Lędziny, dnia 21.01.2005r.
Sprawozdanie z działalności
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lędzinach
za 2004 rok
1. Sytuacja organizacyjna Biblioteki.
1.1.
Biblioteka w 2004r dokonała zmian w zakresie dotyczącym organizacji Biblioteki tj. w
regulaminie wynagradzania.
1.2.
Sprawy Biblioteki były omawiane na posiedzeniu Komisji Edukacji i Kultury w listopadzie
2004r.
2. Sieć biblioteczna i baza materialna.
2.1.
W roku bieŜącym nie odnotowano zmian w sieci bibliotecznej, Ŝadna placówka nie uległa
likwidacji nie powstały teŜ nowe.
2.2.
W 2004 roku w Bibliotece przeprowadzono prace remontowe związane z eliminacją
wilgoci wewnątrz pomieszczeń bibliotecznych Centrali. Zerwano podłogi, wybrano ziemię na
głębokość 60 cm, osuszono grunt, nawieziono nową warstwę piasku w ilości ok. 25 cm,
połoŜono nowe wylewki i posadzkę. Celem wzmocnienia stropu zamontowano stalowe podciągi
w Czytelni i w WypoŜyczalni dla Dorosłych. Zerwano drewniane boazerie, zabezpieczono śr.
przeciwgrzybicznymi ściany we wszystkich pomieszczeniach, wraz z ich zagipsowaniem i
pomalowaniem. Pomalowano równieŜ okna, grzejniki i drzwi oraz odremontowano wejście
główne do Biblioteki. Na w/w zadanie przeznaczono kwotę 77.156,42 zł.
2.3.
W ubiegłym roku dla Centrali dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego: telefondrukarka-faks-skaner-kopiarka oraz regału bibliotecznego do WypoŜyczalni dla Dzieci i MłodzieŜy.
3. Komputeryzacja Biblioteki
3.1

Wykorzystanie komputera w bibliotece.

Biblioteka nie posiada jeszcze skomputeryzowanych procesów bibliotecznych. Komputery (3) słuŜą
pracownikom do czynności związanych z gromadzeniem księgozbioru, materiałów związanych
z wystawkami tematycznymi, lekcjami bibliotecznymi oraz do prac administracyjno - księgowych,
czytelnikom zaś – głównie uczniom, studentom do pisania prac.
Biblioteka posiada i udostępnia encyklopedię multimedialną PWN oraz wydawnictwa multimedialne
dotyczące tematyki unijnej.
3.2

Wykorzystanie Internetu w bibliotece:

Internet jest wykorzystywany do wyszukiwania informacji zarówno pracownikom jak i czytelnikom,
obsługi poczty elektronicznej, korzystania z ofert księgarskich, umieszczania informacji na stronie
www. Urzędu Miasta.
Ceny za korzystanie z sieci internetowej kształtują się następująco:
za kaŜde rozpoczęte ½ godz. - 4,00 zł
za 1 godz.
- 8,00 zł
za 1,5 godz. - 12,00 zł
dyskietka - 2,50 zł
kopiowanie na dyskietkę – 2,00 zł
wydruk 1 str. (z dowolnie wybranego pliku) – 1,00 zł

Celem obniŜenia kosztów korzystania z Internetu MBP Lędziny podejmowała starania związane z
przejściem na łącze stałe - na Neostradę lecz ze względów technicznych było to niemoŜliwe.
W styczniu 2005r. Biblioteka podpisała umowę na korzystanie z Neostrady co pozwoli na znaczne
obniŜenie kosztów, a tym samym uatrakcyjni cenowo ofertę w tym zakresie dla uŜytkowników.
Biblioteka posiada własną stronę internetową w ramach serwisu informacyjnego Miasta Lędziny,
działa równieŜ poczta elektroniczna.
Strona: www.ledziny.pl/biblioteki.htm
4.

