
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Fotografia 4. Plakat promujący akcję  
„Przyjaciel przyrody i książek” skierowanej  

do dzieci w wieku przedszkolnym

Źródło: archiwum własne.

Fotografia 5. 170. rocznica urodzin Henryka  
Sienkiewicza, w związku z tym wydarzeniem 
Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-

-Koźlu, przy współpracy I LO im. Henryka  
Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu  
oraz młodzieży z kozielskich szkół,  

przygotowała uroczyste obchody  
dla uczczenia polskiego Noblisty

Źródło: archiwum własne.

Fotografia 6. Galeria handlowa „Odrzańskie Ogrody”. Flash mob Czytam, więc jestem!

Źródło: archiwum własne.
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Współpraca z parafiami

Fotografia 7. Kościół WNMP w Koźlu.  
Misterium słowno-muzyczne Ja ciebie chrzczę... 
z udziałem aktora Marka Frąckowiaka i Scholi 
Gregoriańskiej Wyższego Międzydiecezjalnego 

Seminarium Duchownego w Opolu

Źródło: archiwum własne.

Fotografia 8. Warsztaty plastyczne dla dzieci 
w Kościele WNMP w Kędzieżynie-Koźlu

Źródło: archiwum własne.

Współpraca z nadleśnictwem

Fotografia 9. Rynek w Koźlu. Dzień Ziemi  
w Kędzierzynie-Koźlu

Źródło: archiwum własne.

Fotografia 10. Izba Przyrodniczo-leśna  
w Starej Kuźni, obiekt edukacyjny  

Nadleśnictwa Kędzierzyn-Koźle. Wycieczka 
laureatów konkursu literacko-plastycznego  

na zaprojektowanie ekologicznej gry planszowej

Źródło: archiwum własne.
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Współpraca z organizacjami i instytucjami

Fotografia 11. Dom Kultury „Lech”.  
Spektakl inspirowany nowelą Henryka  
Sienkiewicza pt. Komedia z pomyłek,  

w wykonaniu Teatru Ludzi Pracujących  
oraz młodzieżowej grupy teatralnej Teatr 534

Źródło: archiwum własne.

Fotografia 12. Planty kozielskie.  
Spotkanie z Pachnicą na plantach zorganizowane 

przez fundację „Wiedzieć Więcej”

Źródło: archiwum własne.

Fotografia 13. Park w Koźlu. Biblioteka na Święcie Województwa Opolskiego

Źródło: archiwum własne.
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Biblioteka na imprezach sportowych

Fotografia 14. Hala Widowiskowo-Sportowa 
AZOTY

Źródło: archiwum własne.

Fotografia 15. Hotel Solidaris.  
Dzień Kobiet

Źródło: archiwum własne.

Współpraca poza granicami kraju

Fotografia 16. Polsko-czeskie projekty współfinansowane ze środków  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa

Źródło: archiwum własne.
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Fotografie 17–20. Targi książki nad Odrą

Źródło: archiwum własne.
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