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Miejska Biblioteka Publiczna  
w Katowicach            

 
 
 

KOMPUTERYZACJA – ANKIETA za rok 2015 
 

 
 
 
Nazwa Biblioteki (z nazwą miejscowości!)  
 
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach. 
 
Liczba placówek bibliotecznych skomputeryzowanych (Centrala oraz filie w sumie)  
(tzn. posiadających sprzęt komputerowy, niezależnie od stopnia zaawansowania procesu komputeryzacji) 
35 placówek 
Biblioteka nie posiada placówki centralnej. 
 
 
Proszę wymienić nazwy (numery) skomputeryzowanych filii bibliotecznych 
 
Filia nr 1, 3, 4, 5Młodzieżowa, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,38.  
 
Stosowany system biblioteczny (nazwa i dokładna wersja) Kompleksowy System Zarządzania Biblioteką 
Prolib v. 2013.1.00 
 
Liczba placówek bibliotecznych posiadających system biblioteczny (Centrala oraz filie w sumie) 
33 placówki 
Biblioteka nie posiada placówki centralnej 
 
 
Proszę podać nazwy (numery) filii posiadających system biblioteczny (oraz nazwę tego systemu, jeżeli jest 
on inny od stosowanego w Centrali) 
Filia nr 1, 3, 4, 5Młodzieżowa, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
30, 31, 32, 33, 35, 36.  
 
Jakie moduły systemu bibliotecznego posiada Biblioteka? (np. SOWA2 Moduł Podstawowy, Moduł 
Gromadzenia Zbiorów Zwartych, pakiet SOWA2/MARC21 itp.) 
 
 
Prolib, Moduły: Gromadzenie, Opracowanie wszystkich typów zbiorów, Wypożyczalnia, Skontrum, Magazyn,  
Import Przewodnika BN, Klient Z39.50,  Serwer Z39.50, Klient CKHW, Administrator, OPAC WWW, 
Bibliografia M21, OPAC WWW dla Bibliografii M21. 
 
 
Stosowany format opisu danych bibliograficznych 
 
MARC 21 
 
 
Czy Biblioteka planuje stosować w 2016 r. deskryptory Biblioteki Narodowej? 
Tak 
 
 
 
 

Załącznik do Rocznego Sprawozdania za 2015 r. 
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Skomputeryzowane prace biblioteczne 
 

Dyrekcja 
(tak, nie) Filie (numery/nazwy) 

Tworzenie własnych katalogów komputerowych 
Tak Nie 

Gromadzenie zbiorów 
Tak Nie 

Wydruk inwentarzy 
Tak Nie 

Skontrum 

Tak F1, 3, 4, 5Młodzieżowa, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36. 

Rejestracja czytelników i wypożyczeń 

Nie F1, 3, 4, 5Młodzieżowa, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 
32, 33, 35, 36. 

 
Proszę podać, które funkcje gromadzenia zbiorów (np. zamówienia, reklamacje, rozliczanie budżetu, itp.) są 
obsługiwane komputerowo i jakich Biblioteka używa do tego programów/modułów. 
 
Nie dotyczy. 
 
Czy Biblioteka przejmuje opisy bibliograficzne z obcych baz (np. Przewodnik Bibliograficzny BN, NUKAT, 
Katalog PBP w Sieradzu, itp.)? Jeżeli tak, proszę podać, jakie są to bazy. 
 
Przewodnik Bibliograficzny BN. 
 
Jaka jest obecnie przybliżona liczba rekordów w bazie Biblioteki? 
Książki – liczba egzemplarzy: 1041445, w tym 227145 ubytków; liczba opisów bibliograficznych: 175234. 
Książki mówione – liczba egzemplarzy: 11631, w tym: 71 ubytków; liczba opisów bibliograficznych: 3674. 

 
Czy Biblioteka tworzy własne bazy danych (oprócz katalogu księgozbioru)? Proszę podać przykłady   
Bibliograficzne: Bibliografia Katowic. 
 
faktograficzne, pełno tekstowe  Nie 
 
we współpracy z innymi instytucjami   Nie 
 
Które z wymienionych baz danych są udostępniane czytelnikom? 
 
Bibliografia Katowic – w planowane udostępnienie dla czytelników w 2016 r.  
 
Czy biblioteka posiada w swoich zbiorach gry komputerowe lub na konsolę? Proszę podać przykłady.  
 