e – mail: bibliotekal@tlen.pl

Zbiory biblioteczne

4.1. Biblioteka dokonywała zakupów ksiąŜkowych głównie w hurtowniach katowickich,
współpraca z nimi układała się b. dobrze zwłaszcza z hurtownią „MATRAS”- bezpłatny transport,
moŜliwość sprzedaŜy komisowej w przypadku organizowanych przez Bibliotekę kiermaszy
ksiąŜkowych.
Nie zawsze jednak moŜna tam było zdobyć pozycje najbardziej poszukiwane przez
uŜytkowników, a jednocześnie z punktu widzenia Biblioteki atrakcyjne cenowo, dlatego teŜ
nawiązano kontakt z warszawskim wydawnictwem prawniczym LexisNexis (koszt przesyłki pokrywa
wydawnictwo) gdzie w specjalnej ofercie dla bibliotek ceny były niŜsze niŜ w hurtowniach (do10zł
na egz.!) .
Dzięki korzystnej współpracy z Wydawnictwem Literackim - specjalnej ofercie dla bibliotek ceny
ksiąŜek bywają atrakcyjniejsze od cen proponowanych przez katowickie hurtownie ksiąŜkowe. Do
kaŜdej dostawy (bezpłatny transport) dodawane są tzw. “gratisy” - poszukiwane przez czytelników
pozycje ksiąŜkowe rekomendowane m.in. przez “KsiąŜki z górnej półki”.
Na początku roku Biblioteka skorzystała z promocji WL i zakupiła 36 vol. na kwotę 425,50 zł (śr.
cena ksiąŜki-12,00zł)
Ponadto Biblioteka stale korzysta z ofert Biura Handlowego „Albatros-Libro” z Bielska – Białej,
a takŜe z tzw. „objazdowych ofert” firm zajmujących się handlem ksiąŜką – moŜliwość negocjacji
korzystnych rabatów 5% – do 20%.
Atrakcyjną ofertą są równieŜ pozycje łódzkiego wydawnictwa Literatura – ceny tańsze niŜ w
hurtowniach, wydawnictwo pokrywa koszt przesyłki.
Pozycje z księgozbioru fachowego są zamawiane w Wydawnictwie SBP w Warszawie.
Potrzeby czytelnicze są realizowane na podstawie dezyderatów w miarę moŜliwości finansowych
Biblioteki. Stale uzupełniany księgozbiór podręczny oraz zbiory WypoŜyczalni zwłaszcza z dziedziny
prawa, ekonomii, organizacji i zarządzania zaspokajają na dzień dzisiejszy w wymiarze
podstawowym potrzeby młodzieŜy szkolnej i studiującej oraz osób podnoszących swoje kwalifikacje.
Oprócz dezyderatów pomocą przy wyborze literatury są ankiety przeprowadzane wśród czytelników,
oraz recenzje publikowane w prasie fachowej, a takŜe informacje czerpane ze śr. masowego
przekazu.
Stan księgozbioru na dzień 31.12.2004 r. wynosił 31 645 vol. o wartości 164.377,84 zł
z czego:
w Bibliotece Centralnej 15 779 vol. na kwotę 87.849,92 zł
w Filii
15 866 vol. na kwotę 76.527,92 zł
Struktura księgozbioru przedstawia się następująco:
Literatura piękna dla dzieci
Literatura piękna dla dorosłych
Literatura naukowa
i popularnonaukowa

6 804 vol. tj. 21,50%
14 476 vol. tj. 45,75%
10 365 vol. tj. 32,75%

W ramach przeprowadzonej selekcji księgozbioru wycofano 630 vol. na kwotę 3,02 zł.

W bieŜącym roku wpłynęło ogółem 931 vol. o wartości 16.520 zł
w tym:
ze śr. samorządowych 601 vol.
na kwotę 10. 419,94 zł
drogą darów
176 vol.
na kwotę 2. 600,94 zł
z dotacji Min. Kult.
154 vol. na kwotę 3. 500,00 zł
Struktura wpływów przedstawia się następująco:
Literatura piękna dla dzieci
Literatura piękna dla dorosłych
Literatura naukowa i popularnonaukowa

