
Lędziny 12.03.2013r.

Sprawozdanie z działalności
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lędzinach

za rok 2012

1. Stan i zmiany w organizacji Biblioteki.

1.1 Największym problemem MBP Lędziny był brak środków finansowych m.in. na zakup
księgozbioru oraz na nowe komputery.

1.2 W 2012r. w dokumentach organizacyjnych MBP Lędziny nastąpiły  zmiany. Zmieniono
Regulamin Świadczeń Socjalnych, Regulamin Organizacyjny – uaktualniono  składy
osobowe poszczególnych komisji, Regulamin Wypożyczania - podniesiono o 5 zł koszt
upomnienia oraz Regulamin Wynagradzania –zmiany dotyczyły zasad przyznawania premii
uznaniowej, dodatku funkcyjnego oraz dodatku  za pracę w porze nocnej.

1.3 W 2012r. nie odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury poświęcone bibliotece.

2. Zmiany w sieci. Modernizacja bazy lokalowej.

2.1.W ubiegłym roku  nie utworzono nowych filii, w centrali wyodrębniono dział gromadzenia
i opracowania.

2.2. Żadna z placówek MBP Lędziny nie uległa likwidacji ani też nie miało miejsca połączenie.

2.3. W 2012r. dla potrzeb centrali MBP zakupiono 3. gabloty wystawiennicze.

2.4. W 2012 nie przeprowadzano  w MBP Lędziny żadnych remontów.

3. Komputeryzacja. Ankieta.

4. Zbiory biblioteczne.

4.1. Postęp w dziedzinie technologii i w przepływie informacji oraz towarzyszące im zmiany
potrzeb i oczekiwań czytelników są głównym czynnikiem wpływającym na kształt zasobów
Biblioteki. Pracownicy Biblioteki są zmobilizowani do dokonywania zakupów książek
zarówno korzystnych cenowo, jak i tematycznie. Duży udział w zakupie nowości
wydawniczych mają sami czytelnicy zgłaszając bibliotekarzom swoje życzenia odnośnie
uzupełniania zbiorów. Gromadzone zbiory mają charakter uniwersalny. Największą liczbę
stanowi literatura piękna dla dorosłych. Uzupełniany jest księgozbiór dot. literatury
popularnonaukowej i naukowej. Zakres tematyczny tego typu zbiorów obejmuje m. in. takie
zagadnienia jak: pedagogika, psychologia, religia, ekonomia, logistyka, medycyna,
bankowość, biografie.

  Od marca 2011 r. Biblioteka rozpoczęła gromadzenie audiobooków.
  Biblioteka w 2011r. zaopatrywała się najczęściej w internetowej księgarni wysyłkowej
„Azymut  w Łodzi.

 Gromadząc księgozbiór pracownicy Biblioteki kierują się głównie upodobaniami



czytelników,  biorąc pod uwagę dezyderaty, przeprowadzane ankiety, a także recenzje książek
publikowane  w prasie fachowej, informacje czerpane ze środków masowego przekazu, w tym
z rankingów księgarń internetowych.

4.2. Centrala w 2012 r. prenumerowała 23 tytuły czasopism na kwotę 6.024,61 zł.
Jest to prasa codzienna, jak np. Dziennik Zachodni, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza.
Czytelnicy chętnie sięgają po prasę lokalną, np. Echo oraz miesięczniki: Twój Styl, Świat
Nauki, Wiedza i Życie, Zwierciadło, Polityka, Cztery Kąty. Ilość tytułów prenumerowanych
czasopism zadowala większość czytelników. W ostatnich miesiącach roku pojawiły się prośby
czytelników dotyczące uzupełnienia tematyki geograficznej, przyrodniczej. Nieodpłatnie
Centrala MBP otrzymuje z Biblioteki Śląskiej miesięcznik Śląsk, z Urzędu Miasta Lędziny
miesięcznik Lędziny Teraz i z Powiatu Informator Powiatu bieruńsko-lędzińskiego.
Tytuły prenumerowanych czasopism bibliotekarskich to : Poradnik Bibliotekarza
i Bibliotekarz.
Filia MBP w 2012 r. prenumerowała 18 czasopism. Jest to przede wszystkim prasa codzienna,
taka jak: Dziennik Zachodni, Gazeta Wyborcza, Super Ekspres. Czytelnicy najchętniej sięgają
po prasę lokalną, np. Echo oraz miesięczniki: Claudia,  Naj Magazyn, Zdrowie, Twój Styl,
Cztery Kąty oraz Świat Nauki. Dużym zainteresowaniem cieszy się Kubuś Puchatek –
czasopismo dla najmłodszych.
Nieodpłatnie Filia MBP otrzymuje z Biblioteki Śląskiej miesięcznik Śląsk, z Urzędu Miasta
Lędziny miesięcznik Lędziny Teraz  a z powiatu Informator Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
Powiatbl.pl.
Filia MBP prenumeruje także czasopismo Poradnik Bibliotekarza.
Ilość i tematyka prenumerowanej prasy jest wystarczająca.

