
                                                                                                               Lędziny, dn. 10.01.2019

Sprawozdanie z działalności MBP w Lędzinach

za rok 2018

1. Stan i zmiany w organizacji Biblioteki.

1.1 W 2017r. głównym problemem w MBP Lędziny był niewystarczający budżet. Miało 

to wpływ na działalność placówek mimo to obie biblioteki: centrala i filia 

zaproponowały czytelnikom oraz mieszkańcom miasta  bogatą  i zróżnicowaną ofertę. 
Do sukcesów minionego roku należy zaliczyć udział mieszkańców miasta, miast 

ościennych,  w imprezach organizowanych przez MBP  – 5.397 os. oraz niewielki 

spadek ilości czytelników - 90 osób. Nie udało się przeprowadzić planowanego 

remontu elewacji budynku centrali oraz pomalowania pomieszczeń Biblioteki. 

1.2 Zmianie uległy  dokumenty organizacyjne związane z ochroną danych osobowych 

oraz dokumenty z zakresu kontroli zarządczej w MBP Lędziny.

1.3 Obsługa finansowa Biblioteki prowadzona jest w centrali MBP Lędziny przez Gł. 

Księgową zatrudnioną w wymiarze 0,25 etatu.

2. Zmiany w sieci. Modernizacja bazy lokalowej.

2.1 W ubiegłym roku nie powstały nowe placówki.

2.2  Żadne placówki nie uległy  likwidacji.

2.3 W 2018r. w MBP Lędziny nie dokonywano zakupu sprzętu czy urządzeń 
technicznych.

2.4 W 2018r. nie prowadzono żadnych remontów. 

4. Zbiory biblioteczne

Uwzględniając preferencje czytelników, centrala przy zakupie nowości 

wydawniczych skupiła się głównie na powiększeniu księgozbioru z dziedziny literatury 

beletrystycznej dla dorosłych. Dorośli najchętniej czytają powieści sensacyjne, 

kryminalne, grozy autorstwa: Bonda K., Läckberg C., Mróz R., Slaughter K., Loureiro M.,

Puzyńska K., Chmielarz W., Link Ch., Hawkins P., Brown S., Horst J. L. Poczytnością 
cieszą się powieści obyczajowe autorstwa: Cygler H., Montefiore S.,  Shukri L., 

Klejzerowicz A., Olejniczak L., Grabowska A., Gutowska-Adamczyk,  M.,Evans R. P., 

Kordel M., Musso G., Chamberlaine D., Martin Ch., Croft K., Archer J., See L., Mirek K.,

Gargaś G., Fabisińska L., Warda M., Kołakowska A.

Młodzież często sięga po książki autorstwa: Roth V., Riordan J. – Percy Jackson i 

bogowie olimpijscy, Green J., Forman G., Hoover C., Ryan J., Holden K., Dashner J. – 

Więzień Labiryntu.



Ulubioną serią dzieci jest:, seria M. Widmarka - Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai, 

seria o Kocie Cukierku W. Cichonia, Radek Szkaradek D. Robertsa, Magiczne Drzewo     

A. Maleszki, seria detektywistyczna J. L. Horsta, Samochodzik Franek E. Wójcik, Kicia 

Kocia A. Głowińskiej oraz książki o zwierzętach autorstwa H.Webb - Zaopiekuj się mną, 
Fabisińskiej L. - Klinika pod Boliłapką, Zarębskiej E. – Klub Kociaków Słodziaków.

Z literatury popularnonaukowej najczęściej wykorzystywane są książki z dziedziny 

pedagogiki, psychologii, medycyny, historii II wojny światowej oraz biografie.

W gromadzeniu zbiorów pomocne są internet, środki masowego przekazu oraz recenzje 

książek publikowane w prasie fachowej.

Na dzień 31.12.2018  księgozbiór MBP Lędziny liczył 37 375 vol. na łączną kwotę   
694.753,97 zł.

Struktura księgozbioru przedstawia się następująco:

Literatura piękna dla dzieci       7746 vol. tj. 21%

Literatura piękna dla dorosłych       17586 vol. tj. 46 %

Literatura popularnonaukowa         12043 vol. tj.  33 %

W roku 2017 księgozbiór wzrósł o   2047   vol. na kwotę   30     580,31 zł.   