221 vol. tj. 23,74%
316 vol. tj. 33,94%
394 vol. tj. 42,32%

4.2.
W roku bieŜącym Biblioteka prenumerowała 32 tytuły czasopism, z czego 24 tytuły
otrzymywane są drogą prenumeraty natomiast 8 tytułów nieodpłatnie – “Unia Europejska”,
“Biuletyn dla MŚP”, “Monitor Europejski”, “Prawo Europejskie”,”Biuletyn Bankowy”, “Prawo–
Ubezpieczenia – Reasekuracja”,“Biuletyn Informacyjny Lędziny” oraz ”Gazeta Powiatowa”.
Wśród młodzieŜy największą poczytnością cieszyły się czasopisma popularnonaukowe "Cogito"
i "Eko-ŚWIAT". Dzieci chętnie czytały po "Płomyczek" i "Popcorn". Kobiety najczęściej sięgały po
"Przyjaciółkę" i „Oliwię”, męŜczyźni po ”Gazetę Wyborczą” oraz tygodnik polityczny "Wprost".
Fachowa prasa bibliotekarska 5 tytułów ogółem: – Centrala: 5 tyt.: Bibliotekarz, Poradnik
Bibliotekarza, Biblioteka w Szkole, Nowe KsiąŜki oraz Przewodnik Bibliograficzny, - Filia: 2 tytuły:
Bibliotekarz, Poradnik Bibliotekarza.
Prenumerowana prasa nie zaspokaja w pełni potrzeb czytelników.
MłodzieŜ często pyta o czasopisma popularnonaukowe typu "Świat nauki", “Świat Wiedzy”,
“Computerwrold”.
Szczególny niedosyt periodyków daje się zauwaŜyć w dziedzinie informatyki, prawa,
ekonomii , który w niewielkim jest zaspokajany przez tytuły otrzymywane nieodpłatnie.
W 2005r.udało się zwiększyć ilość prenumerowanej prasy o blisko 100% (m.in. o czasopisma dla
dzieci, młodzieŜy oraz cz. naukowe i popularnonaukowe).
5. Czytelnictwo. Działalność informacyjna. Biblioteka w środowisku.
Godziny otwarcia dla Czytelników
Centrala
Pn 9.00 - 16.00
Wt 11.00 - 17.00
Śr 13.00 - 19.00
Pt 13.00 - 19.00

Filia
Wt

Pn 13.00 - 19.00
11.00 - 18.00
Śr 11.00 - 18.00
Pt 11.00 - 18.00

5.1.
Na dzień 31.12.2004r. Miejska Biblioteka Publiczna zarejestrowała ogółem 3263
czytelników (rok 2003 – 3 279 czytelników, 2004r.; spadek o 16 os.)
1. Czytelnicy wg podziału wiekowego:
1) do lat 15 lat
2) od 16 – 19 lat
3) od 20 – 24 lat
4) od 25 – 44 lat
5) od 45 - 60 lat
6) powyŜej 60 lat

897 os.
577 os.
559 os.
867 os.
293 os.
70 os.

2. Czytelnicy wg zajęcia:
1) Uczniowie
2) Studenci
3) Pracownicy umysłowi
4) Robotnicy
5) Rolnicy
6) Inni zatrudnieni
7)
Pozostali

1594 os
365 os.
388 os.
389 os.
2 os.
26 os.
499 os.

Największą liczbę czytelników stanowią dzieci i młodzieŜ do lat 15-tu - 897osób. Wzrosła ilość osób
czytelników w wieku 20-24 lat w 2003r -529os. do 559 os. w 2004r.- . Odnotowano równieŜ wzrost
czytelników w przedziale wiekowym 25 - 44 lat z 838 os. w 2003r. do 867 os. w 2004r.
Najliczniejszą grupę czytelników stanowią uczniowie – 1594 os. dalej pozostali – 499os. (2003r. 457 os.) następnie robotnicy, pracownicy umysłowi, studenci, inni zatrudnieni oraz rolnicy.
Ilość udostępnionych zbiorów na dzień 31.12. 2004r. wynosi ogółem (na zewnątrz i na
miejscu): 92 637 (103240 - 31.12.2003r.; 2004r.spadek; o 10 603 ) z czego :
1. Na zewnątrz dokonano 83 193 wypoŜyczeń
ksiąŜki: 81 793 vol.
czasopisma: 1 400 egz.

.

