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Lędziny, dn.10.01.2022r. 

 

Sprawozdanie opisowe z działalności MBP w Lędzinach za rok 2021.                     

1. Stan i zmiany w organizacji Biblioteki 

1.1 W 2021r. głównym problemem, z którymi borykała się Biblioteka był brak odpowiednich 

środków finansowych – budżet w kwocie 369.049,25 zł, wystarczył zaledwie na 

wynagrodzenia osobowe oraz na bieżące utrzymanie, pomimo zmniejszonego stanu 

zatrudnienia - odejścia 3. bardzo cenionych pracowników (emerytura, względy zdrowotne, 

inna praca). Z  powodów finansowych Biblioteka nie organizowała spotkań autorskich dla 

dzieci i dorosłych, imprez rodzinnych, konkursów itp. Największą bolączką związaną z 

mocno okrojonym budżetem był brak zakupu nowości książkowych ze środków własnych 

oraz dotacji MKiDN  - Biblioteka nie była w stanie wygospodarować środków na wkład 

własny, zapewniający uzyskanie minimum kwoty dotacji.                                                                                                                           

Dzięki pozyskanemu sponsorowi udało się dokonać zakupu nowości: w ilości 114 vol., na 

kwotę  3.198,66 zł na obie placówki                                                                                                                                

Drugim problemem była pandemia. Czas zamknięcia biblioteki w 2020r. wyniósł w sumie 80 

dni – początek wybuchu pandemii  - w tym czasie, w obu placówkach przeprowadzono m.in. 

skontrum. Działalność w reżimie sanitarnym - brak wolnego dostępu do półek, wypożyczanie 

i zwrot książek tylko w jednym ściśle określonym miejscu, kwarantanna zwracanych książek, 

przesłony z plexi, obowiązkowe maseczki, używanie środków dezynfekujących - wszystkie te 

czynniki miały niezaprzeczalny wpływ na stan czytelnictwa w naszej Bibliotece. Niestety 

negatywny. Czytelnicy przyzwyczajeni przez lata do swobodnego dostępu do książek,                                    

z trudem przyzwyczajali się do nowej sytuacji, która ewidentnie przyniosła spadek 

czytelników: - rok 2019: 1779 os., rok 2020: 1339 os., rok 2021: tendencja wzrostowa -  

1462 os. oraz ilość wypożyczeń: - rok 2019: 73 403 vol., rok 2020: 36 063 vol., rok 2021: 

tendencja wzrostowa -   42 389 vol. 

 

1.2. W ub. roku MBP Lędziny nie pracowała w soboty, natomiast w 2022r. planowane jest 

otwarcie placówek w 13. sobót, w związku ze spełnieniem wymogów dotyczących 

przystąpienia do dotacji MKiDN na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. 

2. Zmiany w sieci. Modernizacja bazy lokalowej. 

2.1. / 2.2. W 2021r. w MBP Lędziny nie utworzono nowych placówek, ani nowych komórek 

organizacyjnych. Nie uległa likwidacji filia. 

2.3. W związku ze znacznie zmniejszonym budżetem Biblioteka nie dokonywała zakupów 

sprzętu, urządzeń technicznych. 

3. Zbiory biblioteczne 

1.1. 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 
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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.  Dzięki programowi „Książki online dla każdego” finansowanego w 

ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na rok 

2021 biblioteka rozpowszechniała i promowała dostęp do trzech platform cyfrowych: Legimi, 

ebookpoint BIBLIO oraz Ibuk libra. Dzięki bezpłatnemu dostępowi do tych platform 

czytelnicy mogli na bieżąco zapoznawać się z nowościami oraz najnowszą literaturą 

naukową. 

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, N. Sochy. Dużą popularnością cieszyły się również kryminały i thrillery. Spośród 

nich czytelnicy najchętniej wybierali książki R. Mroza, Z. Miłoszewskiego, W. Chmielarza, 

K. Bondy, H. Cobena. Chętnie wypożyczana była również literatura wojenna i obozowa. 

Wśród literatury popularnonaukowej największym zainteresowaniem cieszyły się biografie, 

książki psychologiczne oraz podróżnicze. Bardzo chętnie wypożyczane były reportaże. 

Młodzież chętnie sięgała po fantastykę. Największą popularnością cieszyły się książki Johna 

Flanagana - seria Zwiadowcy oraz A. Maleszki – kolejne części „Magicznego Drzewa”. 

Najmłodsi czytelnicy najchętniej sięgali po przygody Kici Koci, Franklina i Tupcia Chrupcia. 

 W Filii nr 1 literatura preferowana przez dorosłych czytelników to beletrystyka. Chętnie 

sięgano po nowe książki obyczajowe polskich pisarzy, m.in. J. Jax, K. Mirek, M. Witkiewicz, 

A. Olejnik, L. Olejniczak, K. Michalak, K. Gargaś, D. Gąsiorowskiej, A. Krawczyk, L. 

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

Evans, G. Musso,  D. Chamberlaine, Ch. Martin, K. Hannah.             

