
                                                                                                               Lędziny, dn. 13.01.2020 

 

Sprawozdanie z działalności MBP w Lędzinach                                                                    

za rok 2019 

 

1. Stan i zmiany w organizacji Biblioteki. 

 

1.1 W 2019r. głównym problemem w MBP Lędziny był znacznie zmniejszony budżet. 
Pomimo tych trudności w filii nr 1 zainstalowano nowe oświetlenie na całej 

powierzchni Biblioteki, natomiast w centrali udało się zainstalować oświetlenie 

częściowo -  na wypożyczalni dla dorosłych. 

Dla potrzeb centrali MBP Lędziny zakupiono urządzenie wielofunkcyjne marki 

Brother. 
Nie udało się przeprowadzić planowanego remontu elewacji budynku centrali oraz   

pomalowania pomieszczeń Biblioteki.  

1.2 Zmianie uległy  dokumenty organizacyjne związane z ochroną danych osobowych, 

dokumenty z zakresu kontroli zarządczej w MBP Lędziny oraz Regulamin 

Wynagradzania Pracowników MBP Lędziny.. 

1.3 MBP Lędziny nie funkcjonuje w soboty i niedziele z uwagi na zbyt małą liczbę 

odwiedzających.                                              

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 2019r. w MBP Lędziny nie dokonywano zakupu sprzętu czy urządzeń 

technicznych. Dokonano całkowitej wymiany oświetlenia w pomieszczeniach filii,     

a w centrali - z uwagi na zwiększenie ilości półek w regałach, a tym samym 

wysokości tychże regałów, udało się częściowo doświetlić Wypożyczalnię dla 

Dorosłych. 

4. Zbiory biblioteczne 

 

4.1. Biblioteka jest ośrodkiem kształtowania kultury czytelniczej w środowisku lokalnym        

i pełni charakter uniwersalny. Przy gromadzeniu zbiorów brane są pod uwagę preferencje 

czytelników. Gromadząc nowe pozycje placówka brała pod uwagę zróżnicowane potrzeby             

i zainteresowania czytelników. Kierowano się też recenzjami i publikacjami w prasie 

fachowej i środkach masowego przekazu oraz sugestiami czytelników. Zakup nowych pozycji 

ma na celu podniesienie poziomu czytelnictwa, poszerzeniu zainteresowań i podniesienie 

kultury czytelniczej. Biblioteka bierze udział w przygotowaniu czytelników do życia                          

w społeczeństwie informacyjnym. Coraz większą popularnością cieszą się zbiory 

audiobooków, które wypożyczają chętnie czytelnicy z dysfunkcją wzroku jak i czytelnicy, 

którzy słuchają w trakcie wykonywania codziennych prac i obowiązków. W związku z tym 



poszerzyła się gama dostępnych pozycji. Nie są to już tylko lektury i klasyka ale również 

nowości pojawiające się na rynku wydawniczym. 
 

Preferencje czytelnicze: 

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, K. Hannah.                                                          

Dużą popularnością cieszyły się  kryminały i thrillery autorstwa  C. Läckberg, R. Mroza,       

K. Croft, W. Chmielarza, Ch. Link, J. L. Horst, K. Bondy, A Kańtoch.                             

Wśród literatury popularnonaukowej największym zainteresowaniem cieszyły się biografie, 

książki psychologiczne oraz wojenne. Młodzież chętnie sięgała po fantastykę.              

Największą popularnością cieszyły się książki R. Riordana (serie Percy Jackson i bogowie 

olimpijscy oraz Apollo i Boskie Próby), Jamesa Dashnera (seria Więzień Labiryntu) oraz 

Johna Flanagana (seria Zwiadowcy).                                                                                   

Najmłodsi czytelnicy gustuję w opowieściach Holly Webb oraz serii Widmarka – Biuro 

Detektywistyczne Lassego i Mai. Dużą popularnością cieszą się: 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, 

Fabisińskiej L. - Klinika pod Boliłapką, E. Zarębskiej  – Klub Kociaków Słodziaków.                                                                                                                           

W związku z otrzymaniem nagrody Nobla w dziedzinie literatury przez Olgę Tokarczuk        

w nieustającym obiegu były książki jej autorstwa. 
 