Nie 
 
Czy gry komputerowe lub na konsolę udostępniane są czytelnikom? W jaki sposób (korzystanie na miejscu? 
wypożyczenia na zewnątrz?) 
Nie dotyczy 
 
Czy biblioteka posiada lub czy ma w planach zakup czytników e-booków? 
Nie 
 
W jaki sposób biblioteka wykorzystuje posiadane czytniki e-booków? 
Nie dotyczy 
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Dostęp do Internetu 
Liczba placówek bibliotecznych z dostępem do Internetu - Centrala oraz filie    
Proszę podać nazwy (numery) filii bibliotecznych z dostępem do Internetu 
34 placówki 
Filia nr 1, 3, 4, 5Młodzieżowa, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36. 
 
Proszę podać rodzaj łącza (lub nazwę usługi), dostawcę oraz szybkość łącza internetowego (np.  neostrada 1 Mb/s)  
 
w Dyrekcji DSL synchroniczne 42 Mb/s 

w filiach  (proszę podać numery lub nazwy filii) 

ADSL 10/1 Mb/s  w Filiach: nr 1, 3, 4, 5Młodzieżowa, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33,  35, 36. 
 
Internet w Filii nr 34 (filia szpitalna) – użyczony przez Centralny Szpital Kliniczny w Katowicach, na którego terenie 
znajduje się placówka MBP. 
 
 
Proszę wyszczególnić wszystkie placówki (łącznie z Dyrekcją), w których Internet udostępniany jest czytelnikom 
 
File nr: 1, 3, 4, 5Młodzieżowa, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 
32, 33, 35, 36. 
 
Jeżeli za udostępnianie Internetu czytelnikom pobierane są opłaty, proszę podać ich wysokość 
Opłaty nie są pobierane. 
W ilu placówkach (Dyrekcja, filie) jest bezprzewodowy dostęp do Internetu dla czytelników z własnymi  
komputerami?  
Nie udostępniamy połączenia  
 
Jeśli placówki biblioteczne w ogóle nie posiadają Internetu to co jest tego przyczyną? 

 
Warunki techniczne (dotyczy jednej placówki szpitalnej Filii nr 38, zlokalizowanej w Górnośląskim Centrum Zdrowia 
Dziecka im. Jana Pawła II). 
 
Czy na stanowiskach komputerowych dla czytelników są zainstalowane komunikatory? Jakie? 
 
Gadu-Gadu 
 
Czy bibliotekarze korzystają z komunikatorów? Z jakich? 
 
Gadu-Gadu 
 
Adres serwisu (strony) WWW Biblioteki 
www.mbp.katowice.pl 
 
Czy biblioteka prowadzi inne (dodatkowe) strony/serwisy WWW lub konta w serwisach społecznościowych (np. 
blog, forum dyskusyjne, konto na Facebooku)? Jakie? Proszę podać ich adresy (jeśli posiadają). 
 
Tak 
Facebook: https://www.facebook.com/MBPKatowice, 
Filia nr 6 https://pl-pl.facebook.com/pages/Miejska-Biblioteka-Publiczna-w-Katowicach-Filia-nr-6/652088091481014, 
Filia nr 19 https://pl-pl.facebook.com/pages/Miejska-Biblioteka-Publiczna-w-Katowicach-Filia-nr-
19/168380019876357, 
Filia nr 20 https://pl-pl.facebook.com/filia20mbpwkatowicach,  
Filia nr 22 https://pl-pl.facebook.com/pages/Miejska-Biblioteka-Publiczna-w-Katowicach-Filia-22-Bogucice-Os-
Kukuczki/697026830339019, 
Filia nr 23 https://pl-pl.facebook.com/pages/Miejska-Biblioteka-Publiczna-w-Katowicach-Filia-nr-
23/316476971805956, 
Filia nr 26 https://pl-pl.facebook.com/pages/Miejska-Biblioteka-Publiczna-w-Katowicach-Filia-26-
Murcki/426221387451903  
Filia nr 28 (https://pl-pl.facebook.com/pages/Miejska-Biblioteka-Publiczna-w-Katowicach-Filia-28/283421711678831 
 
Blogi: 
http://filia3katowice.blogspot.com/, 



 4 

http://www.glogi75.blogspot.com/, 
http://filia6mbp-katowice.blogspot.com/, 
http://filia10.blogspot.com/, 
http://filia14.blogspot.com/, 
http://filia16.blogspot.com/, 
http://filia19.blogspot.com/, 
http://www.filia20mbpkatowice.blogspot.com/, 
http://filia21.blogspot.com/, 
http://filia25.blogspot.com/, 
http://filia30.blogspot.com/, 
http://www.filia31.blogspot.com/, 
http://filia32.blogspot.com/, 
http://filia35.blogspot.com/, 
http://filia36.blogspot.com/, 
http://bibliotekaszpitalna38.blogspot.com/ 
 