Ze środków samorządowych 937 vol. na kwotę     21.038,43 zł 

Z dotacji MKiDN                        431  vol.          na kwotę       9.300,00 zł

      Drogą darów otrzymano      26   vol. na kwotę          260,00 zł

Ogółem Biblioteka posiada 890 szt. audiobooków na łączną kwotę 17. 357,48 zł

4.2. W 2018r. MBP Lędziny prenumerowała 28 tytułów czasopism na kwotę  8.359,00zł

Były to przede wszystkim dzienniki : Gazeta Wyborcza , Dziennik Zachodni                

ale i tygodniki Polityka, Przyjaciółka, miesięczniki: Twój Styl,  Świat Nauki, Wysokie

Obcasy, Uroda, Nowe Książki. Prasa fachowa to: Bibliotekarz i Poradnik 

Bibliotekarza. Biblioteka nieodpłatnie otrzymuje Śląsk , Lędziny teraz oraz gazetę 
powiatową Powiatbl.pl.

Biblioteka nie posiada czasopism elektronicznych.

5. / 5.2.3  Czytelnictwo. Promocja. Działalność informacyjna

Na dzień 31.12.2018 r. Biblioteka zarejestrowała  1.923 czytelników Czytelnikami Biblioteki

są zarówno mieszkańcy Lędzin jak i miast ościennych, tj.: Bierunia, Imielina, Chełmu, 

Tychów, Mysłowic, a nawet Katowic czy Oświęcimia.



Czytelnicy wg kategorii wiekowej

1)  do 5 lat   72 os.

2)  6-12 lat 252 os.

3) 13-15 lat                       133 os.

4) 16-19 lat                       119 os.

5)  20-24 lat 143 os.

6)  25-44 lat 608 os.

7)  45-60 lat 414 os.

8)  powyżej 60 lat 182 os.

Czytelnicy wg zajęcia

1) Uczniowie 550 os.

2) Studenci   90 os.

3) Prac. umysłowi 453 os.

4) Prac. fizyczni 308 os. 

5) Rolnicy     2 os.

6) Inni zatrudnieni   42 os.

7) Pozostali             478 os.

.

W 2018 r. Bibliotekę odwiedziło 27 939 osób. Liczba osób uczestniczących w imprezach 

organizowanych przez MBP Lędziny wyniosła 5 397 os.

5.1/5.1.3 Wśród najpopularniejszych pozycji występują min. Kryminały min. Autorstwa M. 

Krajewskiego , K. Bondy ,S Larsona, C. Lackberg , K. Puzynskiej, W. Chmielarza , H. 

Cobena, oraz thrillery medyczne T.Gerritsen i Cooka. Czytelnicy chętnie sięgają też po 

powieści obyczajowe oraz romanse : A. Ficner-Ogonowska, H. Cygler, K. Michalak , M. 

Oleksy , M. Witkiewicz, N . Roberts , G. Musso, R.P. Evansa, S. Twardocha. Również 
fantastyka należy do chętnie wypożyczanych pozycji ( A. Philipiuk,  J. Piekara, 

G.R.R.Martin). 

Młodzież preferowała fantastyczne opowieści np. Magiczne drzewo , Baśniobór,  oraz serię 
Zwiadowcy. 

Mimo powszechnego dostępu do elektronicznych form książki, największą popularnością    
wśród dorosłych czytelników cieszy się tradycyjna książka papierowa. Wśród literatury 

popularnonaukowej największym zainteresowaniem cieszyły się biografie i autobiografie .

Wypożyczenia na zewnątrz    72034vol.  

Czasopisma nieoprawne           1251 szt.  

Audiobooki          875 szt.

Filia MBP brała udział w Narodowym Czytaniu, gdzie lekturą było Przedwiośnie 

Stefana Żeromskiego.



Filia MBP poprzez przyjmowanie wycieczek szkolnych, organizowanie lekcji 

bibliotecznych, zajęć tematycznych i pogadanek dla uczniów szkół podstawowych                  

i przedszkolaków dąży do tego, aby w dobie komputerów, gier i bajek telewizyjnych, czytanie

książek jako interesująca forma poznawania świata, rozwijania wyobraźni i spędzania 

wolnego czasu, nie odeszła w zapomnienie.  

Biblioteka poświęciła wiele uwagi najmłodszym czytelnikom, zapewniając im 

ciekawe formy zabaw integracyjnych oraz kontynuowała akcję Cała Polska Czyta Dzieciom.  

Najmłodszym najczęściej czytały bibliotekarki Filii. Ogółem w akcji CPCD wzięło udział      

1 561 osób.