4.2. W 2019r. MBP Lędziny prenumerowała 29 tytułów czasopism na kwotę  2.882,00zł.              

z uwagi na cięcia budżetowe prenumerata trwała tylko przez I kwartał. 
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 

otrzymywała Śląsk, Gazetę Miejską Lędziny oraz gazetę powiatową Powiatbl.pl. 

Mimo tego czasopisma cieszyły się popularnością aż do końca roku, szczególnie te o 

tematyce naukowej 
Biblioteka nie posiada czasopism elektronicznych. 

 

 

5. Czytelnictwo. Promocja. Działalność informacyjna 

 

5.1. Czytelnictwo dorosłych 
 

5.1.1. /5.1.2. W związku z cięciami budżetowymi w tym roku nie odbyły się spotkania 

autorskie dla dorosłych. Mimo to biblioteka zorganizowała imprezę dla dorosłych 

czytelników. Z okazji Dnia Kobiet odbyły się warsztaty dotyczące tematu kobiecego zdrowia. 

W ramach swojej działalności biblioteka zaprosiła dzieci wraz z rodzicami na warsztaty 

wielkanocne, a z okazji Dnia Matki odbyły się warsztaty „Kwiatek dla Mamy”.                    

MBP współorganizowała również Dni Miasta, na które przygotowała wiele atrakcji dla całych 

rodzin.                                                                                                                                              

Opierając się na wieloletnim doświadczeniu z czytelnikiem dorosłym należy stwierdzić, iż 

https://lubimyczytac.pl/cykl/191/percy-jackson-i-bogowie-olimpijscy
https://lubimyczytac.pl/cykl/191/percy-jackson-i-bogowie-olimpijscy
https://lubimyczytac.pl/autor/43173/james-dashner


jest to grupa najbardziej aktywna czytelniczo oraz bardzo chętna do udziału                             

w przedsięwzięciach organizowanych przez Bibliotekę. Ograniczone fundusze jakimi 

dysponowała MBP Lędziny w 2019r. nie pozwoliły poza nowościami książkowymi na 

przedstawienie ciekawej oferty kulturalnej dla tej grupy docelowej.                                                                                                                                        

Dużą popularnością cieszyła się również wystawa zdjęć zorganizowana przez MBP. Autorką 

prac była mieszkanka Lędzin, która uwieczniła na swoich fotografiach nasze miasto. 

5.1.3. Z myślą o dorosłych czytelnikach Biblioteka oprócz zakupu nowości książkowych dla 

tej grupy, brała udział w „Tygodniu Bibliotek”, „Narodowym Czytaniu”, sprawdzoną formą 

były gazetki, wystawki, a także zdjęcia, recenzje nowości na Fb. 

 

5.1.4. Z okazji 100 rocznicy wybuchu Powstań Śląskich w centrali MBP Lędziny odbył się 

cykl spotkań dotyczących tego zagadnienia. Biblioteka zaprosiła szeroką grupę młodych 

czytelników, którzy w historycznej scenerii zgłębili ten temat.      

MBP Lędziny planuje zorganizować obchody w formie spotkań, wystaw, prezentacji na Fb     

i na str. internetowej z okazji :100. lecia Bitwy Warszawskiej, 100. rocznicy urodzin Jana 

Pawła II,   100. rocznicy urodzin i 35. rocznicy śmierci Leopolda Tyrmanda  

 

5.2. Czytelnictwo dzieci i młodzieży 
 

5.2.1. W 2019r. W Bibliotece (centrala + filia) przeprowadzono 25 lekcji bibliotecznych, w 

których uczestniczyło 562 dzieci. Filia zachęcając do korzystania ze swoich zbiorów i usług 

przyjęła 9 wycieczek z Przedszkola nr 2 w Lędzinach w ogólnej liczbie 195 osób. 
Także Filia MBP Lędziny zorganizowała w okresie ferii zimowych ciekawe zajęcia 

rozwijające wyobraźnię  i kreatywność  dzieci. W zajęciach uczestniczyło 39 dzieci. Tematy 

zajęć: 

