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Zapytanie 
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W związku z rozmowami z organizacjami społecznymi oraz mieszkańcami miasta proszę 
o przedstawienie aktualnej sytuacji i ewentualnych planów co do wprowadzenia spójnego 
elektronicznego katalogu książek, zasobów bibliotecznych i wypożyczeń, w tym 
wprowadzenie w każdej filii kart elektronicznych funkcjonujących do tej pory w filii 
MPBP przy ul. Łódzkiej. 

Czytelnictwo jest ważnym elementem rozwoju indywidualnego i budowania jakości życia. 
Nowoczesny, łatwy i sprawny dostęp do zasobów bibliotecznych powinien pomóc 
w rozwijaniu czytelnictwa i popularyzacji literatury. 

Pytaniem uzupełniającym jest określenie potrzeb zakupowych nowych woluminów do 
wypożyczalni. 
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Przemysław Staniszewski 
Prezydent Miasta Zgierza 

Zgierz, dnia [pgrudnia 2018 roku 

WP.0003.5.2018 

Pan Łukasz Wróblewski 
Radny Rady Miasta Zgierza 

Odpowiadając na zapytanie dotyczące aktualnej sytuacji i planów wprowadzenia spójnego 
elektronicznego katalogu książek, zasobów bibliotecznych i wypożyczeń w tym wprowadzenia 
w każdej filii kart elektronicznych, jak to ma miejsce w Bibliotece Głównej przy ul. Łódzkiej 5, 
informuję: 

1. Cała sieć bibliotek zgierskich użytkuje program biblioteczny MAK, którego autorem jest 
Biblioteka Narodowa. Wszystkie zbiory biblioteczne są już opracowane komputerowo 
w formacie MARC 21. 

2. Ponieważ Biblioteka nie prowadzi zakupu centralnego, każda placówka posiada odrębną 
bazę katalogową swoich zasobów. Bazy katalogowe wszystkich bibliotek, katalog 
czasopism, katalog „Książki mówionej" (dla osób niewidomych i niedowidzących) oraz 
Bibliografia Regionalna Zgierza i powiatu zgierskiego są dostępne w Internecie pod 
adresem: (www.mak.mpbp.zgierz.pl/cgi-bin/makwww.exe ). 

3. Obecnie automatyczna wypożyczalnia zbiorów uruchomiona jest w Bibliotece Głównej przy 
ul. Łódzkiej 5. Tutaj też czytelnikom wydawane są karty biblioteczne. 

W pozostałych filiach trwają prace przygotowawcze niezbędne do uruchomienia modułu 
„Wypożyczalnia", t.j: tworzone są komputerowe bazy czytelników oraz prowadzone są 
czynności związane z kodowaniem książek i ich powiązaniem z bazą katalogową. 
Automatyczne wypożyczalnie uruchamiane będą sukcesywnie, pierwszą planuje się 
uruchomić w roku 2019. 

4. W grudniu 2018 Biblioteka w Zgierzu podpisała porozumienie o współpracy z Biblioteką 
Narodową, m. in. w zakresie scalania baz bio-bibliograficznych i katalogów zbiorów. Stąd 
należy poczekać do ukazania się wytycznych Biblioteki Narodowej dla ogólnokrajowej sieci 
bibliotecznej w tym zakresie. 

Odpowiadając na pytanie uzupełniające, informuję, że obecnie rocznie do placówek 
bibliotecznych trafia ok. 2.700 nowych tytułów książek za kwotę ok. 70 000,00 zł. 

Na przestrzeni ostatnich lat nastąpił znaczny wzrost, zarówno liczby zakupionych książek, 
jak i nakładów finansowych poniesionych na ich zakup (rok 2014 - 1 670,00 wol. na kwotę 46.700 
zł, rok 2018 - 2.680 wol. na kwotę 70 400,00 zł). 
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