Lędziny, dnia 25.01.2008r.

Sprawozdanie z działalności
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lędzinach
za 2007 rok.

1.1.

1.2.

1.

Sytuacja organizacyjna Biblioteki.

2.

Zmiany w sieci; modernizacja bazy materialnej.

Biblioteka w 2007r. dokonała zmiany Regulaminu Organizacyjnego – uległo likwidacji
stanowisko rzemieślnika – palacza.
Sprawy Biblioteki były omawiane na posiedzeniu Komisji Edukacji w sierpniu.

2.1.

W roku bieŜącym nie odnotowano zmian w sieci bibliotecznej, Ŝadna placówka nie uległa
likwidacji nie powstały teŜ nowe.

2.2.

W 2007r. w MBP Lędziny nie prowadzono prac remontowych.

2.3

W ubiegłym roku dla potrzeb Centrali dokonano zakupu programu bibliotecznego SOWA (II
etap), równieŜ dla potrzeb centrali zakupiono szafę metalową, oraz 34 składane krzesła, a dla
potrzeb obu placówek – Centrali oraz Filii dokonano zakupu pralki automatycznej.

4. Zbiory biblioteczne
4.1.
Dzięki korzystnej współpracy z księgarniami (godna polecenia Księgarnia Europejska
www.ksiegarnia-europejska) i antykwariatami internetowymi udało się zrealizować w większości
dezyderaty czytelników z zakresu pedagogiki, psychologii, historii, socjologii, nauk politycznych
oraz literatury pięknej.
Atrakcyjną ofertą są równieŜ pozycje łódzkiego wydawnictwa Literatura, – ceny niŜsze niŜ w
hurtowniach - wydawnictwo pokrywa koszt przesyłki, a takŜe propozycje firmy Ego - Product Z.
Sochacki z Krakowa, SprzedaŜy Dobrej KsiąŜki z Tczewa.
Pozycje z księgozbioru fachowego są zamawiane w Wydawnictwie SBP w Warszawie.
Stale uzupełniany księgozbiór podręczny oraz zbiory WypoŜyczalni zwłaszcza z socjologii, historii,
historii literatury, dziennikarstwa, prawa, pedagogiki, psychologii, nauk politycznych, ekonomii,
organizacji i zarządzania zaspokajają 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, w tym z rankingów księgarń internetowych.
Stan księgozbioru na dzień 31.12.2007r. wynosi 34 609 vol. o wartości 279. 822,12 zł
z czego:
w Bibliotece Centralnej
w Filii

17 706 vol. na kwotę 149.915,53 zł
16 903 vol. na kwotę 129. 906,59 zł

Struktura księgozbioru przedstawia się następująco:

Literatura piękna dla dzieci
Literatura piękna dla dorosłych
Literatura naukowa
i popularnonaukowa

7 233 vol. tj. 21%
15 520 vol. tj. 45%
11 856 vol. tj. 34%

W ramach przeprowadzonej selekcji księgozbioru wycofano 1005 vol. na kwotę 1.133,46 zł.

W bieŜącym roku wpłynęło ogółem 2 392 vol. o wartości 49.696,23 zł
ze środków samorządowych 1798 vol.
z dotacji Min. Kult.
454 vol.
drogą darów
140 vol.

na kwotę
na kwotę
na kwotę

38.416.90 zł
9.320,00 zł
1.959,33 zł

Struktura wpływów przedstawia się następująco:

Literatura piękna dla dzieci
Literatura piękna dla dorosłych
Literatura naukowa i popularnonaukowa