1. Biżuteria– wykonywanie ozdób z różnych materiałów 
2. Gry i zabawy walentynkowe połączone z konkursem plastycznym na najpiękniejszą 

walentynkę 

3. Abstrakcje gąbką malowane – zajęcia plastyczne 

4. Zima w tęczowych kolorach – zajęcia literacko-plastyczne 

5. Wagony pełne atrakcji z zimowych wakacji– wspólne tworzenie plastycznej wersji 

lokomotywy, której wagony mieszczą najpiękniejsze wspomnienia z zimowego wypoczynku 
6. Wykonanie masek i strojów karnawałowych połączone z zabawą taneczną 

 

5.2.2. W ubiegłym roku Biblioteka nie organizowała spotkań autorskich dla dzieci                    

i młodzieży –  nie pozwolił na to znacznie okrojony budżet,  pomniejszony o kwotę 50. tys. zł 

 

5.2.3. W ubiegłym roku MBP Lędziny kontynuowała udział w projekcie „Mała książka - 

wielki człowiek” oraz w ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, brała także 

udział w następujących przedsięwzięciach:   

Tydzień Głośnego Czytania, Wakacyjne Czytanie, Tydzień Bibliotek. Od kilku lat biblioteka 

współpracuje z Miejskim Żłobkiem i zachęca najmłodszych mieszkańców miasta do czytania 

i korzystania z zasobów biblioteki.                                                                                        

MBP Lędziny współpracowała z innymi placówkami miejskimi (szkoły, przedszkola, żłobki) 

i aktywnie bierze udział w imprezach przez nich organizowanych (konkursy, przedstawienia, 

akademie). 

5.3. MBP Lędziny nie prowadzi działalności wydawniczej. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Leopold_Tyrmand


6. Obsługa osób niepełnosprawnych i specjalnych grup użytkowników 

6.1./6.2. Biblioteka nie prowadzi działalności w szpitalach, domach opieki, aresztach. 

6.3. Zbiory dla czytelników niepełnosprawnych: 

- audiobooki, ilość: 915 szt.                                                                                                                   

- książka z dużą czcionką: ok. 90 vol. 

6.4. W Bibliotece działa wolontariat na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, seniorów – 

wielu z nich książki są donoszone lub przywożone do domu. 

6.5. Z usług Biblioteki sporadycznie korzystają obywatele Ukrainy – Internet, ksero. Jest to 

niewielka grupa – ok. 10 osób. 

7. Stan organizacyjny i działalność Biblioteki stopnia powiatowego.                                                 

MBP Lędziny nie pełni roli biblioteki powiatowej. 

8. Sprawy kadrowe i sytuacja zawodowa bibliotekarzy. 

8.1. W MBP Lędziny stan zatrudnienia jest wystarczający. W Centrali i Filii do obsługi 

czytelników są zatrudnione 4. osoby, po 2. na placówkę – starsi bibliotekarze. Pracownicy 

merytoryczni stale podnoszą swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych z zakresu 

pedagogiki.  

8.2. Pracownicy MBP Lędziny brali udział w podnoszeniu swoich kwalifikacji na studiach 

podyplomowych, na kierunkach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz przygoto-

wanie pedagogiczne, organizator: Instytut Studiów Podyplomowych w Tychach. Gł. Księ-

gowa brała udział w szkoleniu Akcja Bilans 2018, organizator: B. Śląska. 

9. Finansowanie 

9.1. Budżet ogółem: 437.002,45 zł 

9.2. Koszty utrzymania ogółem: 59.236,12 zł 

9.3. Dochody własne: 1.602,45 zł 

9.4. Darowizny rzeczowe: 80,00zł – książki 

9.5./9.5.4. Inne środki finansowe pozyskane przez Bibliotekę: 5.400,00 zł, w tym:                                 

z MKiDN – 5.400,00zł 


