
Lędziny, dn. 09.01.2017

Sprawozdanie z działalności MBP w Lędzinach
za rok 2016

1. Stan i zmiany w organizacji Biblioteki.

1.1 W 2015r. głównym problemem w MBP Lędziny była absencja 2 pracowników 
merytorycznych (urlop macierzyński, długotrwała choroba) co na szczęście nie miało 
przełożenia na działalność obu placówek – obie biblioteki: centrala i filia 
zaproponowały czytelnikom oraz mieszkańcom miasta  bogatą  i zróżnicowaną ofertę. 
Do sukcesów minionego roku należy zaliczyć rekordowy udział mieszkańców miasta, 
miast ościennych, [a także z Katowic, Mysłowic, Oświęcimia, a nawet z Krakowa (!)] 
w imprezach organizowanych przez MBP – 2783 osoby. Udało się doposażyć obie 
placówki w sprzęt: filia i centrala otrzymały kolorowe drukarki do kawiarenek 
internetowych, ponadto dla potrzeb centrali zakupiono do Wypożyczalni dla 
Dorosłych 3. regały metalowe produkcji austriackiej, w tym 2. dwustronne oraz wózek
biblioteczny. Zakup ten pozwolił na wygospodarowanie miejsca i estetyczne 
wyeksponowanie całego księgozbioru Wypożyczalni (ku widocznemu zadowoleniu 
czytelników). 

1.2  Nie uległy zmianie żadne dokumenty organizacyjne w MBP Lędziny.

1.3 Nie istnieje zagrożenie łączenia placówek MBP, jak również połączenie z instytucją 
MOK-u (Miejskiego Ośrodka Kultury)

1.4 W ub. roku MBP Lędziny otrzymała nagrodę specjalną Burmistrza za wieloletnią 
działalność na rzecz społeczności lokalnej.

2. Zmiany w sieci. Modernizacja bazy lokalowej.

2.1 W ubiegłym roku nie powstały nowe placówki.

2.2  Żadne placówki nie uległy  likwidacji.

2.3 W 2016r. w MBP Lędziny nie dokonywano zakupu sprzętu czy urządzeń 
technicznych.

2.4 W 2016r. nie prowadzono żadnych remontów. 

3. Zbiory biblioteczne

3.1 Biblioteka jest ośrodkiem kształtowania kultury czytelniczej w środowisku lokalnym   
i ma charakter uniwersalny. Walorem instytucji jest bogata oferta kulturalno- 
edukacyjna skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych. Przy gromadzeniu zbiorów 
brane są pod uwagę preferencje czytelników. Gromadząc nowe pozycje placówka 
brała pod uwagę zróżnicowane potrzeby i zainteresowania czytelników (prawo, 
ekonomia, technologia żywienia, psychologia, religia, historia, historia regionu, 



biografie, literatura kobieca, sensacyjna, kryminały, thrillery, horrory, a także (w dużej
ilości) literatura dziecięca. Kierowano się też recenzjami i publikacjami w prasie 
fachowej i środkach masowego przekazu oraz sugestiami czytelników.                         
W gromadzeniu zbiorów pomocne są internet, środki masowego przekazu oraz 
recenzje książek publikowane w prasie fachowej.

Na dzień 31.12.2016 księgozbiór MBP Lędziny liczył 36 771 vol. na łączną kwotę   
620 439,74 zl.
W 2016r. w centrali MBP przeprowadzono selekcję księgozbioru. Wycofano 3090 vol. na   
kwotę 14 695,98 zł.

Struktura księgozbioru przedstawia się następująco:

Literatura piękna dla dzieci 7 602 vol. tj. 21%
Literatura piękna dla dorosłych       16 792 vol. tj. 46 %
Literatura popularnonaukowa         12 197 vol. tj.  33 %

W roku 2015 księgozbiór wzrósł o 785 vol. na kwotę 18 765.20 zł. 

Ze środków samorządowych 423 vol. na kwotę     9.065,00 zł 
Z dotacji Biblioteki Narodowej 362 vol. na kwotę     9.700,00 zł

Struktura zakupu ze środków samorządowych w 2015 r. przedstawia się następująco:

Literatura piękna dla dzieci   184 vol. 
Literatura piękna dla dorosłych   102 vol. 
Literatura popularnonaukowa   137 vol. 

Struktura zakupu ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa  w 2016 r. przedstawia się następująco:

Literatura piękna dla dzieci 35 vol. 
Literatura piękna dla dorosłych       262 vol. 
Literatura popularnonaukowa 65 vol. 