2. Na miejscu w Czytelniach dokonano 9 444 wypoŜyczeń
ksiąŜki: 7 455 vol.
czasopisma: 1 989 egz.
5.2.
Dorośli czytelnicy preferują literaturę faktu, ksiąŜki biograficzne, dotyczące historii II wojny
światowej, sensacyjne – duŜą poczytnością cieszą się tzw. medical horrory, literatura sensacyjna pozycje takich autorów jak Clive Cusserl, Sidney Sheldon, Tom Clancy, czy Jeffrey Archer. Kobiety
najchętniej sięgają po ksiąŜki z serii: Wszystko dla pań, Biblioteka z róŜą, a takŜe po pozycje polskich
autorek Grocholi, Sowy, Gretkowskiej, Kofty, Nepomuckiej. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się
ksiąŜki oparte na faktach, a związane z sytuacją kobiet w Afryce, Azji – Kwiat pustyni, Sprzedane
narzeczone, Spalona Ŝywcem, Biała Masajka czy Córka Gangesu.
Osoby studiujące najczęściej pytają o ksiąŜki z zakresu pedagogiki, historii, psychologii, zarządzania,
ekonomii, bankowości, rachunkowości, marketingu, socjologii, ochrony środowiska, informatyki.
5.3. W ramach propagandy czytelnictwa oraz działalności informacyjno – edukacyjnej w
środowisku, Biblioteka podejmowała szereg działań na rzecz uŜytkownika związanych z pobudzaniem
i zaspokajaniem jego potrzeb czytelniczych, intelektualnych i kulturalnych.
W 2004r. MBP przeprowadziła 3 lekcje biblioteczne, w których uczestniczyło 49 dzieci.
Kolejną formą zachęty do spędzania czasu w MBP oraz korzystania z jej zbiorów były “Zimowe ferie
w Bibliotece “ zorganizowane w dniach 16.02.- 27.02.2004r.
W trakcie trwania akcji na wszystkich chętnych czekały krzyŜówki, rebusy, zagadki literackie
związane z kanonem najlepszych, a często najbardziej ulubionych ksiąŜek lit. dziecięcej
i młodzieŜowej . Za kaŜdą poprawnie rozwiązaną łamigłówkę dzieci częstowano słodyczami
(21 dzieci).
W ramach zajęć z komputerem dzieci miały moŜliwość spędzenia czasu przy specjalnie wgranych na
ten okres grach komputerowych (12 dzieci).
19.02.2004r. w Centrali MBP odbyła się zabawa walentynkowa .Podczas trwania tej imprezy miała
m.in. miejsce “randka w ciemno” oraz konkurs polegający na jak najszybszym skojarzeniu w pary

