
Struktura zbiorów na dzień  31.12.2018 r. w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu 
przedstawiała się następująco:

- literatura popularnonaukowa           37 767   woluminów
- literatura piękna dla dorosłych         36 492   woluminów
- literatura dla dzieci                            22 586   woluminów
- czasopisma oprawne                               282   woluminów
- zbiory specjalne                                       2726   jednostek

Razem:                                                   99 853   woluminów

W 2018 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej zarejestrowano 10 498 czytelników, którym 
wypożyczono na zewnątrz i udostępniono na miejscu 151 675 woluminów, w tym 129 189 książek i 
10680 jednostek zbiorów multimedialnych. Na 100 mieszkańców liczba czytelników wynosiła 28 osób.
Na miejscu udostępniliśmy 4725 książek i czasopism oprawnych, 11 183 czasopism bieżących . 
Ogółem udzieliliśmy 18 619 informacji.

Informacja o zbiorach w 2018 r.

Książki:
- zakup  4 424     woluminów               na kwotę           73 915,82 zł
- dar          163      woluminy               na kwotę              2 639,00 zł
  razem:   4587     książki                     na kwotę         76 554,82 zł

Multimedia:
- zakup      325      jednostek                  na kwotę          8 295,85 zł
- dar             42      jednostek                 na kwotę             224,98  zł
   razem:    367     jednostek                na kwotę          8 520,83 zł

W 2018 r. ogółem przybyło 4954 książek i multimediów na kwotę:  85 075,65 zł.



Struktura zbiorów na dzień  31.12.2017 r. w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu 
przedstawiała się następująco:

- literatura popularnonaukowa           37 128   woluminów
- literatura piękna dla dorosłych         34 836   woluminów
- literatura dla dzieci                            21 317   woluminów
- czasopisma oprawne                               277   woluminów
- zbiory specjalne                                       2359   jednostek

Razem:                                                   95 917   woluminów

W 2017 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej zarejestrowano 10 411 czytelników, którym 
wypożyczono na zewnątrz i udostępniono na miejscu 158 118 woluminów, w tym 136 903 książek i 
czasopism oprawnych oraz 9908 jednostek zbiorów multimedialnych. Na 100 mieszkańców liczba 
czytelników wynosiła 27 osób.
Na miejscu udostępniliśmy 5368 książek i czasopism oprawnych, 10 891 czasopism bieżących. 
Ogółem udzieliliśmy 24 517 informacji.

Informacja o zbiorach w 2017 r.

Książki:
- zakup   2313      woluminów             na kwotę           55 666,72 zł
- dar          309      woluminów               na kwotę           5 197,00 zł
  razem:  2622     książki                     na kwotę         60 863,72 zł

Multimedia:
- zakup      201      jednostek                  na kwotę          5 663,74 zł
- dar              7      jednostek                 na kwotę                 72,55 zł
   razem:    208     jednostek                na kwotę           5 736,29 zł

W 2017 r. ogółem przybyło 28302 książek i multimediów na kwotę:  66 600,01 zł



Struktura zbiorów na dzień  31.12.2016 r. w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu 
przedstawiała się następująco:

- literatura popularnonaukowa           36 727   woluminów
- literatura piękna dla dorosłych         33 735   woluminów
- literatura dla dzieci                            20 759  woluminów
- czasopisma oprawne                               272   woluminów
- zbiory specjalne                                     2151  jednostek

Razem:                                                   93 644   woluminy

W 2016 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej zarejestrowano 10 835 czytelników, którym 
wypożyczono na zewnątrz i udostępniono na miejscu 165 499 woluminów, w tym 143 646 książek i 
8689 jednostek zbiorów multimedialnych. Na 100 mieszkańców liczba czytelników wynosiła 28 osób.
Na miejscu udostępniliśmy 6908 książek i czasopism oprawnych, 12 704 czasopism bieżących . 
Ogółem udzieliliśmy 23 144 informacji.

Informacja o zbiorach w 2016 r.

Książki:
- zakup  1 976     woluminów               na kwotę           49 996,23 zł
- dar          619      woluminy               na kwotę              8 621,80 zł
  razem:   2595     książki                     na kwotę         58 618,03 zł

Multimedia:
- zakup      251     jednostek                  na kwotę          6 463,08 zł
- dar             67      jednostek                 na kwotę             819,92 zł
   razem:    318     jednostek                na kwotę          7 283,00 zł

W 2016 r. ogółem przybyło 2913 książek i multimediów na kwotę:  65 901,03 zł.



Struktura zbiorów na dzień  31.12.2015 r. w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu 
przedstawiała się następująco:

- literatura popularnonaukowa           37 966   woluminów
- literatura piękna dla dorosłych         32 730   woluminów
- literatura dla dzieci                            19 849   woluminów
- czasopisma oprawne                               252   woluminów
- zbiory specjalne                                       2752   jednostek

Razem:                                                   93 549   woluminów

W 2015 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej zarejestrowano 11 366 czytelników, którym 
wypożyczono na zewnątrz 155 825 woluminów, w tym 146 588 książek i 8827 jednostek zbiorów 
multimedialnych. Na 100 mieszkańców liczba czytelników wynosiła 29 osób, a wypożyczeń ogółem 
394 książek.
Na miejscu udostępniliśmy 6230 książek, 13 085 czasopism bieżących i 72 jednostki zbiorów 
specjalnych. Ogółem udzieliliśmy 26 677 informacji.

Informacja o zbiorach w 2015 r.

Książki:
- zakup  1 560      woluminy               na kwotę         39 450,84 zł
- dar          404      woluminów               na kwotę        6 040,00 zł
  razem:  1 964      książki                     na kwotę     45 490,84 zł

Multimedia:
- zakup      191      jednostek                  na kwotę          5 059,90 zł
- dar           157      jednostek                 na kwotę             734,00 zł
   razem:    348     jednostek                na kwotę          5 793,90 zł


