
                            Lędziny, dnia 05.03.2009r. 
 

Sprawozdanie z działalności 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lędzinach 

za 2008 rok. 
                  
 
 

1.    Sytuacja organizacyjna Biblioteki.    
 1.1. W 2008r. nie nastąpiły zmiany statusu formalno – prawnego Biblioteki, zmianie uległ 

regulamin wynagradzania: dookreślono stosownym zapisem nagrodę dla dyrektora, 
  z okazji Dnia Bibliotekarza, oraz zlikwidowano dodatkową nagrodę dla pracowników 
 biblioteki, którym od września 2008r. dokonano podwyŜki w wysokości 8,5% stawki 
 zasadniczej. 
 1.2. W okresie maj – czerwiec 2009r., w Bibliotece miała miejsce kontrola wewnętrzna 

audytora UM Lędziny, w wyniku której zalecono kaŜdorazowo wprowadzanie 
zarządzeniem planu pracy na dany rok, zmodyfikowanie planu finansowego za I 
półrocze 2008 oraz  zalecono zmiany w treści regulaminu wynagradzania dotyczące 
nagrody dla dyrektora. W zapisie „Nagrodę dla Dyrektora przyznaje Burmistrz Miasta 
Lędziny zalecono dodać, iŜ szczegółowe zasady oraz tryb jej przyznania, wzór 
wniosku określi stosowne zarządzenie Burmistrza Miasta Lędziny. 

 1.3. Sprawy Biblioteki  były omawiane na posiedzeniu Komisji Edukacji we wrześniu 
ub.r.  

 2.    Zmiany w sieci; modernizacja bazy materialnej.  2.1./2.2. W roku bieŜącym nie odnotowano zmian w sieci bibliotecznej, Ŝadna placówka nie 
  uległa likwidacji nie powstały teŜ nowe. 

  2.3.       W 2008r. w  Centrali MBP Lędziny dokonano naprawy zadaszenia przed wejściem  
głównym oraz wykonano zewnętrzne uszczelnienie poddasza na kwotę 1.170,13 zł. 

 2.4. Dla potrzeb biblioteki zakupiono aktualizację programu bibliotecznego SOWA, 
 czytnik laserowy, aktualizację programu księgowo - kadrowego MIKROSYS 
 (centrala) oraz 3 szt. zasilaczy awaryjnych UPS DUO II. Dla potrzeb Filii nr 1 
 zakupiono monitor ekranowy Belinea 17” oraz urządzenie wielofunkcyjne (drukarka 
–  kopiarka – telefon - fax: hp officejet  all-in-one. Koszt w/w zakupów wyniósł 

 5.557,18 zł 
 
  3.  Komputeryzacja  3.1./3.3.      Obie placówki MBP Lędziny – centrala i filia są skomputeryzowane oraz posiadają 

  dostęp do Internetu (centrala - 5 komputerów, filia – 1 komputer, łącze ISDN).    W 2007r. dla potrzeb centrali zakupiono program biblioteczny SOWA, a w 2008r. 
  jego poszerzenie o moduły statystyk i wypoŜyczalni. 
  3.4. W oparciu o program biblioteczny SOWA MBP Lędziny w chwili obecnej prowadzi 

 prace związane z gromadzeniem, ewidencją oraz opracowaniem księgozbioru. 



 3.5. MBP Lędziny od 8 lat posiada własną stronę internetową w obrębie strony Urzędu 
 Miasta Lędziny: www.ledziny.pl/biblioteki.htm 

 3.6. Stan techniczny posiadanego sprzętu w chwili obecnej jest niewystarczający. 
 Planowany jest zakup nowego komputera i oprogramowania do centrali oraz do fliii .
   
          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 - Produkt   
 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 
 zakresu  socjologii, historii, historii literatury, dziennikarstwa, medioznawstwa, 
 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 31.12.2008r. wynosi  36 397 vol. o wartości 327.894,94 zł  

       z czego: 
 
         w Bibliotece Centralnej     19 022 vol.   na kwotę  176. 044, 46 zł 
         w Filii                                 17 375 vol.   na kwotę 151. 850, 48  zł  

         
Struktura księgozbioru przedstawia się następująco: 

 
         Literatura piękna dla dzieci                    7. 738 vol. tj. 21,3 % 
         Literatura piękna dla dorosłych            16.069  vol. tj. 44,1 %       
         Literatura naukowa                               12. 590 vol. tj. 34,6 % 
         i popularnonaukowa 

