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Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach 
 
 

 
KOMPUTERYZACJA – ANKIETA za rok 2016 

 
Nazwa Biblioteki (z nazwą miejscowości!)  
 
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach. 
 
Liczba placówek bibliotecznych skomputeryzowanych (centrala oraz filie w sumie) 35 
(tzn. posiadających sprzęt komputerowy, niezależnie od stopnia zaawansowania procesu komputeryzacji) 
 
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 (wliczając centralę)   
33 placówki 
 
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, 36. 
 
Jakie moduły systemu bibliotecznego posiada Biblioteka? (np. SOWA2 Moduł Podstawowy, Moduł Gromadzenia 
Zbiorów Zwartych, pakiet SOWA2/MARC21 itp.) 
 
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 
 (np. MARC 21, MARC BN, inny) 
 
MARC 21 
 
Czy Biblioteka stosuje deskryptory Biblioteki Narodowej?  
 
Nie 
 

Skomputeryzowane prace biblioteczne 
 

Centrala 
(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. 

Załącznik do Rocznego Sprawozdania za 2016 r. 
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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. 
 
Dolnośląski Zasób Biblioteczny, MBP Wrocław, Przewodnik Bibliograficzny BN.  
 
 
Jaka jest obecnie przybliżona liczba rekordów w bazie Biblioteki? 
 
Książki – liczba egzemplarzy: 1072902 w tym: 274507 ubytków; liczba opisów bibliograficznych: 182915. 
Książki mówione – liczba egzemplarzy: 17317, w tym: 105 ubytków; liczba opisów bibliograficznych: 4715. 
 
Czy Biblioteka tworzy własne bazy danych (oprócz katalogu księgozbioru)? Proszę podać przykłady 
 
Bibliograficzne: Bibliografia Katowic  
 
faktograficzne, pełnotekstowe. NIE 
 
we współpracy z innymi instytucjami .NIE 
 
Które z wymienionych baz danych są udostępniane czytelnikom? 
 
Bibliografia Katowic. 
 
Czy biblioteka posiada w swoich zbiorach gry komputerowe lub na konsolę? Proszę podać przykłady.  
ZOO, Kinect Sports Rivals, Dance Central Spotlight, Forza Horizon 2, Minecraft, FIFA 16 
 
Czy gry komputerowe lub na konsolę udostępniane są czytelnikom? W jaki sposób (korzystanie na miejscu / 
wypożyczenia na zewnątrz)? 
 
Korzystanie na miejscu 
 
Czy biblioteka posiada lub czy ma w planach zakup czytników e-booków?  
NIE 
 
W jaki sposób biblioteka wykorzystuje posiadane czytniki e-booków? 
Nie dotyczy 
 
Dostęp do Internetu 
 
Liczba placówek bibliotecznych z dostępem do Internetu - centrala oraz filie 33 
Proszę podać nazwy (numery) filii bibliotecznych z dostępem do Internetu 
 
Filie 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. 
 
Proszę podać rodzaj łącza (lub nazwę usługi), dostawcę oraz szybkość łącza internetowego (np. neostrada 10 Mb/s)  
w dyrekcji DSL synchroniczne 100Mb/s, SILESIA NET. 

w filiach j/w  (proszę podać numery lub nazwy filii) 

ADSL do 10/1 Mb/s lub pow. 10/1 Mb/s (max do 30 Mb/s) 

Proszę wyszczególnić wszystkie placówki (łącznie z centralą), w których Internet udostępniany jest czytelnikom 
 
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. 
 
Jeżeli za udostępnianie Internetu czytelnikom pobierane są opłaty, proszę podać ich wysokość 
 
Opłaty nie są pobierane. 
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W ilu placówkach (centrala, filie) jest bezprzewodowy dostęp do Internetu dla czytelników z własnymi  
komputerami?  
w jednej 
 
Jeśli placówki biblioteczne w ogóle nie posiadają Internetu to co jest tego przyczyną? 

 
Warunki techniczne (dotyczy jednej placówki szpitalnej zlokalizowanej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. 
Jana Pawła II). 

 
Czy na stanowiskach komputerowych dla czytelników są zainstalowane komunikatory? Jakie? 
NIE 
Czy bibliotekarze korzystają z komunikatorów? Z jakich? 
GG, Skype, FB Messenger 
 
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 
Filia nr 21 https://www.facebook.com/Dwudziestkajedynka/?fref=ts 
Filia nr 27 https://www.facebook.com/Filia27MBPKatowice/?fref=ts 
Filia nr 38 https://www.facebook.com/SzpitalnaBajkoteka/?fref=ts 
Filia nr 16 https://www.facebook.com/szesnastkambp/ 
Blogi: 
http://filia3katowice.blogspot.com/, 
http://www.glogi75.blogspot.com/, 
http://filia6mbp-katowice.blogspot.com/, 
http://filia10.blogspot.com/, 
http://filia14.blogspot.com/, 
http://filia15katowice.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/ 
 
Instagram  
Filia nr 28 https://www.instagram.com/filia28mbp.kato/ 
 
Pinterest 
Filia nr 28 https://pl.pinterest.com/miejskabiblio28/ 
 
Adres e-mail (można wpisać kilka adresów)  
 
sekretariat@mbp.katowice.pl 
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Czy Biblioteka udostępnia w Internecie katalog własnych zbiorów (OPAC)?  
TAK 
 
Jeśli TAK to czy jest on dostępny przez całą dobę?  
TAK 
 
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 z e-bookami, proszę podać: 
 
nazwę platformy (np. IBUK Libra) IBUK Libra  
liczbę wydanych kodów PIN (jeśli są wydawane czytelnikom) 437 
liczbę sesji (o ile takie dane są dostępne) 4431 
liczbę otwarć publikacji (o ile takie dane są dostępne)  16456 
 
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?  

