
Lędziny 13.01.2021r. 

 

Sprawozdanie z działalności MBP w Lędzinach za rok 2020 

 

1. Stan i zmiany w organizacji biblioteki 

 

1.1 Najważniejszym problemem w działalności biblioteki był niewystarczający 

budżet. Brak środków spowodował, że działalność biblioteki musiała zostać 

ograniczona do niezbędnego minimum. Pandemia również wywarła wpływ       

na działalność biblioteki – zostały zawieszone wszystkie zajęcia i spotkania                   

z czytelnikami. 

 

1.2 Zmianie uległ regulamin wynagradzania, pracy oraz regulamin ZFŚŚ. 

 

1.3 Budżet nie został powiększony po wybuchu epidemii. 

 

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 2020 nie zakupiono nowych sprzętów powyżej 1000 zł.  

 

2.4 W 2020 r w MBP nie przeprowadzono  remontów. W zakresie przystosowania 

lokali MBP dla potrzeb osób niepełnosprawnych nie zaszły żadne zmiany. 

 

3. Zbiory biblioteczne 

3.1. 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. 

 

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. Dużą popularnością cieszyły się również kryminały i thrillery.             

W ostatnim roku chętnie wypożyczana była literatura obozowa („Położna z Auschwitz”, 

„Podróż Cilki” , „Kołysanka z Auschwitz” itp.). 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.  

 

4. Czytelnictwo. Promocja. Działalność informacyjna  

 

4.1 W związku z cięciami budżetowymi w tym roku biblioteka nie planowała żadnych 

spotkań autorskich, imprez, warsztatów. Budżet biblioteki na 2020 r. nie przewidywał 

żadnych imprez kulturalnych dla dorosłych. 

 

4.2 Dla czytelników w wieku szkolnym przeprowadzono lekcje biblioteczne oraz          

przyjęto 6 wycieczek przedszkolaków. Ze względu na Covid-19 mogły się one odbywać tylko 

w styczniu i lutym.   

W ramach ferii zimowych biblioteka przeprowadziła 4 warsztaty dla najmłodszych. Tematy 

zajęć: 

 Pracownia niesamowitości – tworzenie własnych glutków 

 Jak inaczej mogłoby być – warsztaty literacko- plastyczne 

 Kuba – etnowarsztaty 

 Chiny – etnowarsztaty, poznawanie kultury i zwyczajów innych państw 

 

Od kilku lat biblioteka współpracuje z Miejskim Żłobkiem i zachęca najmłodszych 

mieszkańców miasta do czytania i korzystania z zasobów biblioteki. W związku z pandemią 

biblioteka swoją współpracę z placówkami miejskimi (szkoły, przedszkola, żłobki) 

kontynuowała tylko w pierwszych dwóch miesiącach roku. Zamknięcie placówek 

spowodowało odwołanie zaplanowanych konkursów, przedstawień i innych imprez dla 

najmłodszych. Ze względu na brak odpowiedniego sprzętu i programów imprezy nie mogły 

zostać przeniesione do internetu. 

Mimo to biblioteka starała się monitorować inne ogólnodostępne imprezy i wydarzenia 

kulturalne  i udostępniać je w swoich mediach społecznościowych. Zachęcała swoich 

czytelników do korzystania z bibliotek cyfrowych i innych zbiorów dostępnych online. 

Biblioteka kontynuowała uczestnictwo w akcji zorganizowanej przez Instytut Książki- Mała 

Książka Wielki Człowiek. 

Filia nr 1 kontynuowała współpracę z Ośrodkiem bł. Karoliny, instytucją zajmującą się 

działalnością na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. W związku z pandemią biblioteka 

musiała od marca zawiesić cykliczne spotkania. 

 

4.3 Biblioteka prowadzi swoją stronę internetową www.bibliotekaledziny.pl oraz ma   swój 

profil na Facebooku. 

 

 

 

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


5. Obsługa osób niepełnosprawnych 

5.1  Biblioteka posiada w swoich zbiorach 915 audiobooków, które cieszą się dużą     

popularnością i z których chętnie korzystają osoby z dysfunkcją wzroku. Placówka ma 

również na stanie książki z dużą czcionką.  Po wybuchu pandemii biblioteka uruchomiła 

książkę na telefon. Osoby starsze, niepełnosprawne mogły telefonicznie zamówić książki       

z dowozem do domu.                                                                                                                      

W bibliotece działa wolontariat na rzecz osób chorych. Biblioteka współpracuje także z 

ośrodkiem bł. Karoliny. 

 

6. Sprawy kadrowe i sytuacja zawodowa bibliotekarzy 

 

6.1  W 2020 roku zatrudnienie zmniejszyło się o 1,5 etatu w związku z przejściem 

pracownika gospodarczego na emeryturę oraz rozwiązaniem umowy o pracę  na 

podstawie wypowiedzenia przez konserwatora.                                                      

Zmniejszenie zatrudnienia nastąpiło w grupie pracowników obsługi.   

 

7.   Finansowanie 

 

a. wielkość budżetu - 443.883,20zł 

 

b. koszty utrzymania – 26.196,32zł 

 

c. dochody własne - 524,83zł 

 

d. darowizny rzeczowe -  (książki) – 1.250,zł 

 

e. Inne środki finansów pozyskane przez Bibliotekę  - 27.574,11zł 

- wysokość środków –     1.500,00 zł – dotacja z MKiDN 

- z innych źródeł - 26.074,11zł. (ZUS, darowizny finansowe od osób 

fizycznych) 
 

 

 