625 vol. tj. 26%
950 vol. tj. 40%
817 vol. tj. 34%

4.2.
W roku bieŜącym Biblioteka prenumerowała 42 tytuły czasopism, z czego 6 tytułów
nieodpłatnie – “Unia Europejska”, “Biuletyn dla MŚP”, “Monitor Europejski”, “Prawo
Europejskie”, ”Gazeta Powiatowa, „Lędziny Teraz”
Wśród młodzieŜy największą poczytnością cieszyły się czasopisma popularnonaukowe "Cogito",
„Victor Gimnazjalista” oraz „Świat Nauki". Dzieci chętnie czytały "Płomyczek" i "Popcorn".
Kobiety najczęściej sięgały po "Przyjaciółkę", męŜczyźni po ”Gazetę Wyborczą”, Politykę, Newseek,
„PC Word komputer”,
Fachowa prasa bibliotekarska 5 tytułów ogółem: – Centrala: 4 tyt.: Bibliotekarz, Poradnik
Bibliotekarza, Nowe KsiąŜki oraz Przewodnik Bibliograficzny, - Filia: 1 tytuł: Poradnik Bibliotekarza.
Ilość tytułów prasy popularnej oraz fachowej bibliotekarskiej jest wystarczająca, natomiast jeśli
chodzi o ilość czasopism naukowych ich liczba nie jest zadowalająca - naleŜałoby zaprenumerować
ich więcej - czytelnicy pytają o czasopisma z zakresu ekonomii, BHP, prawa, pedagogiki i
psychologii, obecnie jednak ze względów finansowych Biblioteka nie moŜe spełnić oczekiwań
w tym zakresie.

4.3.
W ramach dotacji Ministerstwa Kultury MBP Lędziny zakupiła 454 vol. za kwotę
9.320,00 zł, z czego większość ksiąŜek z dotacji to literatura piękna dla dorosłych – 194 vol.,
następnie literatura dla dzieci - 142 vol. i literatura naukowa i popularnonaukowa – 118 vol.
Większość z pozycji z zakresu literatury pięknej dla dorosłych to powieści obyczajowe,
sensacyjne oraz literatura faktu. (m. in. Na dnie nieba M. Gretkowskiej, J. Updike’a Miłosne kawałki,
E.J. Sugimoto Córka samuraja, hity czytelnicze o fabule podobnej do Kodu Leonarda Da Vinci:
pozycje wydawnictwa Rebis, Sonia Draga, Albatros, Nowa Proza: – m.in. G. Griner Czwarte
przymierze, F. Asensi Tajemnica zamku świętego Anioła, M. Langfielda Sekretna Szkatuła, R. Byrne
Sekret, J. Rollinsa Czarny Zakon).
Z zakresu literatury naukowej większość ksiąŜek to pozycje z socjologii, ekonomii, zarządzania,
pedagogiki oraz finansów.
Literatura dziecięca to popularna wśród dzieci seria o Koszmarnym Karolku, Dworek pod dębami A.
Michalak, Martynka, Julka, blog i dog E. Bylicy, kolejny tom przygód Mikołajka, przygody
Mateuszka, pozycje autorstwa G. Kasdepke, B. Gawryluk.
4.4.
Ze względu na długi okres oczekiwania na nowe tablice UDC PO58 MBP Lędziny podejmie
prace nad reklasyfikacją w bieŜącym roku.

5. Czytelnictwo. Promocja Biblioteki. Działalność informacyjna.
Godziny otwarcia dla Czytelników

Centrala

Filia

Pn 9.00 - 16.00
Wt 11.00 - 17.00
Śr 12.30 - 19.30
Pt 12.30 - 19.30
So 9.00 – 13.30
(pierwsza i druga w miesiącu)

Pn 13.00 - 19.00
Wt 11.00 - 18.00
Śr 11.00 - 18.00
Pt 11.00 - 18.00
So
9.00 – 13.30
(pierwsza w miesiącu)

5.1. Na dzień 31.12.2006r. Miejska Biblioteka Publiczna zarejestrowała ogółem 2960
czytelników.
Centrala – 1728, Filia – 1232 (dla porównania 2006r.: 3278 os., spadek o 318 osób).