Tak 

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 
 
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 2016 (środki własne, dotacje celowe, granty, projekty, np. 
Kraszewski. Komputery dla bibliotek, Fundacja Orange,  itp.) 
 
Dotacja podmiotowa UM Katowice  
Środki z Budżetu Obywatelskiego 2016 
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Najważniejsze zmiany w zakresie komputeryzacji w roku 2016 
(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.) 
 

1. Wymiana 64 komputerów dla czytelników oraz służących do obsługi czytelników w wypożyczalniach ze 
środków Budżetu Obywatelskiego 

2. Zakup zestawu multimedialnego z tablicą interaktywną dla Filii nr 32 ze środków Budżetu Obywatelskiego 
3. Wymiana 14 komputerów w Centrali 
4. Zmiana strony internetowej Biblioteki 
5. Zakup  konsoli  do gier ze środków Budżetu Obywatelskiego dla Filii nr 28 

 
Plany Biblioteki w zakresie komputeryzacji na rok 2017 
 

1. Wymiana 24 komputerów  ze środków Budżetu Obywatelskiego. 
2. Zakup 3 tablic multimedialnych ze środków Budżetu Obywatelskiego dla Filii nr: 11, 36, 27.  
3. Zakup 3 konsoli  do gier ze środków Budżetu Obywatelskiego. dla Filii nr:10, 12, 17. 

 
E-usługi oraz nowe technologie 
 
a). Proszę opisać e-usługi w Bibliotece.  
Jakie e-usługi oferuje Biblioteka (komunikacja z czytelnikami, bazy, zbiory, wirtualne zwiedzanie, kody QR, kursy, 
inne)? Do kogo są adresowane? Kto z nich najczęściej korzysta?  
 
1.Katalog zbiorów Biblioteki dostępny on-line dla wszystkich zainteresowanych. 
a. 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. 
b. 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 2016 r. zanotowano odwiedziny: 
403493 anonimowych czytelników 
62360 zalogowanych czytelników 
Razem: 465853 
 
Liczba zamówień zrealizowanych: 44133. 
Liczba samodzielnych prolongat czytelnika: 65496 pozycji. 
Liczba czytelników korzystających z samodzielnej prolongaty: 5892. 
 
Statystyka katalogu OPAC WWW dla Bibliografii M21 
Anonimowi czytelnicy:  1907 
Zalogowani czytelnicy: 0 
Wszyscy czytelnicy:    1907 
 
2.Ibuk Libra – platforma książek elektronicznych  w ramach konsorcjum Śląskie Biblioteki Publiczne dostępne 
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 2016 zanotowano następujących aktywność użytkowników platformy: 
Liczba logowań: 2195. 
Liczba otwarć: 16456. 
Liczba otwartych stron: 156280. 
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3,Komunikacja z czytelnikami za pomocą poczty elektronicznej. 
Czytelnicy zwracają się z pytaniami dotyczącymi bieżącej obsługi zamówień, rezerwacji, funkcjonowania katalogu 
OPAC, przesyłają prośby o prolongaty. 
 
4. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (EPUAP) 
Pracownicy – komunikacja z Urzędem Miasta Katowice 
Czytelnicy – kierowanie zapytań związanych z funkcjonowaniem i usługami Biblioteki. 
 
b). Jakie inne nowe technologie biblioteka wykorzystuje w pracy z czytelnikiem (np. tablety, roboty, tablice 
multimedialne itd.) 
 
Tablice multimedialne w Filiach nr: 10, 12, 16, 28, 32, 38 
 
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: 
 
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
 

Przypominamy, iż w rankingach ogólnopolskich województwo śląskie zajmuje ostatnie 
miejsca w kategorii liczby komputerów udostępnianych przez biblioteki czytelnikom. O ile 
duża część placówek oferuje czytelnikom przynajmniej kilka zestawów komputerowych, 
nadal wiele placówek udostępnia użytkownikom zaledwie jeden komputer.  Co gorsza, 
dyrektorzy tych bibliotek tłumaczą ten fakt znikomym zapotrzebowaniem na tego typu usługi. 
Pragniemy przypomnieć, iż to bibliotekarze przygotowują ofertę dla użytkowników, więc jeśli 
placówka posiada tylko jeden komputer, wnioski nasuwają się same. Trudno sobie bowiem 
wyobrazić np. przeprowadzenie dla grupy seniorów szkoleń z zakresu obsługi komputera 
(szkolenia te są dziś w bibliotekach standardem), gdy dostępny jest tylko jeden zestaw 
komputerowy w placówce, nie mówiąc o warsztatach dla innych grup wiekowych. 

Planując wydatki wieloletnie należy mieć zatem na uwadze kompleksowość oferty 
bibliotecznej, bez komputerów trudno zaś mówić o tworzeniu przez bibliotekę społeczeństwa 
informacyjnego. 
 


