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lokal
W obecnym budynku  biblioteka 
znajduje się od roku 1975, kiedy 
to po gruntownym remoncie 
została przeniesiona z ratusza .

W latach 90. odnowiono mocno 
zniszczoną elewację budynku 
oraz przeprowadzono gruntowny  
remont pomieszczeń .

Od  2007 roku nastepuje 
sukcesywna modernizacja 
pomieszczeń biblioteki i filii 
wiejskich.



Czytelnia dla Dorosłych i dla Dzieci



Wypożyczalnia dla Dorosłych              

i dla Dzieci



Dział Gromadzenia         

i hol wystawowy



Filie wiejskie

Siecieborzyce                         Długie



Dzikowice

Leszno Górne Wiechlice



Zbiory
Prasa

Zbiory 

multimedialne

Książki



Zbiory specjalne



Biblioteka w liczbach (dane z 2010 r.)

Zbiory biblioteczne Statystyka biblioteczna

• literatura piękna dla dzieci                                                                    
19 816  vol.          21,8%

• literatura piękna dla 
dorosłych                                                              
35 232 vol.           38,7%

• literatura popularnonaukowa              
35 931  vol.          39,5%

Księgozbiór (z filiami):    

90 979 vol.

• %  czytelników  wśród 
mieszkańców  gminy …. 19,1

• Przeciętna dzienna odwiedzin        
( z imprezami )  ………… 742     

• Przeciętna dzienna odwiedzin              
w czytelniach i wypożyczal-

niach)  …………………….. 456

• Przeciętna dzienna wypożyczeń 
…………………………………. 859

• Liczba wypożyczeń na  jednego 
czytelnika……………………  37,9

• Liczba zbiorów na jednego 
mieszkańca gminy ………… 4,3



Komputeryzacja

Pierwsze stanowiska komputerowe     Wykorzystanie komputerów                                                

dla czytelników w MBP                         podczas zajęć z seniorami –

w 2005 roku.  Rok później                   2011 rok   

rozpoczynamy pracę  w systemie

PROLIB.      



Urządzenia do dyspozycji 

użytkowników

• Stanowiska 
komputerowe z 
dostępem do Internetu

• Urządzenia ksero

• Skanery

• Drukarki kolorowe

• 2 projektory z ekranami

• Fax 



Biblioteka 

oferuje

• Bezpłatny Internet

• Sprzęt biurowy

• Wypożyczenia międzybiblioteczne

• Zajęcia popołudniowe z dziećmi

• Pomoc w tworzeniu bibliografii

• Możliwość udziału w projektach       
zewnętrznych

• Możliwość wystawiennictwa                
hobbystycznych zbiorów

• …



Szkolenia

„Program Rozwoju Bibliotek” 

i szkolenia specjalistyczne       „Biblioteka +”

i szkolenia IT



Projekty

Program IKONKA – 2007 r.

Uruchamianie punktów  dostępu 
do Internetu w bibliotekach 

publicznych 

Program Rozwoju 
Bibliotek

Przystąpienie – rok 2009

 sprzęt elektroniczny 

 szkolenia dla bibliotekarzy

 granty na realizację 
projektów

Podniesienie standardu



Poprawa infrastruktury – program MKiDN
Podniesienie standardu bibliotek publicznych było głównym celem 

projektu. 

2. Filia biblioteczna                    
w Długiem 

3. Filia biblioteczna                
w Lesznie Górnym

1. Oddział dla Dzieci                    
w Szprotawie



Przyjaciele Biblioteki
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SzDK 

Muzeum 

Ziemi 

Szprotawski

ej 

OHP 

11 Batalion 

Dowodzenia 

Izba 

Historii 



11 Batalion Dowodzenia                 

w Żaganiu 

Uroczyste przekazanie 
księgozbioru żagańskiej 
biblioteki wojskowej –

3 czerwca 2011 r.  
sala rycerska Urzędu 
Miejskiego. Uczestniczyli: 
ppłk Maciej Kowalski, 
wiceburmistrz Paweł 
Chylak i dyrektor MBP 
Jolanta Wawrzyniak. 



Dziękujemy 

za 

współpracę