Ogółem Biblioteka posiada 783 szt. audiobooków na łączną kwotę 17.357,48 zł

3.2. W 2016r. MBP Lędziny prenumerowała 40 tytułów czasopism na kwotę  
9 335,00zł
Były to przede wszystkim dzienniki : Gazeta Wyborcza , Dziennik Zachodni                
ale i tygodniki Polityka, Przyjaciółka , miesięczniki: Twój Styl, Cztery kąty, Świat 
Nauki, Murator, Cztery Kąty, Uroda Nowe Książki. Prasa fachowa to: Bibliotekarz i 
Poradnik Bibliotekarza. Biblioteka nieodpłatnie otrzymuje Śląsk , Lędziny teraz oraz 
gazetę powiatową Powiatbl.pl.
Biblioteka nie posiada czasopism elektronicznych.



4. Czytelnictwo. Promocja. Działalność informacyjna

Na dzień 31.12.2016 r. Biblioteka zarejestrowała 2 049czytelników – spadek o 106 osób w 
stosunku do roku 2015.
Czytelnikami Biblioteki są zarówno mieszkańcy Lędzin jak i miast ościennych, tj.: Bierunia, 
Imielina, Chełmu, Tychów, Mysłowic, a nawet Katowic czy Oświęcimia.

Czytelnicy wg kategorii wiekowej

1)  do 5 lat   38 os.
2)  6-12 lat 282 os.
3) 13-15 lat             144 os.
4) 16-19 lat             140 os.
5)  20-24 lat 201 os.
6)  25-44 lat 669 os.
7)  45-60 lat 426os.
8)  powyżej 60 lat 158 os.

Czytelnicy wg zajęcia

1) Uczniowie 626 os.
2) Studenci 137 os.
3) Prac. umysłowi 441 os.
4) Prac. fizyczni 307 os. 
5) Rolnicy     3 os.
6) Inni zatrudnieni   48 os.
7) Pozostali             486 os.

.
W 2015 r. Bibliotekę odwiedziło 16 123 osób. Liczba osób uczestniczących w imprezach 
organizowanych przez MBP Lędziny wyniosła 4239. 

Wypożyczenia na zewnątrz 71 667 vol.
Czasopisma nieopraw.         1258 szt.
Audiobooki          954 szt.

4.1 Wśród najpopularniejszych pozycji występują min. Kryminały min. Autorstwa M. 
Krajewskiego , K. Bondy ,S Larsona, C. Lackberg , K. Puzynskiej, W. Chmielarza , H. 
Cobena, oraz thrillery medyczne T.Gerritsen i Cooka. Czytelnicy chętnie sięgają też po 
powieści obyczajowe oraz romanse : A. Ficner-Ogonowska, H. Cyglar, K. Michalak , M. 
Oleksy , M. Witkiewicz, N . Roberts , G. Musso, R.P. Evansa, S. Twardocha. Również 
fantastyka należy do chętnie wypożyczanych pozycji ( A. Philipiuk,  J. Piekara , 



G.R.R.Martin). Młodzież preferowała fantastyczne opowieści np. Magiczne drzewo , 
Baśniobór,  oraz serię Zwiadowcy. 

Wśród literatury popularnonaukowej największym zainteresowaniem cieszyły się biografie i 
autobiografie oraz poradniki , książki przyrodnicze , psychologiczne i historyczne 
( szczególnie z okresu II wojny światowej).

W bibliotece działa kawiarenka internetowa z której chętnie korzystają zarówno dorośli jak i 
dzieci. Odwiedziło ją w tym roku 2455 osób, a z czytelni skorzystało 1418 osób.

W obu bibliotekach działają kluby dyskusyjne – w centrali pod nazwą Kawiarenka Literacka 
„U Eulalii” pod honorowym patronatem Moniki Oleksy.

Do najciekawszych spotkań autorskich w tym roku zaliczyć należy spotkanie z Jarosławem 
Kretem, Markiem Szołtyskiem. Oba odbyły się przy pełnej Sali mieszkańców. Niesłabnącą 
popularnością cieszą się też spotkania z redaktorem Janem Mazurkiewiczem, który ma grono 
swoich stałych słuchaczy. Dla wielbicieli poezji zorganizowano spotkanie z panią Marią Gasz
oraz Grażyną Janotą. Do nowych cyklicznych spotkań dołączył Klub Mam Chustujących, 
którego spotkania odbywają się raz w miesiącu. 

MBP przystąpiła w tym roku po raz pierwszy do nowych projektów. Był to ogólnopolski rajd 
„Odjazdowy Bibliotekarz” i Narodowe Czytanie. Oba projekty cieszyły się dużym 
zainteresowaniem.