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

R. Mroza, K. Croft, W. Chmielarza, Ch. Link, J. L. Horst, K. Bondy, T. Gerritsen,                 

K. Puzyńskiej, H. Greń. 

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

Rayvan, J. Sorensen, B. Holden.  

Czytelnicy dorośli chętnie sięgali po kontynuacje popularnych cykli i książki polecane przez 

media. Zainteresowaniem cieszy się literatura faktu, historia najnowsza oraz historia II wojny 

światowej, biografie sławnych osób i wspomnienia.                                                             

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

D. Robertsa, Magiczne Drzewo A. Maleszki, seria detektywistyczna J. L. Horsta, 

Samochodzik Franek E. Wójcik, Kicia Kocia A. Głowińskiej, książki o zwierzętach autorstwa 

H. Webb oraz seria Czytamy bez Mamy 

 

3.2. W związku z cięciami budżetowymi biblioteka nie prowadziła prenumeraty czasopism. 
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4. Czytelnictwo. Promocja. Działalność informacyjna. Działalność wydawnicza.  

 

 

4.1. Czytelnictwo dorosłych 

związku z cięciami budżetowymi w 2021r. Biblioteka nie planowała żadnych spotkań 

autorskich, imprez, warsztatów. Budżet Biblioteki na 2021 r. nie przewidywał żadnych 

imprez kulturalnych dla dorosłych.                                                                                          

Dla dorosłych czytelników Filia nr 1 zorganizowała spotkanie z panią Gabrielą Kotas,   

autorką książki Uśpione niebo. Również w Filii  przygotowano spotkanie kolędowe z 

członkami zespołu Lędzinianie dla seniorów uczestniczących w zajęciach organizowanych 

przez lędzińskie Centrum Usług Społecznych. Seniorzy nie tylko słuchali kolęd i pastorałek 

wykonanych przez zespół, ale sami chętnie przyłączyli się do wspólnego śpiewania znanych 

powszechnie kolęd. 

4.2. Czytelnictwo dzieci i młodzieży 

W związku z sytuacją pandemiczną w pierwszym półroczu 2021 r. w Bibliotece nie było 

wolnego dostępu do półek. Nie organizowano także żadnych spotkań i zajęć dla dzieci. 

Jedynym wydarzeniem zorganizowanym w tym czasie przez Centralę były warsztaty z okazji  

Dnia Dziecka, w których udział wzięło 20 osób. Od lipca biblioteka przywróciła wolny dostęp 

do półek oraz wznowiła organizację spotkań i warsztatów. Dla czytelników w wieku 

szkolnym przeprowadzono 11 lekcji bibliotecznych, w których wzięło udział 279 dzieci z 

lędzińskich szkół i przedszkoli. 

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

dopiero w drugiej połowie roku. Z zachowaniem reżimu sanitarnego zorganizowano w 

przedszkolu miejskim Dzień Głośnego Czytania oraz urodziny Pluszowego Misia. 

Bibliotekarze brali też udział w wielu konkursach jako jury promując zarówno pracę 

biblioteki jak i przedszkola. Ze względu na brak odpowiedniego sprzętu i programów nie było 

możliwości organizowania spotkań i warsztatów online.                                                          

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.                                                                                                            

Od lipca czytelnicy znów mają możliwość korzystania z wolnego dostępu do półek.  Starsi 

czytelnicy chętnie korzystają z doświadczenia bibliotekarza i po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym proszą o przygotowanie lektury.                                                                  

Od września 2021 r. Filia MBP powróciła do godzin otwarcia sprzed pandemii oraz 

rozpoczęła działalność kulturalną i edukacyjną kierowaną głównie do dzieci.                    

Biblioteka kontynuowała akcję Cała Polska Czyta Dzieciom. Ogółem w akcji CPCD wzięło 

udział 181 osób.                                                                                                                                 

Przeprowadzono 11 lekcji bibliotecznych, w których uczestniczyło 237 dzieci.                       
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Tematy lekcji:                                                                                                                                        

1. Zapoznanie uczniów z ogólnymi zasadami korzystania z biblioteki                                      

2. Od nasionka do jedzonka - etapy jakie przechodzi żywność zanim trafi na stół                                     

3. Kto mieszka w lesie – o zwierzętach leśnych                                                                                   

4. Przyjazne światła – o zachowaniu się na drodze                                                                              

5. Szanujmy się wzajemnie – o tolerancji                                                                                     

6. Prawa Dziecka – na podstawie książki G. Kasdepke Mam prawo! oraz w oparciu o bajki 

nawiązujące do zachowania bohaterów  

7. Uczymy się żyć w przyjaźni                                                                                                         

8. Magiczne słowa - o zwrotach grzecznościowych używanych na co dzień                               

9. Historia Lędzin, święta barbórkowego i śląskich tradycji opowiedziana przez członkinię 

zespołu Lędzinianie panią Dorotę Król i górnika.                                                                     