 
     W ramach przeprowadzonej selekcji księgozbioru wycofano 574 vol. na kwotę 328,42 zł         W bieŜącym roku wpłynęło ogółem 2 362  vol.  o wartości  48. 400,00 zł 

 ze środków samorządowych   1900  vol.      na kwotę        37. 939,00  zł z dotacji Min. Kult.                   412  vol.      na kwotę           9. 000,00 zł                        drogą darów                                 50  vol.      na kwotę           1. 461,00 zł       Struktura wpływów przedstawia się następująco: 



 
         Literatura piękna dla dzieci                             587  vol. tj. 25% 
         Literatura piękna dla dorosłych                       999  vol. tj. 42%      
         Literatura naukowa i popularnonaukowa        776  vol. tj. 33%  
 
 4.2. MBP Lędziny nie posiada zbiorów audiowizualnych i elektronicznych, głównie ze 

względu na potrzeby czytelnicze. Do tej pory nie odnotowano zgłoszeń odnośnie 
gromadzenia zbiorów tego typu. Niemniej jednak w roku bieŜącym planowany jest 
zakup i gromadzenie ksiąŜki mówionej. 

 4.3. W 2008r. Biblioteka prenumerowała odpłatnie 40 tyt. czasopism na łączną kwotę 
6.181,00 zł + 8 tyt. prasy lokalnej i regionalnej otrzymywanych bezpłatnie. Większość 
z nich to prasa codzienna: m.in. Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Dziennik 
Zachodni, Echo oraz bardzo chętnie czytane nie tylko przez panie tzw. czasopisma 
kobiece m.in  Przyjaciółka, Viva, Claudia, Pani Domu, Twój Styl, śyjmy DłuŜej.   Czasopisma dziecięce i młodzieŜowe reprezentują - Kubuś Puchatek, Dziewczyna,  Płomyczek, Cogito, Victor Gimnazjalista.  Prasa popularnonaukowa to m.in.: PC Word Komputer, Wiedza i śycie, oraz „Świat 

 Nauki". 
 Fachowa prasa bibliotekarska 5 tytułów ogółem: – Centrala: 4 tyt.: Bibliotekarz, 
 Poradnik Bibliotekarza, Nowe KsiąŜki oraz Przewodnik Bibliograficzny, - Filia: 1 
 tytuł: Poradnik Bibliotekarza. 
 Na prośby czytelników związane z czasopismami fachowymi z zakresu BHP, 
 pedagogiki, psychologii i prawa Biblioteka zamierza od II kw. b.r. rozpocząć 
 prenumeratę z w/w zakresu. 
 Kobiety najczęściej sięgały po "Przyjaciółkę", ”Vivę, Twój Styl, a męŜczyźni po 
 ”Gazetę Wyborczą”, Politykę,  Muratora, Newwseeka, „PC Word komputer”. 
 DuŜą poczytnością cieszył się dodatek do Gazety Wyborczej – Turystyka. 

 4.4. MBP Lędziny nie prowadzi prac związanych z digitalizacją zbiorów, w związku 
  z niewystarczającą obsadą kadrową w najbliŜszej przyszłości, w/w prace nie są 
 planowane.             5.  Czytelnictwo. Promocja Biblioteki. Działalność  informacyjna.             Godziny otwarcia dla Czytelników        Centrala           Filia       Pn     9.00 - 16.00    Pn     13.00 -  19.00   Wt   11.00 - 17.00    Wt    11.00 -  18.00   Śr    12.30 - 19.30     Śr    11.00 -  18.00 Pt    12.30 - 19.30     Pt     11.00 - 18.00             So     9.00 – 13.30                                         So       9.00 – 13.30 
        (pierwsza i druga w miesiącu)                         (pierwsza w miesiącu) 
       



5.1. Na dzień 31.12.2008r.  Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach  zarejestrowała 
ogółem 2807 czytelników.   

         Centrala –  1 716, Filia – 1 091(dla porównania 2008r.: 2960os., spadek  o 153 os. 
     1. Czytelnicy wg  podziału wiekowego:             2. Czytelnicy wg  zajęcia:  1)    do lat 15 lat         539  os.                          1)  Uczniowie                         1178 os. 
2)    od 16 – 19 lat      427  os.                      2)  Studenci                              360 os. 
3)    od 20 – 24 lat      567  os.                                     3)  Pracownicy umysłowi        459 os. 
4)    od 25 – 44 lat      847  os.                                     4)  Robotnicy                 364 os.                                                                                                                                         
5)   od 45 -  60 lat      347  os.                                      5)  Rolnicy                                4 os. 
6)   powyŜej 60 lat       80  os.                                      6)  Inni zatrudnieni                   25 os.        
                                                                                    7)  Pozostali                            417 os.
   
