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Drezno - miasto we wschodnich Niemczech, położone nad Łabą. Jest stolicą Saksonii i liczy około 500 000
mieszkaoców.
Biblioteka miejska w Dreźnie posiada 20 bibliotek dzielnicowych. Dysponuje dwoma bibliobusami, które
zatrzymują się regularnie w 28 punktach miasta. Roczny budżet biblioteki wynosi 11 000 000€, w tym
1 200 000€ pochodzi z działalności własnej. Na zbiory przeznacza się 800 000€. Fundusze te dzielone
są między filie. Wysokośd dotacji uzależniona jest od ilości wypożyczeo w ciągu roku i ich charakteru
(najwyżej notowane są wypożyczania książek). Kierownik biblioteki decyduje o wyborze pozycji do zakupu.
Listę zakupów przesyła do biblioteki centralnej, która kupuje i opracowuje zbiory dla bibliotek
oddziałowych. Biblioteki dysponują 270 000 zbiorów.
Biblioteka główna rozlokowana jest na jednym poziomie na powierzchni 4000 m 2 . Wszystkie zbiory są
w wolnym dostępie. Większośd zbiorów nie jest zabezpieczona. Zabezpieczone są jedynie książki cenne
i media dla młodzieży.
Biblioteka posiada wypożyczalnię mediów elektronicznych dostępnych online. Czytelnik ma prawo dostępu
do zamówionej pozycji przez określony czas.
W bibliotece zatrudnionych jest 30 osób na pełnym etacie (są to bibliotekarze i asystenci), oprócz tego
pracują wolontariusze (praktykanci, studenci) i za niewielką opłatą bezrobotni. Istnieje specjalny dział,
w którym zatrudnione są dwie osoby dowożące książki do niepełnosprawnych i osób starszych.
Użytkownicy biblioteki stanowią 14% mieszkaoców Drezna. W celu zwiększenia liczby czytelników
opracowuje się projekty adresowane do konkretnych grup docelowych (np. rodzice dzieci do pierwszego
roku życia, mężczyźni czy generacja 50+). Rocznie bibliotekę odwiedza 1 800 000 użytkowników.
W 2009 roku wypożyczono we wszystkich miejskich placówkach 5 400 000 książek i innych mediów, co daje
20 jednostek na jednego użytkownika (statystykę bardzo podnoszą filmy, nagrania muzyczne, gry).
Korzystanie z bibliotek jest płatne. Opłaty wynoszą: rodzina – 20 €/rok, dorośli - 12 €/rok, młodzież –
5 €/rok, dzieci do 13 roku życia – bezpłatnie.
Za przetrzymanie zbiorów pobierane są kary: za przetrzymywanie książek – 0,2 €/dzieo, za przetrzymywanie
kaset 1,5 €/dzieo. Dzieci płacą kary w wysokości 0,75 €/dzieo. Na koncie nie można mied więcej niż
50 tytułów.
Poza wypożyczeniami w bibliotece, do której czytelnik jest zarejestrowany można:
wypożyczad i zwracad zbiory w dowolnej bibliotece (zamówienie z innej biblioteki 1 €, zwrot 0,10 €),
zamawiad książkę z dostawą do domu (opłata1€),
otrzymywad informacje drogą mailową.
We wszystkich bibliotekach rocznie realizowanych jest około 5 200 różnych form działalności (głośne
czytanie dzieciom, projekty np. Mocny w czytaniu, Przez książki droga na świat).
W najbliższej przyszłości planuje się połączenie biblioteki z mediateką i przeniesienie do nowej siedziby.
Będzie nią Pałac Kultury znajdujący się w centrum Drezna.
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Rys. 1. Widok po wejściu do biblioteki

Rys. 2. Świat dzieci
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Rys. 3. Dział zbiorów turystycznych

Rys. 4. Sala spotkao, miejsce gdzie zdobyliśmy większośd informacji

Strona biblioteki: http://www.bibo-dresden.de/