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

573
509
590
842
372
74

2. Czytelnicy wg zajęcia:

os.
os.
os.
os.
os.
os.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

MłodzieŜ
Studenci
Pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni
Rolnicy
Inni zatrudnieni
Nie zatrudnieni

Ilość udostępnionych zbiorów na dzień 31.12. 2006 r. wynosi ogółem (na zewnątrz i na
miejscu): 76.324 (rok 2006; 83.855 spadek o 7.531) z czego :
Na zewnątrz dokonano 69288 wypoŜyczeń
ksiąŜki: 67.795 vol.
czasopisma: 1.493 egz.

.

Na miejscu w Czytelniach dokonano: 7.036 wypoŜyczeń
ksiąŜki: 5.394 vol.
czasopisma: 1.642 egz.

1306 os.
353 os.
455 os.
375 os.
4 os.
24 os.
443 os.

2006r.: dokonano: 8.531 wypoŜyczeń
ksiąŜki: 6.523 vol.
czasopisma: 2.008 egz.

Na w/w tendencję spadkową ma prawdopodobnie rosnąca przewaga multimediów – głównie sieć
internetowa – czytelnicy chętnie korzystają z usług bibliotecznej kawiarenki internetowej, bądź teŜ
korzystają z komputera w swoim domu znajdując w krótkim czasie potrzebne materiały.
Z pewnością nie jest to wina placówki, poniewaŜ księgozbiór Czytelni (jak i WypoŜyczalni) jest coraz
bogatszy i uzupełniany w uzgodnieniu z czytelnikami na podstawie dezyderatów, ankiet,
bezpośredniego dialogu oraz literatury fachowej.
Jeśli chodzi o preferencje czytelnicze - dorośli czytelnicy chętnie czytają ksiąŜki B. Wołoszańskiego,
K. Folleta, H. Cobena, R. Ludluma, N. Roberts, P. Coelho, W. Kuczoka, R.. Kapuścińskiego,
W. Bartoszewskiego, O. Fallaci (hity czytelnicze)
Hitem czytelniczym są pozycje sensacyjno – przygodowe o fabule zbliŜonej do Kodu Leonarda Da
Vinci: m.in. P.Vaughana-Hughesa Relikwia, J.M. Thibauxa Tajemnica księdza Sauniera, N. Jamet
Dolmen. Kamienie śmierci, a takŜe sagi fantasy Christiana Jaquesa o historii staroŜytnego Egiptu,
wszystkie powieści S. Sheldona
Kobiety najchętniej sięgają po ksiąŜki z serii: Wszystko dla pań, Biblioteka z róŜą, chętnie czytane są
ksiąŜki polskich autorek współczesnych – M. Kalicińskiej Dom nad rozlewiskiem (hit), K. Grocholi I.
Matuszkiewicz, K. Kofty, A. Tuszyńskiej, I. Sowy, G. Bąkiewicz. Ogromnym zainteresowaniem cieszą
się ksiąŜki oparte na faktach, a związane z sytuacją kobiet w Afryce, Azji, krajach byłego ZSRR oraz
tematyka dotycząca kobiet na Bliskim Wschodzie – Ani Ŝycie ani wojna, Oddajcie mi dziecko,
Okaleczona, Uwięziona, Spalona Ŝywcem, śołnierka, Pamiętnik gejszy czy Córka Gangesu, a takŜe
pozycje biograficzne – m.in. Joni, Notatki stopą pisane, Dziennik MA Yan.