Ilość udostępnionych zbiorów na dzień 31.12. 2008 r. wynosi ogółem (na zewnątrz i na 
miejscu):   77. 384 (rok 2007 - 76.324,  wzrost o 1. 060) z czego : 
 
Na zewnątrz dokonano         70.174 wypoŜyczeń  
Na miejscu w Czytelniach dokonano:       7.210 wypoŜyczeń          

 
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 oraz WypoŜyczalni 
jest coraz bogatszy i stale uzupełniany w uzgodnieniu z czytelnikami na podstawie 
dezyderatów, ankiet, bezpośredniego dialogu oraz literatury fachowej, o czym świadczy 
wzrost ilości wypoŜyczeń. 
W porównaniu z rokiem 2007  szczególny spadek widoczny jest w grupie  wiekowej do 15 
lat oraz 16-19 lat na co moŜe mieć wpływ mniejsza liczba urodzeń w tym okresie natomiast 
w pozostałych grupach odnotowano wzrost, za wyjątkiem przedziału wiekowego 45-60 lat: 
2007r. – 372 os. 2008r. - 347 os; spadek o 25 os. 
Od momentu bezpłatnego dostępu do Internetu (IKONKA), komputery w centrali MBP 
Lędziny są   dosłownie oblegane, głównie przez dzieci i młodzieŜ –  bardzo wskazane byłoby, aby dane dotyczące ilości korzystających z tej usługi znalazły odzwierciedlenie  w odpowiedniej rubryce rocznego sprawozdania GUS.  
Czytelnictwo MBP Lędziny obejmuje swym zasięgiem zarówno mieszkańców Lędzin jak 
pozostałych mieszkańców miast powiatu bieruńsko – lędzińskiego, czytelnikami biblioteki  
są równieŜ mieszkańcy Tych, Kosztów, Mysłowic, a nawet Katowic i Oświęcimia.  
 
Jeśli chodzi o preferencje czytelnicze - dorośli czytelnicy nadal chętnie czytają ksiąŜki B. 
Wołoszańskiego, K. Folleta, H. Cobena, R. Ludluma, N. Roberts, a takŜe A. Kava, W.E.B. Griffina, C. Cusserla,D. Shobina, P. Coelho, W. Kuczoka, R.. Kapuścińskiego, 
Hitem czytelniczym są pozycje sensacyjno – przygodowe o fabule zbliŜonej do Kodu 
Leonarda Da Vinci wydawnictw Rebis i Albatros: m.in. Inkwizytor, Siódma pieczęć, 
Piramidy Napoleona, Kamień z Rosetty, 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, Seria do 
torebki. Chętnie czytane są ksiąŜki polskich autorek współczesnych – M. Kalicińskiej 



 Dom nad rozlewiskiem, K. Grocholi, M. Szwaji, I. Matuszkiewicz, K. Kofty, A. Tuszyńskiej,  I. Sowy, G. Bąkiewicz. Najczęściej czytane autorki zagraniczne z zakresu literatury 
obyczajowej i romansów  to nadal E. Adler, J. Deveraux, D. Palmer, N. Roberts , a takŜe 
 E. Segal, T. Parsons. 
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: Kwiat Pustyni, Spalona śywcem, Kaspijskie marzenia, Kiedyś byłam księŜną itp., 
a takŜe pozycje biograficzne – m.in. Joni, Notatki stopą pisane, Dziennik Ma Yan. 
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 jak 
równieŜ pozycje Polskiego Instytutu Wydawniczego. 
Osoby  studiujące najczęściej pytają o ksiąŜki z zakresu BHP, filozofii, socjologii, 
dziennikarstwa, medioznawstwa, pedagogiki, historii, psychologii, prawa, zarządzania, 
ekonomii, ochrony środowiska, informatyki oraz turystyki.   5.2.   W ramach propagandy czytelnictwa oraz działalności informacyjno – edukacyjnej w 