Z przedszkolakami spotkała się pani Dorota Król, członek zespołu Lędzinianie, która  

w interesujący sposób zaprezentowała dzieciom historię i kulturę Lędzin, zapoznała                

z tradycyjnymi piosenkami śląskimi.  

Dla uczniów SP nr 3 w Lędzinach zorganizowano 4 spotkania  autorskie z panią  
Gabrielą Kotas, poetką z Mysłowic Ławek. Pani Gabriela obrazowo opowiadała dzieciom       

o zwierzętach żyjących na jej podwórku oraz przedstawiła bajkową misiową rodzinkę, 
zachęcając małych słuchaczy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na najlepszą 
ilustrację do jej kolejnych bajek. Autorka zapoznała uczniów z treścią jej najnowszej bajki 

Lekcje przyjaźni. Po prezentacji twórczości poetki, dzieci mogły nabyć zarówno książki jak    

i misie z włóczki również autorstwa poetki. Ogółem w spotkaniach z pisarką wzięły udział 

283 osoby.

Na finał Tygodnia Bibliotek odbyło się spotkanie 3 grup uczniów ze SP nr 3 z panią 
Jolantą Reisch-Klose, dziennikarką i autorką opowiadań dla dzieci. Autorka barwnie 

opowiadała o swoim pisarstwie, zachęcała dzieci do udziału w zabawie tworzenia bajek na 

podstawie ilustracji. Na koniec spotkania autorka odpowiadała na liczne pytania uczniów        

i rozdawała autografy. W spotkaniu wzięło udział 61 osób.

Zorganizowano 9 lekcji bibliotecznych, w których uczestniczyło 193 dzieci. 

Zachęcając do korzystania ze zbiorów i usług Filii MBP przyjęto 6 wycieczek  ze SP nr 2 oraz

Przedszkola nr 2 w Lędzinach w ogólnej liczbie 145 osób. 

Propagując kulturę i zainteresowania czytelnicze wśród najmłodszych, organizowano zajęcia 

tematyczne.                                                                                                                         

Tematy spotkań:

1. Ochrona przyrody

2. Dbam o zdrowie

3. Mój dom rodzinny

4. Rola książki w naszym życiu

5. Dary lata i jesieni

6. Historia Lędzin i tradycje śląskie

Biblioteka nie posiada stanowisk komputerowych oraz innych sprzętów technicznych 

przystosowanych dla osób z dysfunkcją wzroku.                                                                     

Dla czytelników niepełnosprawnych jest kilkanaście tytułów książek z dużą czcionką oraz 

890 audiobooków.

Podobnie jak w latach ubiegłych Filia MBP współpracowała z Ośrodkiem bł. 

Karoliny, instytucją zajmującą się działalnością na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. 

Prowadzone były cykliczne spotkania tematyczne:

1. Ptaki zimą
2. Wielkanocne tradycje



3. Ekologia

4. Moja rodzina

5. Jak spędzić bezpiecznie wakacje – praca plastyczna pod hasłem Znaki ostrzegawcze nad 

wodą

6. Zakupy

- rodzaje sklepów

- co wybrać, aby przygotować zdrowy posiłek

7. Spotkanie wigilijne połączone z zajęciami plastycznymi – ozdoby świąteczne.

 

Mimo powszechnego dostępu do elektronicznych form książki, największą popularnością    
wśród dorosłych czytelników cieszy się tradycyjna książka papierowa, rzadko też 
wykorzystywane są audiobooki.

Największą liczbę 20 571 wol. wypożyczonych książek stanowi literatura piękna dla 

dorosłych, następnie literatura dziecięca.– 17.743 wol, a literatura popularnonaukowa -  

18121 wol. 

Podobnie jak w latach ubiegłych najczęściej wypożyczana była beletrystyka dla 

dorosłych. Chętnie sięgano po nowe książki obyczajowe polskich pisarzy, m.in. M. Kordel, 

K. Mirek, M. Witkiewicz, A. Olejnik, A. Lingas-Łoniewskiej, K. Michalak, K. Wilczyńskiej, 

K. Gargaś, L. Shukri.  Z prozy zagranicznej poczytnością cieszyły się powieści takich pisarzy 

jak R. P. Evans, G. Musso, D. Chamberlaine, Ch. Martin, J. Archer.            

Dominują również powieści sensacyjne, kryminalne, thrillery autorstwa C. Läckberg,           

R. Mroza, K. Slaughter, W. Chmielarza, Ch. Link, J. L. Horst, K. Bondy.  Dużym 

powodzeniem cieszyły się też powieści historyczne min. E. Cherezińskiej  oraz M. Duenas .