Osoby studiujące najczęściej pytają o ksiąŜki z zakresu socjologii, dziennikarstwa, pedagogiki,
historii, psychologii, prawa, zarządzania, ekonomii, ochrony środowiska, informatyki.
Bez względu na wiek i płeć bardzo chętnie czytane są pozycje biograficzne, przewodniki
geograficzne, ksiąŜki podróŜnicze autorstwa W. Cejrowskiego, B. Pawlikowskiej, T. Halika i
historyczne - zwłaszcza seria wydawnictwa Bellona: Powieść z czasów rzymskich.
5.2. 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.
Ferie zimowe 2007

Dominującym celem ferii zimowych było zagospodarowanie dzieciom i młodzieŜy czasu wolnego

w ciekawy sposób, polegający na pobudzaniu i rozwijaniu zamiłowań i zainteresowań, a takŜe na
pozytywnych skojarzeniach związanych z biblioteką. Ogółem w Feriach z Biblioteką wzięło udział
131 dzieci.
W dniach 12-23.02.2007 r., w obu placówkach na wszystkich chętnych czekały quizy, zagadki i
rebusy dotyczące znajomości klasyki literatury dziecięcej i młodzieŜowej. Za kaŜde poprawnie
rozwiązane zadanie dzieci częstowano słodyczami. Ogółem z tej propozycji skorzystało 15 dzieci.

We wtorek, 13 lutego 2007 r., w ramach Ferii zimowych z Biblioteką, w centrali MBP Lędziny odbył
się konkurs recytatorski Mój ukochany wiersz. Ogółem w imprezie wzięło udział 18 dzieci ale do
konkursu przystąpiło dziesięcioro z nich, mniej odwaŜni woleli pozostać w Bibliotece w charakterze
widza. Dzieci deklamowały wiersze poetów polskich m.in. Marii Konopnickiej, Ludwika J. Kerna,
Hanny Januszewskiej, Jana Brzechwy. PoniewaŜ poziom konkursu był bardzo wyrównany dlatego
wszystkim uczestnikom konkursu wręczono nagrody - maskotki, słodycze oraz pamiątkowe dyplomy.

W dniu 14 lutego centrala MBP zorganizowała Walentynki. W atmosferze dobrej zabawy, dzieci
rozwiązywały quizy, zagadki związane ze świętem zakochanych. W imprezie wzięło udział 5 dzieci
(pomimo wcześniejszych licznych zgłoszeń). Na zakończenie kaŜde z nich otrzymało drobny
upominek związany z tym świętem.

W czwartek, 15 lutego w centrali MBP odbył się konkurs plastyczny My się Zimy nie boimy. Wzięło
w nim udział 33 dzieci. W trakcie trwania konkursu wysiłek twórczy dzieci nagradzano słodyczami.
Ze względu na duŜą ilość chętnych konkurs przeprowadzono w dwóch turach.

W dniu 20 lutego centrala MBP zorganizowała Językowy zawrót głowy, konkurs na poprawność
wymowy tzw. łamańców językowych - wyraŜeń typu "Król Karol podarował królowej Karolinie
korale koloru koralowego". W konkursie wzięło udział 3 dzieci, którym na zakończenie wręczono
nagrody ksiąŜkowe oraz pamiątkowe dyplomy.

W czwartek, 22 lutego Filia nr 1 zorganizowała konkurs plastyczny Malujemy portret Pani Zimy, w
którym uczestniczyło 9 dzieci, a w centrali odbył się konkurs ze znajomości literatury dla dzieci i
młodzieŜy połączony z loterią fantową Zgaduj-Zgadula, lubię czytać, w którym wzięło udział 12
dzieci. Wszystkim uczestnikom Zgaduj-Zgaduli, oprócz wylosowanych przez nich nagród w loterii
fantowej (zestawy: kredki, pastele lub mazaki + blok rysunkowy), wręczono nagrody ksiąŜkowe oraz
pamiątkowe dyplomy. Ponadto najmłodsi uczestnicy tego wcale niełatwego konkursu otrzymali
maskotkę - przytulankę.
Podsumowanie akcji zimowej odbyło się w sobotę, 3 marca o godz. 1000 - w obu placówkach
ogłoszono wyniki i rozdano nagrody uczestnikom konkursów plastycznych: My się Zimy nie boimy
oraz Malujemy portret Pani Zimy.
Przez cały czas trwania ferii tj. od 12 do 23 lutego 2007 r. w centrali, w godz. funkcjonowania
placówki istniała moŜliwość bezpłatnego korzystania z Internetu, a takŜe zabawy z komputerem przy
specjalnie zainstalowanych na ten czas grach. Z tej oferty skorzystało 36 dzieci.