 środowisku,  MBP Lędziny podjęła wiele starań w celu pozyskania nowych czytelników   i zachęcenia ich do korzystania z usług naszej placówki.  
 W tym celu, a takŜe z racji 60-lecia   istnienia Biblioteki zorganizowano wiele imprez 
 kulturalnych, edukacyjnych i promocyjnych, w których uczestniczyło 1 681 osób. 
           Do najwaŜniejszych przedsięwzięć kulturalnych w 2008 roku naleŜała akademia  
 z okazji obchodów 60-lecia MBP w Lędzinach, która odbyła się 8 maja w czasie której 
 rozstrzygnięto konkurs plastyczny na exlibris MBP Lędziny oraz wyróŜniono i nagrodzono 
 najwierniejszych i najaktywniejszych czytelników, a dwoje  pracowników MBP Lędziny 
 otrzymało honorową odznakę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ZasłuŜony dla 
 Kultury Polskiej . 
 Gościem specjalnym akademii był dr Michał Rusinek wykładowca UJ, osobisty sekretarz 
 Wisławy Szymborskiej, który wygłosił odczyt na temat „Sens istnienia, miejsca i roli 
 bibliotek w szerzeniu czytelnictwa i w propagowaniu literatury wśród czytelników w epoce 
 multimediów”.     
 Z okazji jubileuszu 60-lecia MBP Lędziny ukazała się pozycja ksiąŜkowa autorstwa 
 Mirosława Leszczyka, z serii Widziane z Górki Klemensowej  pt. Miejska Biblioteka 
 Publiczna w Lędzinach. Zarys dziejów, spektakl dla dzieci „Koziołek Matołek” 
  w wykonaniu teatru „Banialuka”, spotkanie autorskie Ewy Chotomskiej z dziećmi szkół 
 lędzińskich w sali widowiskowo-kinowej UM Lędziny,  piknik rodzinny Indiańska 
 Wioska w wykonaniu grupy Maka Sapa oraz  koncert Grzegorza Turnaua -  równieŜ w sali 
 widowiskowo-kinowej UM Lędziny. 
 W ramach spotkań autorskich bibliotekę odwiedzili m.in. Daniel Passent, Konrad Małek, 
 Tadeusz Grajpel, 
 W ramach działalności kulturalnej, edukacyjnej i promocyjnych przeprowadzono wiele   
 imprez m.in.: spotkania autorskie, konkursy, lekcje biblioteczne. 

. 
5.3. Dzieci i młodzieŜ do lat 15 to  539 czytelników (2007r. 573 os. – spadek o 34 os ). 

 
Liczba wypoŜyczeń: 
 
 2007r. – 26 483 vol.    2008r. -  23 840 vol. (spadek o 2 643 vol.) 
 

Biblioteka zachęca dzieci do odwiedzin poprzez organizowanie róŜnego rodzaju konkursów: 
plastycznych, literackich, ortograficznych, recytatorskich.  



Pracownicy biblioteki są częstymi gośćmi przedszkoli, gdzie w ramach akcji „Cała Polska 
Czyta Dzieciom”, czytają wdzięcznej publiczności bajki.  
Czytając tradycyjne „nieuwspółcześnione” baśnie, oraz proponując najlepsze pozycje  
 z literatury dziecięcej i młodzieŜowej zarówno  polskiej jak  i światowej, które ukształtowały 
wiele pokoleń moŜna mieć nadzieję, Ŝe młody czytelnik sam znajdzie klucz do utajonych 
znaczeń polecanych przez Bibliotekę ksiąŜek i nie będzie szukał prymitywnej rozrywki przed 
komputerem. 
Zakup księgozbioru dla tej grupy wiekowej jest dokonywany na podstawie literatury 
fachowej oraz w uzgodnieniu z samymi zainteresowanymi, a takŜe przy współpracy 
pedagogów ze wszystkich przedszkoli, oraz szkół miasta. 
Z zadowoleniem są obserwowane zmiany w postawach najmłodszych  uczestników 
biorących udział w imprezach organizowanych przez bibliotekę. Nieśmiałe mające trudności 
w kontakcie z rówieśnikami oraz z zapamiętywaniem i uczeniem się tekstu, po udziale w 
konkursach organizowanych przez Bibliotekę, stają się bardziej otwarte i umotywowane.  
Nie mają większych problemów z nauką 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 przygody  Koszmarnego Karolka, Mikołajka, przygody Krecika, Wilka 
   i Zająca, Bolka i Lolka, Reksia, chętnie czytają Monstrualną Erudycję, Kacperiadę G. 
Kasdepke . DuŜym powodzeniem cieszą się serie: Kumpelki, randki i … złamane serca, Zwierzenia Georgii Nicolson, Heartland, Pamiętnik KsięŜniczki, Sekretny dziennik Flippi, Upiorna rodzinka, Klub Tiary, Martynka. 
Nadal duŜą poczytnością cieszą się ksiąŜki autorstwa W. Chotomskiej, J. Tuwima, 
  J. Brzechwy.  