Biblioteka kontynuowała uczestnictwo w akcji promującej rozwój czytelnictwa wśród 

najmłodszych zorganizowanej przez Instytut Książki po hasłem Mała Książka Wielki 

Człowiek.                                                                                                                                             

Filia MBP uczestniczyła w powiatowym konkursie literackim poświęconym                                 

K. K. Baczyńskiemu oraz obchodom Roku Stanisława Lema. Tematy prac to:                            

List do K. K. Baczyńskiego oraz  Mój przyjaciel robot. Organizatorem konkursu była SP nr 3 

w Lędzinach, a bibliotekarka Filii pomagała  w ocenie merytorycznej nadesłanych prac. 

4.3. Działalność wydawnicza Biblioteki - MBP Lędziny nie prowadzi działalności 

wydawniczej. 

4.4. Działalność informacyjna Biblioteki - Biblioteka tworzy własne  katalogi online. 

4.5. Promocja działalności Biblioteki. Biblioteka w Internecie (str.www., media 

społecznościowe, blogi itp.) stan faktyczny i  plany na przyszłość.                            

MBP Lędziny posiada str. internetową oraz Facebooka. Tymi kanałami czytelnicy Biblioteki 

są na bieżąco informowani o aktualnych wydarzeniach. Po każdorazowym zakupie książek 

robione są ich zdjęcia i umieszczane na str. internetowej oraz na Facebooku co spotyka się z 

żywą reakcją czytelników. Pomysł ze zdjęciami nowości książkowych świetnie sprawdza się 

w praktyce w obu naszych placówkach.                                                                                            

Co więcej przejęły go inne biblioteki nie tylko w obrębie powiatu co nas bardzo cieszy.                

Oprócz zdjęć nowości na Facebooku ukazują się recenzje książek szczególnie polecanych 

zarówno nowości jak i tych, które znajdują się w zbiorach Biblioteki od dawna.                       

Ta kolejna forma promocji Biblioteki również spotkała się z przychylną i żywą reakcją 

czytelników.                                                                                                                          

Informacje o działalności  Biblioteki ukazują się także w gazecie lokalnej. Planowane jest  

rozszerzenie zasięgu informacyjnego poprzez odbudowanie współpracy ze szkołami, 

stowarzyszeniami działającymi na terenie naszego miasta, zaktywizowanie seniorów, osób 

chorych i niepełnosprawnych, a także nawiązanie współpracy z prasę lokalną i regionalną. 

Wzmocnienie tychże działań MBP Lędziny w mediach - radio, telewizja.                                                     

5. Obsługa osób niepełnosprawnych. 

5.1.MBP Lędziny nie prowadzi działalności w szpitalach, domach opieki, aresztach. 

5.2. 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 ok. 80 vol. 
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5.3. W 2021r. MBP Lędziny ze względów finansowych nie mogła dokonać zakupu sprzętu 

przeznaczonego dla osób z dysfunkcją wzroku. 

5.4.  W obu placówkach działa usługa "książka na telefon" czytelnicy chorzy, 

niepełnosprawni mogą sobie telefonicznie zamówić dany tytuł, niejednokrotnie dostarczany 

przez bibliotekarzy bezpośrednio do domu. W Filii  przygotowano spotkanie kolędowe z 

członkami zespołu Lędzinianie dla seniorów uczestniczących w zajęciach organizowanych 

przez lędzińskie Centrum Usług Społecznych. Seniorzy nie tylko słuchali kolęd i pastorałek 

wykonanych przez zespół, ale sami chętnie przyłączyli się do wspólnego śpiewania znanych 

powszechnie kolęd. Ze względu na pandemię została zawieszona współpraca z Centrum 

Terapii Zajęciowej, którego podopieczni byli częstymi gośćmi Biblioteki. Współpraca ze 

Stowarzyszeniem AA zaowocowało podarowanymi MBP Lędziny książkami z zakresu 

wychodzenia z uzależnień. W/w pozycje cieszą się dużym zainteresowaniem.                                                                                           

Po wybuchu pandemii Biblioteka uruchomiła usługę "książka na telefon". Osoby starsze, 

chore, niepełnosprawne mogły telefonicznie zamówić książki z dowozem do domu. Taka 

możliwość istnieje do chwili obecnej. 

Finansowanie 

9.1. Wielkość budżetu Biblioteki w 2021r. ogółem: - 373.231,25 zł   

9.2. Koszty utrzymania, ogółem: - 28.350,87zł 
 

9.3. Dochody własne, ogółem: 310,00 zł 

9.4. Darowizny rzeczowe: 3.800,00 zł 

 

 

 

  

 

 