4.3. Filia nie uległa likwidacji.

4.4. W ciągu roku wycofano 6771 vol. na kwotę 4.523,08 zł.

Literatura piękna dla dzieci 1605 vol.
Literatura piękna dla dorosłych                                4751 vol.
Literatura naukowa i popularnonaukowa             1921 vol.

5. Literatura piękna dla dorosłych:

Gerritsen T.: Ciało, Grawitacja, Mumia, Ogród kości, Dolina umarłych, Labirynt kłamstw.
Spindler E. : Obsesja, Opętanie, Dotyk Strachu, Krwawe wino, Złodziej tożsamości.
Coben H.: Zaginiona, Mistyfikacja, Schronienie, Bez pożegnania, Jedyna szansa.
Child L.: Podejrzany, Uprowadzony, Utopia, 61 godzin, Bez litości.
Pilipiuk A.: Oko jelenia, O Mordimerze Madderdinie.
Larsson S.: Dziewczyna, która igrała z ogniem, Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet, Zamek z
piasku, który runął.
Lackberg K.: Kamieniarz, Kaznodzieja, Ofiara losu, Syrenka.
Sparks N.: Ślub, Szczęściarz, I wciąż ją kocham, Pamiętnik, Wybór.
Roberts N.: Duma i zauroczenie, I zjawiłeś się ty…, Dziedzictwo, Arystokraci, Legenda.
Palmer D.: Zbuntowana, Jak ogień i woda,  Po drugiej stronie, Przerwany koncert.
Martin G.R.R.: Cykl Pieśń Lodu i Ognia.
Krentz J.A.: Niebezpieczna układanka, Między słowami.
James E.: Rozważna i namiętna, Jej własny książę.

Laurens S.: Wybranka, Niepokorna narzeczona.
Balog M.: Uwieść anioła, Sekretny romans.
Szejnert M.: Czarny ogród, Wyspa klucz, Śród żywych duchów.
Krajewski M.: Liczby Charona, Erynie, Koniec świata w Breslau.



Schmitt E.E.: Kobieta w lustrze, Trucicielka, Oskar i pani Róża.
Kalicińska M.: Lilka, Irena, Zwyczajny facet.
Gutowska-Adamczyk M.: Cukiernia pod Amorem.
Fallaci O.: Wywiad z historią, Kapelusz cały w czereśniach.
Sowa I.: Części intymne, Zielone jabłuszko.
Meyer S.: Saga Zmierzch.
Fitzpatrick B.: Cykl Szeptem.
Valko T.: Arabska żona, Arabska córka, Arabska krew.
King S.: Regulatorzy, Komórka.
Link Ch.: Dom sióstr, Drugie dziecko, Echo wojny, Obserwator.

Literatura piękna dla dzieci:

Simon F.: Koszmarny Karolek.
Gordon R.: Tunele.
Szklarski A.: Tomek wśród łowców głów, Tomek na Czarnym Lądzie.
French V.: Klub Tiary.
Delahaye G.: Martynka.
De Mari S.: Ostatnie zaklęcia.
Delaney J.: Kroniki z Wardstone.
Kosik R.: Feliks, Net i Nika.
Kimpton D.: Aurelia księżniczka amazonka.
Boehme J.: Lou+Lukrecjusz.
Somper J.: Wampiraci.
Stone J.: Szkoła przy cmentarzu.
Knister : Czarodziejka Lili.
Banks R.: Magiczne królestwo.
Gellner D.: Czekoladki dla sąsiadki, Duszki, stworki i potworki.
Chapman L.: Mój sekretny jednorożec.
Banscherus J.: Detektyw Kwiatkowski na tropie.
Smith L.J.: Pamiętniki Wampirów.
Cabot M.: Pamęetnik księżniczki.
Brooke L.: Heartland.
Clare C.: Dary anioła.
Frey J.: Odlot na samo dno, Być piękną, W ciemności, Oszaleć ze strachu.