Niesłabnącą popularnością cieszą się równieŜ ksiąŜki poświęcone problemom narkomanii,        
alkoholizmu, przemocy oraz działalności sekt. 

  W zakresie popularyzacji i upowszechniania czytelnictwa MBP Lędziny ściśle współpracuje 
 z  placówkami szkolnymi miasta na wszystkich poziomach kształcenia, a takŜe  z Klubem 
 Plastyka „Kontrast”, Stow. Kulturalnym im. A. Fabery,  Świetlicą Socjoterapeutyczną, 
 Środowiskowym Domem Samopomocy oraz z Ośr. Socjoterapeutycznym. 
 Wskazane byłyby warsztaty z zakresu biblioterapii skierowane na najmłodszych czytelników 
 np. dzieci z ADHD, a takŜe szkolenia z zakresu nowych – innowacyjnych form pracy  
 z  w/w czytelnikiem. 
  Jeśli chodzi o formy pracy z dziećmi i młodzieŜą w MBP Lędziny realizowane są 
 spotkania z pisarzami, lekcje biblioteczne,  konkursy, wycieczki, ferie zimowe i letnie, 
 spektakle teatralne, spotkania rodzinne w plenerze, na terenie wokół placówki (centrala). 
 Dzieci mają moŜliwość korzystania na miejscu z bezpłatnego Internetu oraz z róŜnego 
 rodzaju gier planszowych. 
  Do najciekawszych form pracy w 2008r. naleŜały: spotkanie z Jerzym Bajurą, 
 pracownikiem StraŜy Miejskiej (19.02.2008r.), Konradem Małkiem pisarzem z Rudy Śl, 
 (21.02.2008r.)z Rafałem Bulą emerytowanym pracownikiem kopalni Ziemowit,  pasjonatem 
 historii, zwłaszcza lokalnej -  prowadził kroniki lędzińskich kopalń Piast i Ziemowit, autorem 
 wielu tekstów do Kalendarza Górniczego KWK Ziemowit (26.02.2008r.)oraz z  Heleną 
 Szabrańską - przewodniczącą Klubu Plastyka Kontrast – czytanie „Calineczki” oraz 
  rysowanie zapamiętanego tekstu bajki.(06.03.2008r.) 
  Do równie ciekawych naleŜały spotkania z Barbarą Gawryluk dziennikarką radiową  
 i telewizyjną, autorką m.in. ksiąŜki o losach niezwykłego psa DŜonka, opartej na 
 autentycznych wydarzeniach (13.03.2008r) oraz spotkanie z Alojzym Lysko – pisarzem 