Spotkania autorskie Tadeusza Grajpela

W dniu 19 kwietnia w centrali MBP Lędziny przy ul. Lędzińskiej 86 odbyły się 2 spotkania autorskie
Tadeusza Grajpela, absolwenta Uniwersytetu Jagiellońskiego, muzealnika, historyka kultury,
heraldyka, miłośnika ksiąŜek poświęcone historii piśmiennictwa - od glinianych tabliczek z pismem
klinowym po nowoczesne techniki drukarskie.
Spotkaniu towarzyszyła wystawa prywatnych zbiorów i wytworów piśmienniczych pana Tadeusza.
Zebrani mogli podziwiać "na Ŝywo" m.in. wspomniane wcześniej gliniane tabliczki, egipskie
papirusy, rekonstrukcję prasy drukarskiej z XV wieku, repliki drzeworytów: obrazy na tkaninach,
ilustracje ksiąŜkowe, druki dewocyjne, reprinty starodruków - m.in. fragmenty polskiej Biblii
Gutenberga, aktów lokacyjnych miast, kronik oraz kopie pieczęci miejskich, kościelnych, herbowych,
królewskich itp.
W trakcie dwóch półtoragodzinnych spotkań Tadeusz Grajpel z ogromną swadą opowiadał i
demonstrował eksponaty zebranym - moŜna było osobiście zobaczyć jak drukowano przed wiekami
oraz dotknąć poszczególnych eksponatów - woskowych tabliczek, kopii pieczęci, reprintów
starodruków, tekstów drukowanych na róŜnych rodzajach papieru m.in. czerpanym, welinowym czy
pergaminie.
Swoje wraŜenia z pobytu w lędzińskiej bibliotece Tadeusz Grajpel skomentował wpisem do księgi
gości MBP: Trudno znaleźć odpowiednie podziękowanie dla tak wyjątkowej gościnności, z jaką
spotkałem się w Waszej Bibliotece. PoniewaŜ, jak widzę, łączy Nas szacunek dla dzieła tak
oczywistego w znaczeniu dla naszej kultury, jakim jest ksiąŜka, pozwalam sobie na wyraŜenie podziwu
i szacunku dla Waszej codziennej krzątaniny, nieocenionych starań w czymś niezwykłej wagi, opiece
nad największym osiągnięciem cywilizacyjnym, jakim dla mnie i dla wielu jest słowo drukowane, w
którym trwa cała nasza kultura i dorobek.
Obu spotkaniom, w których wzięły udział 43 osoby towarzyszyło bardzo Ŝywe zainteresowanie
zarówno uczniów jak i nauczycieli
Spotkanie z Beatą Ostrowicką

W poniedziałek, 14 maja 2007 r. centrala Miejskiej Biblioteki Publicznej zorganizowała spotkanie
autorskie Beaty Ostrowickiej, jednej z najbardziej poczytnych współczesnych autorek powieści dla
dzieci i młodzieŜy, z uczniami lędzińskich szkół. W imprezie uczestniczyły 53 osoby, a księgę gości
MBP wzbogacił kolejny wpis: Bardzo dziękuję za zaproszenie na spotkanie. WywoŜę z Lędzin bardzo
miłe wspomnienie. Pozdrawiam. Beata Ostrowicka.
Spotkanie z Izabellą Klebańską.