Literatura z innych działów:

Pawlikowaska B.: Teoria bezwzględności, czyli jak uniknąć końca świata,  Blondynka u
szamana, Blondynka na Kubie.
Suworow W.: Lodołamacz, Akwarium.
Cejrowski W.: Podróżnik WC, Rio Anaconda, Gringo wśród Dzikich Plemion.
Tuszyńska A.: Singer: pejzaże pamięci, Oskarżona Wiera Gran, Ćwiczenia z utraty.
Steel V.: Ukarana.
Cheung T.: Anioły wokół nas, Anioł na moim ramieniu.
Hofmann C.: Biała Masajka, Moja Afrykańska miłość, Żegnaj Afryko, Afryka moja miłość.
Topolski A.: Biez wodki.
Okpara T.: Cena mojego życia.
Dirie W.: Czarna kobieta biały kraj, Przełamać tabu.

Wałęsa D.: Marzenia i tajemnice.
Rothkamm T.: Droga do nadziei.
Westwater J.: Dziecko ulicy.
Chigier K.: Dziewczynka w zielonym sweterku.



Zawadzka M.: Gustaw i ja.
Katoucha N.: Katoucha. Sekrety Top Modelki.
Adamczyk W.: Kiedy Bóg odwrócił wzrok.
Koepcke J.: Kiedy spadłam z nieba.
Gergory J.: Mama kazała mi chorować.
Glass C.: Mamo, uciekaj, Najsmutniejsze dziecko, Okaleczona.
Al.-Baz R.: Oszpecona.
Erlichson I: Smakowanie raju. Wspomnienia świadka nieznanej egzekucji w lesie katyńskim.

Stan księgozbioru MBP Lędziny na dzień 31.12.2012r. wyniósł 36 694 vol. o wartości
497.663,48 zł.
Struktura księgozbioru przedstawia się następująco

Literatura piękna dla dzieci 7134  vol. tj. 20%
Literatura piękna dla dorosłych                               17081 vol. tj. 46.%
Literatura naukowa i popularnonaukowa           12479 vol. tj.  34%

W 2012r. wpłynęło ogółem 752 vol. o wartości 16.363,39 zł

Ze śr. samorządowych  333 vol. na kwotę  8.763.39 zł
Z dotacji MKiDN  419 vol. na kwotę  7.600,00 zł

Struktura wpływów przedstawia się następująco:

Literatura piękna dla dzieci 287 vol.  tj. 38,%
Literatura piękna dla dorosłych              302 vol.  tj. 40,%
Literatura naukowa i popularnonaukowa             163 vol.  tj. 22%

Na dzień 31.12.2012 r. Biblioteka zarejestrowała 2864 czytelników.

1. Czytelnicy wg kategorii wiekowej

1)  do 5 lat   63 os.
2)  6-12 lat 337 os.
3) 13-15 lat 166 os.
4) 16-19 lat 307 os.
5)  20-24 lat 487 os.
6)  25-44 lat 923 os.
7)  45-60 lat 454 os.
8)  powyżej 60 lat 127 os.

2. Czytelnicy wg zajęć

1) Uczniowie 876 os.
2) Studenci 333 os.
3) Prac. Umysłowi 556 os.
4) Prac. Fizyczni 375 os.
5) Rolnicy     4 os.
6) Inni zatrudnieni   45 os.
7) Nie zatrudnieni 675 os.



Czytelnicy preferują literaturę faktu, historyczną, romanse, powieści sensacyjne,
fantastykę oraz literaturę podróżniczą. Wśród młodzieży nadal poczytne są powieści
o wampirach, natomiast dzieci chętnie czytają powieści przygodowe, fantastykę oraz bajki.

Czytelnikami są zarówno mieszkańcy Lędzin jak i miast ościennych, tj.: Bierunia,
Imielina, Chełmu, Tych oraz Kosztów.

