
Lędziny, dn. 25.01.2018

Sprawozdanie z działalności MBP w Lędzinach
za rok 2017

1. Stan i zmiany w organizacji Biblioteki.

1.1 W 2017r. głównym problemem w MBP Lędziny był niewystarczający budżet. Miało 
to wpływ na działalność placówek mimo to obie biblioteki: centrala i filia 
zaproponowały czytelnikom oraz mieszkańcom miasta  bogatą  i zróżnicowaną ofertę. 
Do sukcesów minionego roku należy zaliczyć udział mieszkańców miasta, miast 
ościennych,  w imprezach organizowanych przez MBP – 3.621os. oraz niewielki 
wzrost czytelników. Nie udało się przeprowadzić planowanego remontu elewacji 
budynku centrali oraz pomalowania pomieszczeń Biblioteki. 

1.2 Zmianie uległy  dokumenty organizacyjne związane z ochroną danych osobowych 
oraz dokumenty z zakresu kontroli zarządczej w MBP Lędziny.

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 2017r. w MBP Lędziny nie dokonywano zakupu sprzętu czy urządzeń 
technicznych.

2.4 W 2017r. nie prowadzono żadnych remontów. 

3. Zbiory biblioteczne

Uwzględniając preferencje czytelników, biblioteka przy zakupie nowości 
wydawniczych skupiła się głównie na powiększeniu księgozbioru z dziedziny literatury 
beletrystycznej dla dorosłych. Dorośli najchętniej czytają powieści sensacyjne, 
kryminalne, grozy autorstwa: Bonda K., Läckberg C., Mróz R., Slaughter K., Loureiro M.,
Puzyńska K., Chmielarz W., Link Ch., Hawkins P., Brown S., Horst J. L. Poczytnością 
cieszą się powieści obyczajowe autorstwa: Cygler H., Montefiore S.,  Shukri L., 
Klejzerowicz A., Olejniczak L., Grabowska A., Gutowska-Adamczyk,  M.,Evans R. P., 
Kordel M., Musso G., Chamberlaine D., Martin Ch., Croft K., Archer J., See L., Mirek K.,
Gargaś G., Fabisińska L., Warda M., Kołakowska A.

Młodzież często sięga po książki autorstwa: Roth V., Riordan J. – Percy Jackson i 
bogowie olimpijscy, Green J., Forman G., Hoover C., Ryan J., Holden K., Dashner J. – 
Więzień Labiryntu.

Ulubioną serią dzieci jest:, seria M. Widmarka - Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai, 
seria o Kocie Cukierku W. Cichonia, Radek Szkaradek D. Robertsa, Magiczne Drzewo     
A. Maleszki, seria detektywistyczna J. L. Horsta, Samochodzik Franek E. Wójcik, Kicia 



Kocia A. Głowińskiej oraz książki o zwierzętach autorstwa H.Webb - Zaopiekuj się mną, 
Fabisińskiej L. - Klinika pod Boliłapką, Zarębskiej E. – Klub Kociaków Słodziaków.

Z literatury popularnonaukowej najczęściej wykorzystywane są książki z dziedziny 
pedagogiki, psychologii, medycyny, historii II wojny światowej oraz biografie.
W gromadzeniu zbiorów pomocne są internet, środki masowego przekazu oraz recenzje 
książek publikowane w prasie fachowej.

Na dzień 31.12.2017 księgozbiór MBP Lędziny liczył 37 424 vol. na łączną kwotę   
639 635,21 zł.

Struktura księgozbioru przedstawia się następująco:

Literatura piękna dla dzieci       7 691 vol. tj. 21%
Literatura piękna dla dorosłych       17 445 vol. tj. 46 %
Literatura popularnonaukowa         12 288 vol. tj.  33 %

W roku 2017 księgozbiór wzrósł o 1047 vol. na kwotę 22.564,23 zł. 