Adres e-mail (można wpisać kilka adresów)  
 
sekretariat@mbp.katowice.pl oraz wszystkie filie za wyjątkiem Filii nr 38 o adresie przykładowo: 
filia1@mbp.katowice.pl 
 
Czy Biblioteka udostępnia w Internecie katalog własnych zbiorów (OPAC)? 
TAK 
 
Jeśli TAK to czy jest on dostępny przez całą dobę? 
NIE 
 
Czy czytelnicy Biblioteki mogą zamawiać książki komputerowo na odległość (przez Internet?)  
TAK 
 
Czy Biblioteka posiada w swoim programie bibliotecznym moduł Z39.50 (chodzi o możliwość pobierania opisów 
katalogowych przez Z39.50)? 
TAK 
 
Czy Biblioteka posiada serwer Z39.50 (chodzi o możliwość udostępniania swoich opisów poprzez Z39.50)? 
TAK 
 
Udostępniane przez Bibliotekę własne bazy danych w Internecie 
Biblioteka nie udostępnia własnych baz w Internecie. 
 
Jeśli Biblioteka posiada dostęp do platformy IBUK, proszę podać liczbę: 
 
wydanych kodów PIN: 640 
 
sesji (informacja w panelu raporty.libra.ibuk.pl) 2206 
 
otwarć publikacji (informacja w panelu raporty.libra.ibuk.pl) 11309 
 
Bibliografia regionalna 
 
Czy Biblioteka tworzy bibliografię regionalną w sposób zautomatyzowany? 

Tak 

Proszę podać nazwę programu, w którym tworzona jest bibliografia regionalna 

Kompleksowy System Zarządzania Biblioteką Prolib (Bibliografia M21) 

Czy Biblioteka udostępnia bibliografię regionalną w Internecie?  

Nie 

Czy Biblioteka posiada w programie do tworzenia bibliografii regionalnej moduł Z.39.50? 

Tak 

Digitalizacja zbiorów 
 
Czy Biblioteka podjęła działania na rzecz digitalizacji własnych zbiorów? 
 Nie 
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Jakie zbiory są digitalizowane oraz czy i w jaki sposób są udostępniane? 
Nie dotyczy 
Czy Biblioteka posiada własny sprzęt do digitalizacji zbiorów? 
Nie 
 
Czy Biblioteka uczestniczy w projektach o szerszym zasięgu (regionalnym, międzynarodowym) mających na celu 
digitalizację zbiorów? Jakie są to projekty?  
Nie 
 
Źródła finansowania komputeryzacji Biblioteki w roku 2015 (środki własne, dotacje celowe, granty, projekty, np. 
Kraszewski. Komputery dla bibliotek, Fundacja Orange,  itp.) 
 
Dotacja Urzędu Miasta, środki z Budżetu Obywatelskiego, dotacje celowe (Rady Jednostek Pomocniczych)  
 
Najważniejsze zmiany w zakresie komputeryzacji w roku 2015 
(np. zakup nowego sprzętu komputerowego, komputeryzacja nowej placówki, zakup systemu bibliotecznego lub 
nowego modułu, uruchomienie nowej usługi, automatyzacja wypożyczeń, uruchomienie lub zmiana strony 
internetowej, uruchomienie bloga, usługi „Zapytaj bibliotekarza” itp.) 
 
Modernizacja serwera „Prolib”. 
Zakończenie retrokonwersji zbiorów Oddziału Książki Mówionej w Filii nr 1 i Czytelni w Filii nr 13. 
Zakup sprzętu komputerowego dla Filii nr 34 i uzyskanie podłączenia do Internetu. 
Zakup komputera ze specjalistycznym oprogramowaniem dla osób z dysfunkcją wzroku i 6 czytaków dla Filii  nr 1 – 
Oddziału Książki Mówionej. 
Zakup projektora, ekranu i laptopa dla Filii nr 21. 
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Filii nr 18. 
Wymiana 10 komputerów i 5 monitorów w Dyrekcji MBP. 
 
Plany Biblioteki w zakresie komputeryzacji na rok 2016 
 
Wymiana 60 komputerów dla czytelników oraz służących do obsługi czytelników w wypożyczalniach (fundusze 
przyznane z Budżetu Obywatelskiego m. Katowice na rok 2016. 
Zakup zestawu multimedialnego z tablicą interaktywną dla Filii nr 32. 
 