poszczególnych bohaterów ksiąŜkowych i filmowych a takŜe odgadywaniu lub dokańczaniu przysłów
tytułów ksiąŜek, filmów związanych z tematem zabawy. W tym samym dniu w Filii miał miejsce
konkurs recytatorski Walentynki 2004 – strofy sercem pisane. Uczestników zabawy podjęto
słodyczami, a biorący udział w konkursie otrzymali nagrody ksiąŜkowe, słodycze oraz pamiątkowe
dyplomy.(16 dzieci)
Kolejna impreza odbyła się 24.02.2004r - w centrali miał miejsce konkurs Wybieramy Mistrza
Bezbłędnego Czytania. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ksiąŜkowe, słodycze oraz
pamiątkowe dyplomy.(6 dzieci)
Przy współpracy z Klubem Plastyka “Kontrast” 26 lutego Biblioteka zorganizowała konkurs
plastyczny pt ”Z górki na pazurki – zimowe harce na śniegu”, w którym wzięło udział 29 dzieci, a
rozstrzygnięcie konkursu odbyło się juŜ po zakończeniu ferii – 06.03.2004.Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali nagrody ksiąŜkowe, słodycze oraz pamiątkowe dyplomy.
Ogółem w zimowych feriach wzięło udział 84 dzieci.
W dniach 16.04 – 30.04.2004 w Centrali MBP tradycyjnie jak co roku zorganizowano świąteczny
kiermasz ksiąŜkowy, który cieszył się duŜym powodzeniem czytelników - nie tylko mieszkańców
Lędzin.
22.04.2004 w Centrali odbyło się rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego w 2003r. “Moje miasto i
region są piękne”. Spośród 112 prac (dowolna forma i technika ) jury wyłoniło 8 laureatów,
przyznano równieŜ 3 wyróŜnienia. Nagrodzone i wyróŜnione prace zostały zeskanowane i
umieszczone na stronie internetowej Biblioteki, a oryginały moŜna było obejrzeć na wystawie w
Centrali.
14.05.2004r. równieŜ w Centrali miało miejsce spotkanie autorskie p. Moniki Bednorz z młodzieŜą
szkół lędzińskich związane z tradycjami i historią miasta oraz regionu.
W spotkaniu wzięło udział 69 uczniów z SP1 i SP3.
20 maja 2004 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lędzinach odbyła się po raz pierwszy
uroczystość nadania honorowego tytułu Przyjaciela Biblioteki.
W trakcie ostatnich trzech lat wykrystalizowało się dość liczne grono osób współpracujących z
Biblioteką, promujących i wspomagających jej działania.
I tak tytuł Przyjaciela Biblioteki A. D. 2004 nadano 12 osobom: Monice Bednorz, nauczycielom
bibliotekarzom: ElŜbiecie Ostrowskiej (SP nr 3), Lucynie Matyji (SP nr 1), Izabeli Rozmysłowskiej
(Gimnazjum nr 2), Agnieszce Mieszale (polonistce z SP nr 3), Marzannie Fabian, Andrzejowi
Wanotowi, BoŜenie Kobyłczyk-Stolorz, Helenie Szabrańskiej, Józefowi BiałoŜytowi, Mirosławowi
Leszczykowi oraz czytelnikowi MBP - Ryszardowi Ślezionie.
05 czerwca ze względów niezaleŜnych od Biblioteki odbyło się coroczne spotkanie z władzami
Miasta z okazji Dnia Bibliotekarza. MBP Lędziny otrzymała dyplom uznania za działalność w
środowisku, encyklopedię powszechną wydawnictwa Kluszczyński oraz tryptyk olejny z biblioteką
w tle autorstwa lokalnych twórców ElŜbiety i Henryka Cerkownik.
Wszyscy pracownicy Biblioteki otrzymali pamiątkowe dyplomy,albumy oraz ksiąŜki, pamiętano
równieŜ o pracownikach emerytowanych – oprócz dyplomów otrzymali ksiąŜkę J. Pawła II oraz płytę
CD z nagraniami prof. J. Gembalskiego.
21.10.2004r. W ramach programu współpracy z przedszkolami lędzińskimi dyrektor MBP Lędziny
zainaugurował akcję “Cała Polska czyta dzieciom” w Przedszkolu nr 1 w Lędzinach czytając
dzieciom z najmłodszej grupy ulubione bajki i opowiadania z kanonu lit. dziecięcej.(31 dzieci)
25.11(Filia) oraz 30.11.2004r. (Centrala) w Bibliotece miał miejsce “Wieczór wróŜb
andrzejkowych”. W w/w imprezie wzięło udział 52 dzieci.
16.12. Centrala MBP Lędziny przy współpracy Gimnazjum nr 2 zorganizowała wieczór literacki
poświęcony twórczości Anny Kozłowskiej rocznik 81 zmarłej w Hospicjum Cordis w Mysłowicach.

