ZARZĄDZENIE Nr 275/2016
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 8 września 2016 r.
w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2015 r. Pani Halinie Majewskiej – Dyrektorowi Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Bolesławcu
Na podstawie
- art. 1 pkt 3, art. 2 pkt 1 oraz art.10 ust. 2 i 7 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu
osóbkierujących niektórymi podmiotami prawnymi (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2099, zmiany: Dz. U. z
2016 r. poz. 1202)
- Zarządzenia nr 176/2015 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury
oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej po rozpatrzeniu wniosku Naczelnika Wydziału
Społecznego Urzędu Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2016r. w związku z zatwierdzeniem
rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Bolesławcu uchwałą Nr XXV/275/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 czerwca 2016 roku
zarządzam, co następuje:
§ 1. Przyznaję Pani Halinie Majewskiej – Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu
nagrodę roczną za 2015 r. w wysokości 8.500,00 zł ( słownie: osiem tysięcy pięćset złotych 00/100).
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Społecznego Urzędu Miasta
Bolesławiec.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. KJ/KJ
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Uzasadnienie
Przesłanki merytoryczne przyznania nagrody:
Biblioteka uzyskała prestiżowe nagrody za promocję miasta w roku 2015 -wyróżnienie honorowe za
całokształt działalności i odrębnie praca Pana Kazimierza Surmy została doceniona w sferze działalności
społecznej.
Po raz kolejny, Biblioteka i koordynator akcji „Cała Polska czyta dzieciom” otrzymała nagrodę w
ogólnopolskim Konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię w roku szkolnym 2014/2015.
Zbiory wzbogaciły się, oprócz środków z budżetu miasta, dzięki uzyskanej dotacji w wysokości 27 600
zł na zakup nowości wydawniczych, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
z funduszu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Udział w projekcie Dyskusyjne Kluby Książki zapewnił bezpłatny zestaw ciekawej literatury, jak
również organizację spotkań autorskich, finansowanych przez Instytut Książki.
W roku 2015 MBP stwarzała możliwość korzystania z książek w tradycyjnej papierowej postaci oraz w
formacie elektronicznym. Czytelnicy mieli zapewniony dostęp do ebooków poprzez portal World eBook
Library, oferujący ponad 6 milionów pełnotekstowych źródeł naukowych w prawie 100 językach (w tym
blisko 3 tysiące w języku polskim) oraz około 150 tysięcy audiobooków. Natomiast czytelnia ibuk.pl
dostarczała blisko cztery tysiące polskojęzycznych tytułów. Aby korzystać z tych wydawnictw
wystarczył komputer z dostępem do Internetu oraz specjalny kod dostępu. Czytelnicy (szczególnie
młodzi ludzie, uczący się) coraz liczniej korzystali z obu baz.
Dzięki uczestnictwu w programie "Akademia Orange dla bibliotek" uzyskano tysiąc siedemset zł. na
wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego - zwiększanie dostępu do nowych technologii
komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania. Biblioteka staje się nowoczesnym, wielofunkcyjnym
centrum informacyjnym, kulturalnym i edukacyjnym wspierającym efektywnie rozwój wszystkich grup
wiekowych – poczynając od najmłodszych po seniorów.
Propozycją dla dorosłych i dzieci były bezpłatne kursy językowe i specjalistyczne w formie online:
FunEnglish; Niemiecki dla młodzieży i dorosłych; Angielski dla młodzieży i dorosłych; Czytaj 123;
Pamiętaj 123.
Zarejestrowano 8.000 czytelników, którzy zjawili się w bibliotece około 104 tysięcy razy –
wypożyczyli ponad 144 tysiące zbiorów, poszukiwali różnorodnych informacji, korzystali z Internetu,
wypożyczeń międzybibliotecznych, usług kserograficznych i uczestniczyli w 340 różnorodnych formach
aktywności kulturalnej i edukacyjnej.
Średnio dziennie z bogatej oferty Biblioteki korzystało około 300 osób.
W 2015 Biblioteka obchodziła Jubileusz 70-lecia. Powstała 27 listopada 1945 roku, jako trzecia na
Dolnym Śląsku (po Wrocławiu i Kłodzku) i pierwsza placówka kultury po II Wojnie Światowej w
Bolesławcu. Oficjalne uroczystości stanowiły okazję do wyrażenia podziękowań władzom miasta, a także
licznemu gronu instytucji, stowarzyszeń, przyjaciół. Były także liczne dowody uznania za pracę
Biblioteki.
W organizację imprez okolicznościowych włączyli się sponsorzy wspierając Bibliotekę kwotą blisko
4.000 złotych.
Niezapomnianymi wydarzeniami uświetniającymi Jubileusz było spotkanie z Urszulą Dudziak,
znakomitą wokalistką jazzową, autorką książki „Wyśpiewam Wam wszystko” i wspólny koncert z
zespołem Walk Away.
Należy podkreślić, że MBP w roku 2015 wykonała wszystkie zaplanowane w budżecie zadania.
Poniesione w koszty na działalność bieżącą wyniosły ogółem 1.186.033 zł.
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Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu w ustawowym terminie złożył Prezydentowi
Miasta sprawozdanie finansowe z działalności instytucji w 2015 r., a 29 czerwca 2016 r. Rada Miasta
zatwierdziła w/w sprawozdanie. Spełnione zostały również pozostałe przesłanki, określone w zarządzeniu
nr 176/2015 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i
trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury oraz wzoru wniosku o przyznanie
nagrody rocznej, aby Dyrektor mógł otrzymać nagrodę roczną za 2015 r. KJ/KJ
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