W środę, 16 maja do MBP Lędziny zawitała Izabella Klebańska, autorka piosenek i wierszy dla
dzieci, scenariuszy teledysków muzycznych, programów telewizyjnych m.in. Tut turu, Piosenkarnia,
współautorka programów: 5-10-15, Domowego przedszkola.
Izabella Klebańska spotkała się z dziećmi z dwóch lędzińskich przedszkoli. Podczas obu spotkań
autorka za pomocą swoich wierszy oraz gry na skrzypcach odkrywała zebranym tajemnice gamy,
klucza wiolinowego, klamry - akolady, a wreszcie objaśniała treści poszczególnych utworów
muzycznych. Wszystko to podane w lekki, dowcipny sposób, przy aktywnym udziale zebranych,
sprawiło, iŜ po zakończonych spotkaniach ustawiła się długa kolejka po autografy i wpisy do
zakupionych wcześniej ksiąŜek autorki. Imprezie, w której wzięło udział 130 dzieci towarzyszyło
ogromne zainteresowanie zarówno dzieci jak i pedagogów. Na usilne prośby tych ostatnich Izabella
Klebańska obiecała, iŜ w niedalekiej przyszłości postara się opracować i wdroŜyć w Ŝycie program
dydaktyczny z zajęć wychowania muzycznego dla nauczycieli prowadzących zajęcia w
przedszkolach. Swoje wraŜenia z pobytu w Lędzinach autorka skomentowała wpisem do księgi gości
MBP: Pięknie dziękuję za zaproszenie i wspaniałe spotkania z fantastycznymi dzieciakami. Z
serdecznymi pozdrowieniami. Izabella Klebańska

Lekcje biblioteczne dla przedszkolaków

W dniu 17 maja centrala MBP Lędziny gościła u siebie dzieci z Przedszkola nr 1 na dwóch lekcjach
bibliotecznych. Dzieci zapoznały się z księgozbiorem biblioteki oraz z zasadami korzystania z
czytelni i z wypoŜyczalni oraz z katalogami. Następnie panie bibliotekarki zaprezentowały zebranym
najciekawsze ksiąŜki znajdujące się w bibliotece. W obu lekcjach ogółem wzięło udział 34 dzieci. Na
zakończenie kaŜdy z uczestników otrzymał słodką niespodziankę.
Konkurs ortograficzny Pilnie poszukiwany Byczek Fernando - wielkie biblioteczne dyktando

W czwartek, 14.06.2007 r. o godz. 1000 w centrali MBP Lędziny odbyła się II edycja finału konkursu
ortograficznego Pilnie poszukiwany Byczek Fernando - wielkie biblioteczne dyktando. Do ww. finału
stanęli najlepsi z najlepszych - uczniowie klas V i VI SP nr 1 i SP nr 2, wyłonieni w eliminacjach
szkolnych. Dzieci miały do napisania dość trudny tekst pt. Igrzyska olimpijskie. "Bezbłędną"
laureatką I miejsca została Małgosia Szczepańska z SP nr 1, II miejsce zajęli ex aequo: Magda
Zachura z SP nr 1 oraz Arek Łyszcz z SP nr 3, miejsce III zajęła Ania Klima z SP nr 1, a wyróŜnienie
przyznano Patrycji Patyk z SP nr 1. Ogółem w konkursie wzięło udział 10 dzieci. Wszyscy uczestnicy
dyktanda otrzymali nagrody ksiąŜkowe oraz pamiątkowe dyplomy.
Ferie letnie 2007

W dniu 9.08.2007 r. w centrali MBP Lędziny odbył się konkurs plastyczny Skarby łąk i pól, w którym
wzięło udział 14 dzieci, w tym samym dniu w Filii nr 1 miał miejsce konkurs plastyczny Uroki lata,
w którym wzięło udział 8 dzieci. Z kolei 16.08.2007 r. Filia nr 1 zorganizowała konkurs plastyczny
Mój ulubiony bohater ksiąŜkowy dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w
Lędzinach. W konkursie tym wzięło udział 14 osób. Wszyscy uczestnicy konkursów plastycznych
otrzymali nagrody rzeczowe w postaci ksiąŜek bądź paczek ze słodyczami oraz pamiątkowe dyplomy.
Ze względów organizacyjnych wręczenie nagród odbyło się w dwóch turach: w dniu 1.09.2007 r.
(centrala i filia) oraz w dniu 13.09.2007 r. (filia).