Ze środków samorządowych 515 vol. na kwotę     11 669,54 zł 
Z dotacji Biblioteki Narodowe  428 vol. na kwotę       9.300,00 zł

      Drogą darów otrzymano                       104 vol. na kwotę       1 594,69 zł

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

3.2. W 2016r. MBP Lędziny prenumerowała 34 tytuły czasopism na kwotę  8.153,00zł
Były to przede wszystkim dzienniki : Gazeta Wyborcza , Dziennik Zachodni                
ale i tygodniki Polityka, Przyjaciółka, miesięczniki: Twój Styl,  Świat Nauki, Wysokie
Obcasy, 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 31.12.2017 r. Biblioteka zarejestrowała 2 048 czytelników 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 659 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 387 os. 
5) Rolnicy     3 os.
6) Inni zatrudnieni   48 os.
7) Pozostali             486 os.

.
W 2017 r. Bibliotekę odwiedziło 31 273 osób. Liczba osób uczestniczących w imprezach 
organizowanych przez MBP Lędziny wyniosła 3 621. 

4.2 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. Cygler, 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. 

Mimo powszechnego dostępu do elektronicznych form książki, największą popularnością    
wśród dorosłych czytelników cieszy się tradycyjna książka papierowa. Wśród literatury 
popularnonaukowej największym zainteresowaniem cieszyły się biografie i autobiografie oraz 

W obu bibliotekach działają kluby dyskusyjne – w centrali pod nazwą Kawiarenka Literacka 
„U Eulali” pod honorowym patronatem Moniki Oleksy.                                                             
Na spotkaniach omawiano m. in. książki R. P. Evansa, E. Foley, M. Szołtyska,                       
J. Kaczkowskiego. Oprócz omawiania przeczytanych książek poruszano temat Śląska i 
Ślązaka w poezji i w malarstwie. Cykliczne spotkania kreujące „modę na czytanie” 
urozmaicono zajęciami rękodzielniczymi prowadzonymi przez jedną z uczestniczek DKK, 
Bernadetę Hibszer, która pokazała jak przygotować świąteczne ozdoby.

W Centrali MBP Lędziny promocja książki i biblioteki przebiegała wielotorowo. Do-
konywała się ona poprzez wycieczki i lekcje biblioteczne oraz organizowanie zajęć tematycz-
nych i pogadanek dla uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków. 

Tradycyjną metodą zachęcającą do korzystania ze zbiorów książkowych były również 
gazetki i wystawki wzbudzające zainteresowanie czytelników nowościami wydawniczymi.



Pomimo wielu działań zmierzających do upowszechniania książki, większość użyt-
kowników odwiedzających czytelnie stanowią osoby korzystające z kawiarenek interneto-
wych – 1 745 osób (z tego najczęściej dzieci i młodzież), natomiast z czytelń skorzystało 
1161 osób.

Do najciekawszych spotkań autorskich w tym roku zaliczyć należy spotkania z Moni-
ką Oleksą, która promowała swoje najnowsze książki ( w marcu: Niebo w kruszonce”, w li-
stopadzie „Spacer nad rzeką”). Oba odbyły się przy pełnej sali. 

Niesłabnącą popularnością cieszą się też spotkania z redaktorem Janem Mazurkiewi-
czem, który ma grono swoich stałych słuchaczy.

 Inspirującym było również spotkanie z Jolantą Szwalbe „Nie starzeje się ten, kto umie
cieszyć się życiem”. Biblioteka we współpracy z młodzieżą zorganizowała wieczór poetycko-
muzyczny „Wieczór z Osiecką”. 

W minionym roku biblioteka zaprosiła w czasie Dni Lędzin trio muzyków z orkiestry 
Aukso, które zagrało koncert „ Muzyka źródeł”.

Cyklicznie, raz w miesiącu, odbywały  się spotkania Klubu Mam.
Kontynuowano współprace z Ośrodkiem Błogosławionej Karoliny, którego pod-

opieczni chętnie uczestniczą w zajęciach dla nich organizowanych.
Biblioteka zorganizowała dwie wystawy, które czytelnicy mogli zobaczyć w holu 

głównym biblioteki. Była to wystawa lokalnej artystki Urszuli Klyczki i wystawa fotografii 
Marcina Oleksy. 

Rok 2017 Centrala zamknęła warsztatami dekorowania świątecznych pierników, które
dzieci dekorowały wspólnie z rodzicami.