Młodzież sięga po książki takich autorów jak: G. Forman, C. Hoover, J. Ryan, K. Holden,    

L. Rayvan, J. Sorensen, B. Holden oraz J. Flanagan .

Zauważono, że czytelnicy dorośli najchętniej wybierali nowe wydawnictwa oraz kontynuacje 

popularnych cykli oraz książki polecane przez media.

Z prozy zagranicznej poczytnością cieszyły się powieści takich pisarzy jak R. P. 

Evans, G. Musso, D. Chamberlaine, Ch. Martin, J. Archer.            

Dominują również powieści sensacyjne, kryminalne, thrillery autorstwa C. Läckberg,           

R. Mroza, K. Slaughter, W. Chmielarza, Ch. Link, J. L. Horst, K. Bondy.  Dużym 

powodzeniem cieszyły się też powieści historyczne min. E. Cherezińskiej  oraz M. Duenas .

Literatura naukowa i popularnonaukowa wypożyczana jest głównie przez osoby 

uczące się.  Najczęściej wykorzystywane są książki z dziedziny pedagogiki, psychologii, 

medycyny, literaturoznawstwa, historii, ekonomii.                                                                      

Wśród pozostałych czytelników zainteresowaniem cieszy się literatura faktu, historia 

najnowsza oraz historia II wojny światowej, biografie sławnych osób i wspomnienia.

5.2.    Czytelnictwo dzieci i młodzieży.

Ulubioną serią dzieci nadal jest:, seria M. Widmarka - Biuro Detektywistyczne 

Lassego i Mai, seria o Kocie Cukierku W. Cichonia, Radek Szkaradek D. Robertsa, Magiczne 

Drzewo A. Maleszki, seria detektywistyczna J. L. Horsta, Samochodzik Franek E. Wójcik, 

Kicia Kocia A. Głowińskiej oraz książki o zwierzętach autorstwa H.Webb.                              



Młodzież sięga po książki takich autorów jak: G. Forman, C. Hoover, J. Ryan,            

K. Holden, L. Rayvan, J. Sorensen, B. Holden oraz J. Flanagan .

5.2.1. /5.2.2. Dla uczniów szkół i przedszkoli przeprowadzono 25 lekcji bibliotecznych,         

w których uczestniczyło 650 dzieci. Biblioteka poświęciła wiele uwagi najmłodszym 

czytelnikom, zapewniając im ciekawe formy zabaw integracyjnych oraz kontynuowała akcję 
Cała Polska Czyta Dzieciom.  

 Ogółem w akcji CPCD wzięło udział 2 761 dzieci

Z inicjatywy Filii z przedszkolakami spotkała się pani Dorota Król, członek zespołu 

Lędzinianie, która  w interesujący sposób zaprezentowała dzieciom historię i kulturę Lędzin, 

zapoznał  z tradycyjnymi piosenkami śląskimi.  

Dla uczniów SP nr 3 w Lędzinach zorganizowano 4 spotkania  autorskie z panią  
Gabrielą Kotas, poetką z Mysłowic Ławek. Pani Gabriela obrazowo opowiadała dzieciom     

o zwierzętach żyjących na jej podwórku oraz przedstawiła bajkową misiową rodzinkę, 
zachęcając małych słuchaczy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na najlepszą 
ilustrację do jej kolejnych bajek. Autorka zapoznała uczniów z treścią jej najnowszej bajki 

Lekcje przyjaźni. Po prezentacji twórczości poetki, dzieci mogły nabyć zarówno książki jak    

i misie z włóczki również autorstwa poetki. Ogółem w spotkaniach z pisarką wzięły udział 

283 osoby.

Na finał Tygodnia Bibliotek odbyło się spotkanie 3. grup uczniów ze SP nr 3 z panią 
Jolantą Reisch-Klose, dziennikarką i autorką opowiadań dla dzieci. Autorka barwnie 

opowiadała o swoim pisarstwie, zachęcała dzieci do udziału w zabawie tworzenia bajek na 

podstawie ilustracji. Na koniec spotkania autorka odpowiadała na liczne pytania uczniów        

i rozdawała autografy. W spotkaniu wzięło udział 61 osób.