5.2. Coraz większe wymagania czytelników dopingują Bibliotekę do podejmowania
różnorodnych inicjatyw zmierzających do aktywizacji kulturalnej, edukacyjnej i intelektualnej.
Oferując szeroki wachlarz usług Biblioteka skupiła się głównie na pracy z dziećmi i młodzieżą,
ale nie zabrakło również spotkań i imprez skierowanych do dorosłych.
Odbyły się trzy spotkania redaktora Jana Mazurkiewicza z czytelnikami Biblioteki (wzięły w
nich udział 54 osoby). Pierwsze poświęcone było życiu i twórczości Józefa Tischnera, kolejne
Januszowi Korczakowi (w ramach obchodów Roku Korczaka), a ostatnie nosiło tytuł Żydzi w
literaturze.Zarówno tematyka spotkań, jak i szeroka wiedza i barwny język redaktora
Mazurkiewicza przyciągają coraz większą liczbę słuchaczy.
Biblioteka w ramach promocji drugiej części książki Rafała Buli (z wykształcenia inż. górnika,
a z zamiłowania historyka) pt. Świadkowie cierpienia i śmierci w Lędzinach
1939-1955, zorganizowała spotkanie pisarza z czytelnikami (20 osób).
Na uwagę zasługują dwa koncerty kwartetu muzyków orkiestry AUKSO z Tychów (pierwszy
Noworoczny, drugi Wielkanocny). Wykonawcami utworów Straussa, Vivaldiego oraz muzyki
filmowej byli Małgorzata Hlawsa, Ewa i Marcin Sidor, Joanna Urbańska-Mikszta (120 osób).
Czytelnicy mieli okazję spotkać się w Bibliotece z kilkuosobową grupą lędzinian, zdobywcami
najwyższego szczytu Kaukaz – Elbrusa. Amatorzy wysokogórskiej wspinaczki - Dariusz
Piecha, Jarosław Janota, Grzegorz Hudy, Tadeusz Karkoszka, Andrzej Łosoń podzielili się ze
słuchaczami swoją pasją, pokazali ekwipunek niezbędny przy tego rodzaju wyprawach oraz
przedstawili interesujące zdjęcia ze swoich podróży (38 osób).
Dla dzieci ze szkoły podstawowej zorganizowane zostało spotkanie z Pawłem Beręsewiczem,
autorem opowiadań, powieści i wierszy dla dzieci, tłumaczem i leksykografem. Dzieci miały
okazję zapoznać się z twórczością pisarza, jego życiem zawodowym i prywatnym. Autor
przekonywał, że język ojczysty nie jest nudny, a zabawy z językiem polskim dają nie tylko
wiedzę , ale również wiele radości. Po spotkaniu dzieci miały możliwość zakupu książek autora
i otrzymania pamiątkowego autografu (47 dzieci)
Uczniowie szkoły podstawowej spotkali się z leśniczym - Jackiem Marcem, który obrazowo
opowiadał o ochronie przyrody i zwyczajach zwierząt leśnych. Opowieści przeplatane były
prezentacją multimedialną o przyrodzie. Dzieci wykazywały ogromne zainteresowanie tematem
zadając gościowi mnóstwo pytań (36 osób).
Uczniowie starszych klas szkoły podstawowej (16 osób) wysłuchali pogadanki właścicielki
zakładu fotograficznego w Lędzinach – Eweliny Smolarczyk n/t tajników fotografii.
W ciągu roku organizowane były spotkania z pisarzami, interesującymi ludźmi oraz tematyczne
lekcje biblioteczne (11 lekcji w roku sprawozdawczym, w których wzięły 203 osoby). Do
prowadzenia lekcji często wykorzystywany był rzutnik multimedialny. Przykładem jest lekcja
pod hasłem „Dary jesieni” przeprowadzona dla uczniów klas 1 szkoły podstawowej, na której
przedstawiony został krótki film animowany o jesieni. Inny przykład to zajęcia muzykoterapii,
gdzie dzieci słuchając muzyki Mozarta odtwarzanej na płytach CD wykonywały tzw. „rysunek
wyobraźni muzycznej”. Odtwarzacze CD często są wykorzystywane do wielu zajęć, np. bal na
imprezie Pluszowego Misia, zabawa andrzejkowa, przedstawienie teatralne przedszkolaków w
Dniu Kobiet” itp. Ogółem w imprezach organizowanych przez bibliotekę wzięło udział 2126
osób.
5.3.-5.3.2. W roku 2012 dzieci i młodzież wypożyczyła 9018 książek. (zaobserwowano
spadek).

Dzieci młodsze chętnie sięgają po nowe bogato ilustrowane książki.