W w/w spotkaniu wzięły udział 34 os.
Ogółem we wszystkich imprezach organizowanych przez MBP bądź współorganizowanych w czasie
od stycznia do grudnia 2004r. wzięły udział 443 os. (2003 – 547os., 2004r.; 443 os. - spadek o 104
os.)
W okresie 01.07. - 30.09 Centrala MBP była nieczynna z powodu remontu.
5.4.
W związku z istniejącym w MBP od 4 lat Punktem Informacji Europejskiej dzięki
współpracy z instytucjami pozarządowymi zajmującymi się propagowaniem wiedzy o Unii
Europejskiej ( m.in. z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej, Euro – Info Centre w Warszawie,
Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej, z Centrum Euro – Info w Katowicach) propozycje
Punktu są na bieŜąco aktualizowane i uzupełniane.
Oprócz ksiąŜek, broszur i ulotek n/t Unii Europejskiej Biblioteka posiada równieŜ wydawnictwa
multimedialne dotyczące historii i sytuacji obecnej w strukturach unijnych i państwach
członkowskich. Ponadto Czytelnia posiada 6 tytułów czasopism i 3 serie wydawnicze tematycznie
związane z Unią : “Unia Europejska”, “Biuletyn dla MŚP”, “Monitor Europejski”, “Prawo
Europejskie”,”Biuletyn Bankowy”, “Prawo – Ubezpieczenia – Reasekuracja”. Serie wydawnicze „Monitor Integracji Europejskiej”, “Prawo Unii Europejskiej na co dzień”, oraz ”Biblioteka
Europejska”.
Wszystkie te materiały Biblioteka otrzymuje bezpłatnie.
W 2004r. Biblioteka otrzymywała nieodpłatnie równieŜ 2 tytuły prasy lokalnej: “Gazetę Powiatową”,
oraz “Biuletyn Informacyjny Lędziny”.
6. Czytelnictwo dzieci i młodzieŜy
6.1.
Dzieci i młodzieŜ do lat 15-tu to 897 osób.
Najmłodsi czytelnicy najchętniej czytają klasykę polską dla dzieci, bajki, ksiąŜki bogato ilustrowane
oraz opowiadania – m.in. serie o Muminkach, przygody Franklina, perypetie Mikołajka.
DuŜą popularnością wśród młodzieŜy cieszą się takie serie jak: Aniołki, Ala ma kota, Klub
nocowanek, My nastolatki, Pamiętnik księŜniczki,Straszna Historia, Monstrualna Erudycja.
MłodzieŜ chętnie sięga po ksiąŜki nowych polskich twórców – Tokarczuk, Terakowskiej, Grocholi,
Sowy, Kuczoka, Gretkowskiej, Maślanki.
DuŜym zainteresowaniem cieszy się literatura faktu oraz tematyka dotycząca narkomanii,
alkoholizmu, przemocy i agresji.
6.2.

MBP Lędziny brała udział w ogólnopolskiej akcji “Cała Polska czyta Dzieciom”

6.3.
W 2004r. Biblioteka znalazła się w przewodniku po bibliotekach dziecięcych woj. śląskiego –
Biblioteka dla dzieci miejscem szczególnym.
7. Czytelnictwo i obsługa osób z dysfunkcjami
7.1.

Biblioteka nie posiada filii i punktów bibliotecznych w szpitalach, domach opieki społecznej.

7.2.

Biblioteka nie posiada oddziałów ksiąŜki mówionej.

7.3.
Filia nr 1 jest przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych. W zbiorach filii znajduje
się 15 ksiąŜek z serii “DuŜe litery” dla osób słabowidzących. Przy filii istnieje wolontariat, osobom
chorym i starszym ksiąŜki donoszone są do domu. Osoby poruszające się na wózkach lub z lekkim
upośledzeniem ruchowym uczestniczą prawie we wszystkich imprezach organizowanych przez
Bibliotekę.
8. Pracownicy
8.1. Na dzień 31.12.2004r. W MBP Lędziny zatrudnionych było 7 pracowników (6,38 etatu),
w tym 3 pracowników merytorycznych, pracownik gospodarczy, konserwator, dyrektor i główna

księgowa. W miesiącu grudniu wszyscy pracownicy otrzymali podwyŜkę w wysokości 3% z
wyrównaniem od m – ca października.
Na chwilę obecną stan zatrudnienia w MBP Lędziny jest niewystarczający.
W Filii nr 1 istnieje od 1,5 roku niedomiar 1 etatu po odejściu pracownika na emeryturę. Stanowi to
duŜą trudność związaną z obsługą ruchu czytelniczego czy organizacją imprez. W przypadku
choroby, urlopu pracownika Filii jeden z dwóch pracowników Centrali jest oddelegowywany do tej
placówki co z kolei wpływa na jakość obsługi ruchu czytelniczego na Centrali gdzie oprócz
księgozbioru Czytelni i wypoŜyczalni do obsługi dochodzi salka komputerowa oraz ksero.
9. Finanse
9.1.

BudŜet ogółem: 330.000,00 zł.