 i publicystą śląskim, posłem na Sejm RP V Kadencji, świetnym znawcą historii i kultury 
 regionu oraz powiatu. (15.04.2008r.) 
 B. ciekawą propozycją z zakresu z historii piśmiennictwa i ksiąŜki była druga juŜ wizyta 
 Tadeusza Grajpela. Zebrani mogli podziwiać "na Ŝywo" gliniane tabliczki, egipskie papirusy, 
 rekonstrukcję prasy drukarskiej z XV wieku, repliki drzeworytów: obrazy na tkaninach, 
 ilustracje ksiąŜkowe, druki dewocyjne, reprinty starodruków - m.in. fragmenty aktów 
 lokacyjnych miast, polskiej Biblii Gutenberga, fragmenty kronik oraz kopie pieczęci 
 miejskich, kościelnych, herbowych, królewskich itp. (27.03.2008r.) 
 Kolejną imprezą organizowaną przez MBP Lędziny była „Noc z Andersenem”, w której 
 uczestniczyło 24 dzieci. (28/29.03.2008r.) 
 Do równie udanych imprez naleŜało spotkanie młodzieŜy z  Danielem Passentem 
 dziennikarzem, satyrykiem, wieloletnim felietonistą tygodnika Polityka.( 17.04.2008r.) 
 W maju ,w ramach obchodów jubileuszu 60-lecia MBP Lędziny oraz Ogólnopolskiego    
 Tygodnia Bibliotek nasza  placówka zaprosiła legendarny teatr lalkowy Banialuka z Bielska-
 Białej, z przedstawieniem Koziołka Matołka (07.05.2008r.). 
 09.05.2008r.z najmłodszymi czytelnikami biblioteki spotkała się Ewa Chotomska (córka 
 Wandy). ReŜyserka, scenarzystka, autorka tekstów piosenek dla dzieci (takich hitów, jak: 
 Szczotka, pasta czy Mydło lubi zabawę) i programów edukacyjnych TVP (Budzik). 
 Oba spotkania miały miejsce w sali widowiskowo-kinowej UM Lędziny. 
 W przededniu Międzynarodowego Dnia Dziecka, 29 maja, do centrali MBP Lędziny, przy 
 ul. Lędzińskiej 86 zawitała grupa Maka Sapa propagująca i prezentująca folklor i kulturę 
 Indian Ameryki Północnej. Na terenie wokół biblioteki stanęły trzy ogromne tipi - namioty 
 indiańskie. O godz. 1400 zaczął się pokaz tańców, śpiewów i obrzędów indiańskich 
 poprzedzony krótkim komentarzem prowadzących, ubranych w oryginalne stroje indiańskie. 
 MoŜna było kupić ręcznie wykonane przez nich ozdoby, uczestniczyć w grach i zabawach 
 indiańskich, a takŜe skusić się na pomalowanie twarzy w barwach wojennych.  
 18.09.2008r. z młodymi czytelnikami w centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lędzinach   
 spotkał się Kazimierz Szymeczko - pisarz, bibliotekarz i polonista z Rudy Śląskiej, a  
 20.11.2008 r. odbyło się spotkanie z Tomaszem Rzeczyckim, grotołazem i taternikiem. 
 Ponadto jak co roku w trakcie trwania ferii zimowych i letnich MBP Lędziny zorganizowała 
 szereg zajęć dla dzieci i młodzieŜy pozwalających mile i ciekawie spędzić czas wolny. 
 5.5     MBP Lędziny oferuje czytelnikom bezpłatny dostęp do 4 stanowisk internetowych 

 umoŜliwiające korzystanie z zewnętrznych baz danych.   Do zadań podstawowych pracowników MBP naleŜy upowszechnianie informacji o 
Bibliotece  przy wykorzystaniu róŜnorodnych mediów (Internet, prasa, publikacje, ulotki oraz 
wystawy  na terenie placówek i w UM Lędziny. 
 W Czytelniach znajduje się zbiór podstawowych wydawnictw informacyjnych 
(encyklopedie,  słowniki, informatory, bibliografie). 
 W chwili obecnej trwają prace nad wdraŜaniem programu bibliotecznego SOWA i 
 tworzeniem katalogu elektronicznego, do dyspozycji czytelników - w obu placówkach 
 znajdują się urządzenia reprograficzne. 
                              6. Obsługa czytelnicza specjalnych grup czytelników     6.1.     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 swoją ofertą czytelniczą i kulturalną stara się objąć równieŜ osoby  
  niepełnosprawne, starsze i chore. 



  Filia nr 1 jest przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych (specjalny podjazd, WC, 
            swobodny przejazd między regałami), działa tam równieŜ wolontariat – w/w osobom ksiąŜki                 
            przynoszone są do domu. 
            Ponadto Biblioteka uwzględnia w swoich zakupach ksiąŜki z duŜą czcionką. 
            W bieŜącym roku planowany jest zakup ksiąŜki mówionej. 
  

 6.2. Centrala MBP Lędziny posiada zbiór ksiąŜek w języku niemieckim: 155 vol. - dar 
 Niemieckiej  Mniejszości Narodowej. Księgozbiór jest chętnie czytany przez osoby starsze  oraz 
na bieŜąco jest wykorzystywany przez studentów germanistyki. 

              Seniorom Biblioteka oferuje ksiąŜki z duŜą czcionką, w wielu przypadkach ksiąŜki                
  donoszone są im do domu. Przedstawiciele lędzińskiego Domu Seniora są częstymi gośćmi  
  spotkań autorskich o charakterze lokalnym i regionalnym, konkursów recytatorskich 
   i plastycznych –  występując w roli instruktorów oraz jurorów. 