W minionym roku biblioteka zorganizowała dwa duże koncerty. Jeden z nich uświetnił 
obchody 25-lecia samorządności miasta. Drugi odbył się natomiast w czasie Dni Lędzin. 

4.2 -4.2.1Do zadań biblioteki należy propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i służy temu 
współpraca z przedszkolami i szkołami, a także z rodzicami, z którymi Biblioteka ma świetne 
kontakty – dzięki tym kontaktom istnieje przy bibliotece Klub Mam Chustujących (zob. 
facebook MBP Lędziny). Do sztandarowych zajęć należą lekcje biblioteczne Dla 
najmłodszych organizowana była akcja Cała Polska Czyta Dzieciom, nawiązano również w 
ub. roku ścisłą współpracę z Miejskim Żłobkiem.                                                                        
W czasie wolnym od zajęć szkolny centrala i filia organizuje zajęcia dla dzieci zarówno 
podczas ferii zimowych i letnich. Organizowane są też konkursy, niektóre nawet cyklicznie 
np. Konkurs pięknego czytania (czwarta edycja), w których młodzież i dzieci chętnie bierze 
udział. Ogółem w ubiegłorocznych imprezach MBP Lędziny wzięły udział 1870 dzieci.          
Cyklicznymi imprezami są także  Noc w Bibliotece (w tym roku gościem nocy był Marcin 
Palasz z Elfem), Urodziny Pluszowego Misia, ferie letnie i zimowe oraz koncert 
charytatywny dla podopiecznych ośrodka Błogosławionej Karoliny.                                          



6. Obsługa osób niepełnosprawnych i specjalnych grup użytkowników.

6.1/6.2. MBP Lędziny nie prowadzi filii i punktów bibliotecznych w szpitalach, domach         
opieki, aresztach.

6.3. Do dyspozycji czytelników niepełnosprawnych jest ok. 70 tytułów książek z dużą 
czcionką oraz 783 audiobooki, a także przystosowana dla osób z dysfunkcją wzroku -  strona 
internetowa Biblioteki.

6.4. Biblioteka nie posiada stanowisk komputerowych oraz innych sprzętów technicznych 
przystosowanych dla osób z dysfunkcją wzroku.

6.5. Biblioteka co roku organizuje koncert charytatywny muzyki kameralnej i filmowej dla 
podopiecznych Ośrodka Bł. Karoliny, dla nich też organizowane są zajęcia plastyczne, 
konkursy oraz pogadanki, a także w grudniu Mikołaj. Ponad to w w/w ośrodku działa 
biblioteka założona przez bibliotekarki centrali MBP.
Seniorzy są bardzo aktywnymi czytelnikami Biblioteki. Tłumnie uczestniczą w spotkaniach 
autorskich, koncertach, szczególną sympatią darzą spotkania w Kawiarence Literackiej u 
Eulalii pod honorowym patronatem Moniki Oleksy, oraz spotkania z Markiem Szoltyskiem, 
czasami korzystają z usług kawiarenki internetowej (centrala).

7. Sprawy kadrowe

7.1 Stan zatrudnienia w 2016r. zwiększył się o 1 osobę na stanowisku bibliotekarza – 
wyksztalcenie wyższe bibliotekarskie.
W związku z tym obsada pracowników merytorycznych jest wystarczająca; 2 os. pracują na 
filii (1 os.- wykształcenie średnie bibliotekarskie, 1 os. - wykształcenie wyższe 
bibliotekarskie), a 2os. są zatrudnione w centrali ( 2 os. - wykształcenie wyższe 
bibliotekarskie) na etatach bibliotekarzy, co znacznie usprawniło pracę  w obu placówkach 
oraz znacząco wpłynęło na jej jakość.

7.3.  W 2015r. pracownicy nie brali udziału w doskonaleniu zawodowym instytucjonalnym, 
natomiast brali udział w szkoleniach i kursach: EDUTAG  – Kompendium podatkowe (1 os.),
SITG – Uprawnienia energetyczne (1 os.), Urząd Miasta – Szkolenie z zakresu ochrony 
danych osobowych (2 os.), IBM sp. z o.o. – Łączność ze służbami zewnętrznymi (1 os.), 
Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego – Profesjonalny animator Kultury (1 os.)

8. Finansowanie

8.1 Wielkość budżetu ogółem:  480.670,60 zł.

8.2 Koszty utrzymania ogółem: 41.130,46 zł.

8.3 Dochody własne: 970,60 zł.

8.4 Darowizny rzeczowe: 0 zł



8.5 Inne środki pozyskane: dotacja MKiDN – 9.700,00 zł

Do najważniejszych planów MBP Lędziny na 2017r. należy pomalowanie pomieszczeń 
centrali oraz zakup regałów dla w/w placówki.