9.2.

Koszty utrzymania ogółem: 89.347,42 zł (w tym remont Centrali: 77.156,42 zł)

9.3.

Dochody własne: 2.847,20 zł

9.5.
Od czytelników, oraz z UM Lędziny Biblioteka pozyskała 176 vol. ksiąŜek. Darowiznę
pienięŜną w kwocie 100,00zł przeznaczono na zakup 19 ksiąŜek z zakresu lit. dziecięcej.
10. Osiągnięcia i trudności
10.1. W 2004r. w Centrali przeprowadzono prace remontowe związane z eliminacją wilgoci
wewnątrz pomieszczeń bibliotecznych . Zerwano stare podłogi, połoŜono nowe wylewki i posadzkę.
Celem wzmocnienia stropu (oraz podłogi na I piętrze przyszłej Czytelni) zamontowano stalowe
podciągi w Czytelni i w WypoŜyczalni dla Dorosłych . Zerwano drewniane boazerie, zabezpieczono
śr. przeciwgrzybicznymi ściany we wszystkich pomieszczeniach, wraz z ich zagipsowaniem i
pomalowaniem. Pomalowano równieŜ okna, grzejniki i drzwi oraz odremontowano wejście główne
do Biblioteki.
Dla potrzeb Centrali zakupiono urządzenie wielofunkcyjne hp officejet 4255 all-in-one:
telefon - drukarka-faks-skaner-kopiarka oraz regał biblioteczny do WypoŜyczalni dla Dzieci i
MłodzieŜy.
Przy tak duŜym zakresie prac remontowych udało się zwiększyć księgozbiór o 90 vol.; z 841 vol.
w 2003r. do 931 vol w 2004r., natomiast głównie ze względu na remont spadła ilość wypoŜyczeń
o 10 603; z 103 240 w 2003r. do 92 637 w 2004r. oraz uŜytkowników Biblioteki o 16 os.; z 3279 os.
do 3263 os. Przy czym odnotowano wzrost uŜytkowników spoza Lędzin.
Z okazji Dnia Bibliotekarza Biblioteka otrzymała od Władz Miasta dyplom uznania za
działalność w środowisku, 8 - tomową encyklopedię powszechną wydawnictwa Kluszczyński oraz
tryptyk olejny z Biblioteką w tle.
W związku z remontem biblioteki centralnej nie udało się zakupić ksera i komputera dla Filii
nr 1. Ze względu na potrzebę szybkiego dostarczania i wyszukiwania określonych informacji
niezbędnych dla czytelnika konieczny wydaje się w/w zakup urządzeń co potwierdziła,
przeprowadzona na przełomie maja i czerwca ankieta wśród czytelników.
Zakup ksera pozwoli w szerszej perspektywie na zwiększenie dochodów własnych, m. in. na zakup
ksiąŜek. Natomiast kupno komputera byłby początkiem dla utworzenia sieci bibliotecznej - biblioteka
nie posiadająca dostępu do baz danych, internetu nie zaspakaja w pełni potrzeb środowiska w zakresie
szybkiego dostępu do informacji.
W projekcie budŜetu na 2005 rok uwzględniono równieŜ kontynuację prac remontowych: powstanie
węzła sanitarnego w 2-giej części budynku Centrali (parter). Zabezpieczono równieŜ środki na
pomalowanie Filii nr 1 (ostatni remont Filii:1995r.)
Na chwilę obecną stan zatrudnienia w MBP Lędziny jest niewystarczający.
W Filii nr 1 istnieje od 1,5 roku niedomiar 1 etatu po odejściu pracownika na emeryturę. Stanowi to
duŜą trudność związaną z obsługą ruchu czytelniczego czy organizacją imprez. W przypadku
choroby, urlopu pracownika Filii jeden z dwóch pracowników Centrali jest oddelegowywany do tej

placówki co z kolei wpływa na jakość obsługi ruchu czytelniczego w Centrali gdzie oprócz
księgozbioru Czytelni i wypoŜyczalni do obsługi dochodzi salka komputerowa oraz ksero.
Ze względu na duŜe obciąŜenie Centrali wskazane byłoby równieŜ tutaj 0,5 do 1 etatu.