Propagując kulturę i zainteresowania czytelnicze wśród najmłodszych, organizowano zajęcia 

tematyczne.                                                                                                                         

Tematy spotkań:

1. Ochrona przyrody

2. Dbam o zdrowie

3. Mój dom rodzinny

4. Rola książki w naszym życiu

5. Dary lata i jesieni

6. Historia Lędzin i tradycje śląskie

MBP Lędziny przystąpiła do programu dla najmłodszych „ Mała książka Wielki człowiek”

zorganizowanego przez Instytut Książki .

MBP poprzez przyjmowanie wycieczek szkolnych, organizowanie lekcji bibliotecznych, 

zajęć tematycznych i pogadanek dla uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków dąży do 

tego, aby w dobie komputerów, gier i bajek telewizyjnych, czytanie książek było interesującą 
forma poznawania świata, rozwijania wyobraźni i spędzania wolnego czasu. 

Propagując kulturę i zainteresowania czytelnicze wśród najmłodszych, organizowano zajęcia i

warsztaty tematyczne. 



W czasie ferii Centrala MBP Lędziny zorganizowała zajęcia dla dzieci, w których 

uczestniczyło 579 dzieci. Były to zajęcia tematyczne ale i Karnawałowy Bal  oraz 

przedstawienie teatralne. W Tygodniu Bibliotek zorganizowano spotkania zarówno dla dzieci 

jak i dla dorosłych.

Dla dzieci spotkanie poprowadził Paweł Beręsewicz (90 osób), spotkanie to cieszyło 

się wielkim zainteresowaniem. Podróżniczka Marzena Filipczak miała prelekcję dla 

młodzieży   i dla dorosłych (80 osób) 

Autorka książek dla dzieci Jolanta Reisch – Klosse poprowadziła spotkanie pt. „ Przygody 

Ćmy Beatki” a dorosłym opowiedziała o Papieżu Franciszku. (66 osób) .

Centrala MBP  była organizatorem Dnia Dziecka na Placu Farskim , gdzie były zabawy dla 

dzieci wraz z rodzicami , dmuchańce oraz mnóstwo interesujących atrakcji (150 osób) .

 W ubiegłym roku odbyły się też imprezy cykliczne  między innymi kolejna edycja Konkursu 

„Mistrz Pięknego Czytania” -  (32 osoby)  oraz konkursy recytatorskie (97 osób) . Nowością 
był konkurs dla młodszych uczniów „ Czytam , lubię to !” Jak każdego roku podczas 

wakacji były zajęcia w Bibliotece. W tym roku uczestniczyło  w nich 235 osób.

W czerwcu podczas Dni Lędzin , byliśmy organizatorem warsztatów i zajęć edukacyjnych dla

dzieci oraz dmuchanego miasteczka (350 osób). 

Aby uczcić 100 lecie Odzyskania Niepodległości zorganizowano spotkanie z                          

J. Pałkiewiczem „ Polski Żywioł”, oraz konkursy  recytatorskie o tematyce patriotycznej.       

Bibliotekarze uczestniczyli w Dniu Głośnego Czytania , gdzie czytali przedszkolakom. (160 

osób). W okresie świątecznym w Bibliotece odbyły się warsztaty dekorowania pierników 

oraz robienia dekoracji świątecznych. ( 246 dzieci) . Obchodzono również Urodziny 

Pluszowego Misia i Dzień Postaci z Bajek.  (186 dzieci)                                                          

Do najciekawszych spotkań autorskich w tym roku zaliczyć należy grudniowe spotkanie 

autorskie  Moniki Oleksy, która promowała swoją najnowszą książkę „Tylko morze 

zapamięta”.                      

6. Obsługa osób niepełnosprawnych i specjalnych grup użytkowników.

6.1. Biblioteka nie posiada stanowisk komputerowych oraz innych sprzętów technicznych 

przystosowanych dla osób z dysfunkcją wzroku.                                                                     

Dla czytelników niepełnosprawnych jest kilkanaście tytułów książek z dużą czcionką oraz 

890 audiobooków.

Podobnie jak w latach ubiegłych Filia MBP współpracowała z Ośrodkiem bł. 

Karoliny, instytucją zajmującą się działalnością na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. 

Prowadzone były cykliczne spotkania tematyczne:

1. Ptaki zimą
2. Wielkanocne tradycje

3. Ekologia

4. Moja rodzina

5. Jak spędzić bezpiecznie wakacje – praca plastyczna pod hasłem Znaki ostrzegawcze nad 

wodą

6. Zakupy

- rodzaje sklepów



- co wybrać, aby przygotować zdrowy posiłek

7. Spotkanie wigilijne połączone z zajęciami plastycznymi – ozdoby świąteczne.