W dniu 22.08.2007 r. równieŜ w centrali, w ramach akcji Przyjazne Podwórko bibliotekę odwiedziło
21 dzieci, które zapoznano z księgozbiorem Czytelni i WypoŜyczalni.
Z gier planszowych, komputerowych oraz z Internetu skorzystały 124 osoby (dzieci i młodzieŜ).
Łącznie w Feriach letnich 2007 organizowanych przez MBP Lędziny uczestniczyło 181 dzieci.
Spotkanie z Barbarą Kosmowską

We wtorek, 25 września 2007 r. Miejska Biblioteka Publiczna rozpoczęła kolejny cykl spotkań ze
znanymi i popularnymi pisarzami dla dzieci i młodzieŜy. W tym dniu gościła tu Barbara Kosmowska,
która jest autorką m.in. tak znanych ksiąŜek dla najmłodszych czytelników, jak Buba, Buba sezon
ogórkowy czy Myślinki. Na spotkanie z nią przyszły do centrali biblioteki przy ul. Lędzińskiej 86
dwie grupy uczniów z lędzińskich SP 1 i SP 3 – 55 osób, pod opieką szkolnych bibliotekarek.
Ogółem we wszystkich imprezach organizowanych przez MBP Lędziny uczestniczyło 637 osób.

W terminie 02.07.2007r. – 31.07.2007r. Centrala była nieczynna z powodu przeprowadzanego w tym
czasie skontrum.
5.3.
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, czasopisma oraz serie wydawnicze dotyczące historii i sytuacji obecnej w
strukturach unijnych i państwach członkowskich.
Bogaty dział regionaliów w Czytelniach zaspokaja potrzeby czytelnicze w tym względzie.
W Czytelniach i WypoŜyczalniach znajdują się przewodniki turystyczne oraz pozycje krajoznawcze,
których ilość jest stale zwiększana i wzbogacana.
5.4.
Ze względu na niewystarczającą obsadę kadry merytorycznej MBP Lędziny nie prowadzi
prac związanych z bibliografią powiatu.

5.5.
Dzieci i młodzieŜ do lat 15 to 573 czytelników (w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrost o
133 os ).
Liczba wypoŜyczeń:

2006r. – 26 483 vol.

2007r. - 23 840 vol. (spadek o 2 643 vol.)

Biblioteka zachęca dzieci do odwiedzin poprzez organizowanie róŜnego rodzaju konkursów:
plastycznych, literackich, ortograficznych, recytatorskich.
Organizowane są spotkania z pisarzami, lekcje biblioteczne, wieczory poezji, ferie z Biblioteką.
Pracownicy biblioteki są częstymi gośćmi przedszkoli, gdzie w ramach akcji „Cała Polska Czyta
Dzieciom”, czytają wdzięcznej publiczności bajki.
Czytając tradycyjne „nieuwspółcześnione” baśnie, które ukształtowały wiele pokoleń moŜna mieć
nadzieję, Ŝe młody czytelnik juŜ jako nastolatek sam znajdzie klucz do utajonych znaczeń baśni i nie
będzie szukał prymitywnej rozrywki przed komputerem.
Z zadowoleniem są obserwowane zmiany w postawach najmłodszych uczestników biorących udział
w imprezach organizowanych przez bibliotekę. Nieśmiałe mające trudności z zapamiętywaniem i
uczeniem się wierszy dzieci, po udziale w konkursach organizowanych przez Bibliotekę, stają się
bardziej otwarte i umotywowane. Nie mają większych problemów z nauką tychŜe wierszy oraz
publicznymi występami.(osobiste podziękowania rodziców i pedagogów!).
Dodatkowym impulsem do rozwoju w/w cech jest fakt, iŜ w konkursach organizowanych przez
Bibliotekę nie ma przegranych – wszyscy uczestnicy otrzymują nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe
dyplomy.
Dzieci uwielbiają Koszmarnego Karolka, Mikołajka, Hanię Humorek, Demonicznego dyrektora,
przygody Krecika, Wilka i Zająca, chętnie czytają Monstrualną Erudycję, Kacperiadę G. Kasdepke
oraz pozycje autorstwa K. Funke ,zwłaszcza serię Dzikie kury,.
Nadal duŜą poczytnością cieszą się ksiąŜki autorstwa W. Chotomskiej, J. Tuwima, J. Brzechwy.