Powszechny dostęp do Internetu powoduje spadek zainteresowań młodzieży literaturą naukową
i popularnonaukową. Wyjątkiem są książki z dziedziny psychologii. Dzieci
i młodzież chętniej sięga po literaturę piękną rozwijającą w nich otwartość
i komunikatywność. Chłopcy wybierają fantastykę, dziewczyny sięgają po powieści
o wampirach. Zadowalający jest fakt, że już najmłodsi czytelnicy posiadają „nawyk lektury”.
Wielu rodziców wybiera dla swoich pociech kolorową „książkę do poduszki”.
Współpracując z rodzicami biblioteka zorganizowała zajęcia rozwijające zdolności artystyczne
maluchów w wieku 2-4 lat ( 20 dzieci)
Z myślą o najmłodszych zorganizowano imprezę z okazji Święta Pluszowego Misia, w której
wzięło udział ok. 120 dzieci. Święto Misia obfitowało w szereg zajęć ruchowych
i plastycznych. Dzieci w czasie trwania imprezy mogły częstować się waflem
z miodem. Największą atrakcją był ogromny tort upieczony przez Annę Kwaśnicę – matkę
jednej z uczestniczek imprezy. Natomiast na balu Misia oprócz tradycyjnych płyt do tańca
przygrywał na skrzypcach ojciec jednego z dzieci, muzyk orkiestry AUKSO -
Marcin Sidor. Dzieci na zakończenie spotkania otrzymały misia z piernika i dyplom.
Przez cały rok prowadzona była współpraca z lędzińskimi przedszkolami. W Bibliotece
zorganizowany został Dzień Kobiet. Przedszkolaki przygotowały dla swoich mam i babć
przedstawienie teatralne (50 osób)
Dla dzieci Biblioteka przygotowała wieczór wróżb andrzejkowych ze słodkim poczęstunkiem i
wspólną zabawą (30 osób)
W Bibliotece zorganizowano konkurs recytatorski dla uczniów kl. 4-6 lędzińskich szkół
podstawowych. Recytowane były wiersze La Fontaina  i Krasickiego. Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali nagrody książkowe (17 osób).
Oprócz  imprez organizowanych w ciągu całego roku szkolnego Biblioteka stwarzała dzieciom
warunki do aktywnego spędzenia czasu wolnego od zajęć szkolnych.
W zajęciach zimowych wzięło udział 99 osób.
W ramach akcji „Wakacje bez uzależnień” w lipcu i sierpniu zorganizowano dla dzieci
i młodzieży zajęcia edukacyjne, m. in. warsztaty plastyczne, muzyczne, taneczne, konkursy
wiedzy, zajęcia ruchowe w plenerze oraz spotkania z ciekawymi ludźmi.
Akcja „Wakacje bez uzależnień” rozbudziła w dzieciach potrzebę tworzenia i realizowania
siebie oraz umożliwiła kreatywne spędzenie wolnego czasu.
Dzieci na każdych zajęciach miały słodki poczęstunek oraz napoje. Na zakończenie każdego
wakacyjnego miesiąca zorganizowano wspólny grill oraz wręczono wszystkim uczestnikom
nagrody rzeczowe i dyplomy. Ogółem w wakacyjnej akcji w Centrali MBP wzięły udział 534
osoby.

5.4. W 2012r. bibliotekę odwiedziło 30814 osób, z czytelni skorzystało 1721 osób.
na miejscu udostępniono 3754 vol. oraz  1275 czasopism nieoprawionych.
Udzielono1813 informacji.
Z księgozbioru podręcznego korzystają najczęściej maturzyści i studenci. Najczęściej
wykorzystywane działy to : psychologia, socjologia, prawo, ekonomia, pedagogika, historia.

6. Zbiory dla czytelników  niepełnosprawnych – biblioteka posiada 235 audiobooków oraz ok.
80 książek z dużą czcionką.

6.1. W filii oraz w centrali istnieje wolontariat – osobom chorym i niepełnosprawnym książki
są noszone do domu. Od lat MBP Lędziny współpracuje z Domem Samopomocy oraz
z Ośrodkiem Terapii Zajęciowej Bł. Karolina bibliotekarze przyjeżdżają do ośrodków gdzie
odbywa się czytanie książek, biblioteka organizuje u siebie wystawy prac podopiecznych tych
ośrodków oraz organizuje dla nich konkursy plastyczne.
Coraz częstszymi gośćmi biblioteki są seniorzy, którzy licznie i chętnie biorą udział
w spotkaniach z ciekawymi ludźmi oraz uczestniczą  w koncertach kameralnych
organizowanych przez MBP Lędziny.