E-usługi 
 
Katalog zbiorów Biblioteki dostępny on-line dla wszystkich zainteresowanych. 
Usługi dostępne dla wszystkich użytkowników: 
- informacja o zbiorach i ich dostępności, 
- przeglądanie nowości w katalogu, 
- możliwość zapisania do pliku, wydrukowania lub wysłania wyniku wyszukiwania na adres e-mail, 
- wirtualny schowek – możliwość dodania do schowka zaznaczonych przez czytelnika pozycji; dostępny dla wszystkich 
użytkowników, ale czytelnik zalogowany ma możliwość zachowania pozycji w schowku. 
Usługi dostępne dla zalogowanych użytkowników: 
- samodzielna prolongata terminu zwrotu, 
- zamówienia i rezerwacje, 
- dostęp do własnych danych osobowych, 
- możliwość sprawdzenia wypożyczonych, zarezerwowanych i zamówionych pozycji, 
- możliwość przeglądania historii czytelnika, 
- możliwość samodzielnej zmiany adresu e-mail i hasła, 
- usługa przypomnienia hasła. 
 
Statystyka katalogu OPAC WWW: 
 
W 2015 r. zanotowano odwiedziny: 
287807 anonimowych czytelników 
111 688 zalogowanych czytelników 
Razem: 399 495 
 
Liczba zamówień zrealizowanych: 41412 
Liczba samodzielnych prolongat czytelnika: 56 126 pozycji. 
Liczba czytelników korzystających z samodzielnej prolongaty: 5776. 
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Dostęp do platformy książek elektronicznych IbukLibra w ramach konsorcjum Śląskie Biblioteki Publiczne dla 
czytelników zapisanych do Biblioteki. 
W sierpniu 2015 r. Biblioteka ponownie podpisała umowę na dostęp do platformy Ibuk w ramach konsorcjum Śląskie 
Biblioteki Publiczne.  
W 2015 zanotowano aktywność użytkowników platformy: 
Liczba logowań: 2204 
Liczba otwarć: 11309 
Liczba otwartych stron: 131654. 

 
Komunikacja z czytelnikami za pomocą poczty elektronicznej. 
Czytelnicy zwracają się z pytaniami dotyczącymi bieżącej obsługi zamówień, rezerwacji , funkcjonowania katalogu 
OPAC, przesyłają prośby o prolongaty. 
 
Odbiorcy i popularność e usług. 
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach nie prowadzi statystyk dotyczących kategorii odbiorców e-usług. Na 
podstawie bezpośrednich obserwacji można stwierdzić, że korzystają z nich czytelnicy młodzi – uczniowie i studenci 
oraz osoby w średnim wieku - czynne zawodowo. We wszystkich filiach MBP w Katowicach prowadzone są szkolenia 
wszystkich użytkowników, w tym osób starszych, w zakresie usług elektronicznych i dostępu do Internetu oferowanego 
nieodpłatnie w Bibliotece.  
 
Statystyka serwisu mbp.katowice.pl 
 
Łącznie odsłon: 589 487 
Sesje: 220829 
Użytkownicy: 97 482  
 
 
Mężczyźni – 24,5% 
Kobiety – 75,5% 

Grupy wiekowe : 
18-24 – 22,6% 
25-34 – 26,99% 
35-44 – 20,11% 
45-54 – 13,35% 
55-64 – 12,34% 
65+ - 4,61% 

Ruch mobilny  
Telefon – 9,91% 
Tablet – 3,12% 

 
 

Kody QR 
 

Kody OR, zmodyfikowane zawierające Logo MBP w Katowicach zamieszczane są na każdym plakacie reklamującym 
wydarzenia organizowane w Bibliotece. Modyfikacja polegała na wpisaniu w wizerunek kodu QR logotypu Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Katowicach oraz możliwości wyboru koloru kodu – prócz standardowego czarnego, również w 
kolorze kobaltowym, w którym utrzymane jest logo MBP. Dzięki temu zabiegowi czytelnicy używający kodów QR 
skojarzą kod biblioteczny bezpośrednio instytucją. Tak wyglądający kod przykuwa uwagę i wyraźnie wyróżnia się na 
tle innych. Dodawany jest do plakatów, ulotek informacyjnych i promocyjnych oraz ogłoszeń wywieszanych w filiach 
(np. dotyczących zmian godzin otwarcia w związku ze świętami lub informujących o przeprowadzanej w bibliotece 
inwentaryzacji zbiorów). Po „zeskanowaniu” QR smartfonem, czytelnicy przenoszeni są na stronę internetową 
Biblioteki. 

 
Wypełniają tylko biblioteki powiatowe: 
 
 Czy w powiecie funkcjonuje lub czy są plany uruchomienia multiwyszukiwarki umożliwiającej przeszukiwanie 

katalogów kilku bibliotek? 
......................................................................................................................................................................................... 

 
 Jaka to multiwyszukiwarka? Proszę podać jej adres. 

Uwagi, propozycje : 
 
......................................................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................................................... 
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