MłodzieŜ preferuje powieści autorstwa D. Terakowskiej, M. Cabot, M. Budzyńskiej, M. Musierowicz.
Stale bardzo chętnie czytane są serie: Nasza Biblioteka, Szkoła Gwiazd, Na Topie, Nasze WaŜne
Sprawy, Nie dla Mamy…, Straszna Historia, Pamiętnik KsięŜniczki, Plotkara, 4i1/2 przyjaciela, Klub
nocowanek, Szkoła na opak.
Niesłabnącą popularnością cieszą się równieŜ ksiąŜki poświęcone problemom narkomanii,
alkoholizmu, przemocy oraz działalności sekt.
6.1.
6.2./6.3.

6. Obsługa czytelnicza specjalnych grup czytelników
MBP Lędziny w ramach działalności kulturalnej współpracuje z Centrum Terapii Zajęciowej
oraz z ze Środowiskowym Domem Samopomocy, których podopieczni są częstymi
uczestnikami konkursów, głównie plastycznych.
MBP Lędziny nie posiada filii szpitalnych, nie gromadzi ksiąŜki mówionej.
7. Kadra

7.1.

7.2.

8.1
8.2.
8.3.

Stan zatrudnienia na 31.12.2007r. – 6,25 etatów kalkulacyjnych, w tym:
- pracownicy administracyjni:
- dyrektor – 1 etat (wyŜsze :Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa)
- gł. księgowa – 0,25 etatu (wyŜsze: zarządzanie przedsiębiorstwem)
- pracownicy merytoryczni – 4 etaty (1 os. – wyŜsze marketing i zarządzanie; studia
podyplomowe: zarządzanie projektami, 1 os.- średnie bibliotekarskie, 2 os. – średnie,
- pracownicy obsługi – 1 etat (zawodowe)
Pracownicy brali udział w szkoleniach BHP, szkoleniach i kursach organizowanych przez
Bibliotekę Śląską i UM Lędziny.
8. Finansowanie

BudŜet ogółem: 400.000,00 zł + dotacja MKDiN 9.320,00 zł
Koszty utrzymania ogółem: 51.577,75 zł
Dochody własne ogółem: 5.384,74 zł
Biblioteka otrzymała z UM Lędziny oraz od czytelników dary w postaci 140 vol. na
kwotę 1.959,33 zł.
W zakresie prac remontowych konieczną jest (w jak najszybszym czasie) adaptacja 2 części budynku
przy ul. Lędzińskiej 86, zgodnie z potrzebami biblioteki (brak miejsca na półkach, brak miejsca na
regały, w Czytelni i w WypoŜyczalni).
Zgodnie z dokumentacją budowlaną jest tam przewidziana duŜa czytelnia, stanowiska komputerowe,
w tym dla osób niepełnosprawnych.
Poszerzona w ten sposób powierzchnia uŜytkowa biblioteki pozwoliłaby na zwiększenie zakupów
ksiąŜkowych, urozmaicenie i rozbudowanie warsztatu informacyjnego, a tym samym na poszerzenie
i urozmaicenie oraz konkurencyjność oferty czytelniczej, informacyjnej i kulturalnej w stosunku do
uŜytkowników placówki.