 
7. Sytuacja zawodowa bibliotekarzy i innych pracowników Biblioteki 

 7.1. Stan zatrudnienia na 31.12.2008r. – 5,25 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: Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa; studia  podyplomowe 
    z  zakresu informatyki, 1os.- średnie bibliotekarskie,1 os. – średnie, 
-  pracownicy obsługi – 1 etat (zawodowe) 
W 2008r. roku 1 pracownik merytoryczny odszedł na emeryturę, we wrześniu przyjęto 1 os. 
 z wykształceniem wyŜszym bibliotekarskim.  
Od 02.2008r. 1 os. z wyŜszym wykształceniem przebywa na urlopie wychowawczym. 
Niedomiar wynikający z tej przyczyny MBP uzupełnia poprzez staŜystów z Urzędu Pracy 
oraz praktykantów z Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach.  

 7.2. MBP Lędziny zatrudnia staŜystów na zasadzie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy  w 
 Tychach. StaŜyści pomagają w pracach związanych z pieczętowaniem i oprawą   nabytków, 
 pracują w Czytelni, obsługują urządzenia kserograficzne, zajmują się wystrojem 
 zewnętrznym Biblioteki, są bardzo duŜą pomocą w organizacji i przebiegu wszelakich  imprez. 

 7.3. Pracownicy brali udział w szkoleniach BHP, szkoleniach i kursach organizowanych przez 
Bibliotekę Śląską i UM Lędziny. 
        8.   Finansowanie  8.1 BudŜet ogółem: 452.695,32zł  8.2. Koszty utrzymania ogółem: 52.098,72 zł 8.3. Dochody własne ogółem: 8.291,25 zł 8.4       Darowizny: 50 vol. na kwotę 1.461,00 zł  

 9.        Miniony rok był dla MBP Lędziny rokiem pomyślnym. Pracownicy Biblioteki otrzymali 
 podwyŜki, udało się doposaŜyć obie placówki w sprzęt usprawniający pracę: zakupiono 
 aktualizację programu bibliotecznego SOWA, czytnik laserowy, aktualizację programu  księgowo - 
kadrowego MIKROSYS (centrala) oraz 3 szt. zasilaczy awaryjnych UPS DUO II.  Filia nr 1 



otrzymałą monitor ekranowy Belinea 17”, urządzenie wielofunkcyjne: drukarka –  kopiarka – 
telefon - fax: (hp officejet  all-in-one) oraz zasilacz UPS. 

Udało się podtrzymać współpracę na wszystkich poziomach kształcenia w mieście – 
przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami, oraz ze szkołą średnią, jak równieŜ  
 ze  Świetlicą Socjoterapeutyczną MOPS, Środowiskowym Domem Samopomocy, 
Warsztatami Terapii Zajęciowej, Klubem Plastyka „Kontrast” i Tow. Kulturalnym im. A. 
Fabery. 
Poszerzył się zasięg oddziaływania Biblioteki – od 2007r. z zasobów MBP Lędziny oprócz 
mieszkańców miasta korzystają czytelnicy gmin ościennych, mieszkańcy Tych, Kosztów, 
Mysłowic, a takŜe Katowic i Oświęcimia.  
Niestety, w porównaniu z 2007r. spadła ilość czytelników – ( 2007r.: 2960os.) , 2008r.: 
2807os. – spadek o 153 os., pomimo zwiększonej kwoty na zakup księgozbioru oraz 
wyjątkowo bogatej i zróŜnicowanej oferty kulturalnej. 
Wzrosła natomiast liczba udostępnień ogółem 2007r.: 76.324, w tym na miejscu: 7036, 
2008r.: 77.384, w tym na miejscu: 7210. 
Wydaje się, iŜ na taki stan rzeczy ma tendencja rosnącej przewagi nośników multimedialnych 
oraz  Internetu,  gwarantujących szybkie dotarcie do poŜądanej przez uŜytkownika 
informacji, oraz niŜ demograficzny w grupach wiekowych do lat 15 i 16-19 lat. 
Wskazane jest stałe zwiększanie kwoty przeznaczonej na zakup księgozbioru, rozpoczęcie 
gromadzenia nośników multimedialnych oraz poszerzenie oferty kulturalnej w stosunku do 
osób dorosłych – jednak ze względu na niewystarczającą ilość pracowników merytorycznych 
Biblioteka nie moŜe wprowadzić systemu  zmianowego. 
 
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). Powstaje nowa dokumentacja na w/w 
remont. 
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. 
 