 Podobnie jak w roku ubiegłym, zauważalny jest fakt, że młodzież chętniej zasiada 
przed monitorem komputera niż z książką w ręku. W związku z tym,  MBP Lędziny dąży do 
tego, aby w dobie komputerów, gier i bajek telewizyjnych, czytanie książek jako interesująca 
forma poznawania świata, rozwijania wyobraźni i spędzania wolnego czasu, nie odeszła w za-
pomnienie. 
Do zadań biblioteki należy propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i służy temu współpraca 
z przedszkolami i szkołami. Do sztandarowych zajęć należą lekcje biblioteczne. W tym roku 
odbyło się 33 lekcji wzięło w nich udział  829 osób.   

Kontynuowano współpracę ze Żłobkiem Miejskim oraz zacieśniono współpracę z 
przedszkolami i szkołami.

W czasie ferii zimowych biblioteka zorganizowała cykl zajęć, w którym uczestniczy-
ło 199 dzieci. 

Wybrane tematy i formy zajęć podczas ferii:
1.„Chińska przygoda”- nauka jedzenia pałeczkami, picie herbaty i tworzenie własnej 

gry chińskiej,
2.Warsztaty rękodzielnicze „Mój prezent dla babci i dziadka”,
3.Warsztaty muzyczne – poznawanie instrumentów muzycznych i samodzielna próba 

ich wykonywania
4.Warsztaty literackie prowadzone przez Ł. Dębskiego- autora książek dla dzieci,
5.Warsztaty literacko- plastyczne z Melanią Kapelusz,
6.Poranek literacko- plastyczny: „Bajki mojego dzieciństwa”,
7.Spotkanie z leśnikiem,
8.„Lepiej poznaję swoją bibliotekę” – zajęcia opowiadające o pracy w bibliotece, na-

uka oprawiania książek.
Organizowane są też konkursy , niektóre nawet cyklicznie np. Konkurs Mistrz pięknego czy-
tania ( piąta edycja) , w których młodzież i dzieci chętnie bierze udział.



Cyklicznymi imprezami są też Urodziny Pluszowego Misia , w których uczestniczyło
60 dzieci. W każdą pracującą sobotę odbywały się też warsztaty rękodzielnicze dla dzieci. 
Nowością były warsztaty biblioterapeutyczne dla uczniów szkół podstawowych.

Filia poświęciła wiele uwagi najmłodszym czytelnikom, zapewniając im ciekawe formy za-
baw integracyjnych oraz kontynuowała akcję Cała Polska Czyta Dzieciom.  
Najmłodszym najczęściej czytały bibliotekarki Filii. Bajki i wiersze w gwarze śląskiej czytała
należąca do zespołu Lędzinianie – pani Dorota Król, która spotkanie poświęcone czytaniu wy-
korzystała jednocześnie na zaprezentowanie dzieciom śląskiego stroju i tradycji. Ogółem w 
akcji CPCD wzięło udział 1 408 osób.

Wspomniana wcześniej pani Dorota Król wraz z bibliotekarką Filii w interesujący 
sposób zaprezentowały uczniom klas 4. lędzińskiej SP nr 3 historię i kulturę Lędzin.  

Biblioteka brała udział w miejskim Programie „Wakacje bez uzależnień” organizując 
ciekawe zajęcia dla dzieci w wieku 7-14 lat. Wybrane tematy i formy zajęć w czasie wakacji:
1. „Bezpieczne wakacje” – spotkanie ze strażakami OSP Lędziny oraz zajęcia plastyczne n/t 
bezpieczeństwa w czasie wakacji.
2. Odkrywanie tajemnicy kolorów – wykorzystanie metody D. Dziamskiej – malowanie        
w rytm muzyki.
3. Wykonanie instrumentów muzycznych – zajęcia umuzykalniające.
4. Głośne czytanie fragmentów książki pt. „Podróże Bolka i Lolka” zakończone konkursem 
plastycznym.
5. „Zielone światło dla ekologii” – zajęcia kształtujące umiejętność obserwacji przyrody – 
konkurs pod hasłem „Zwierzęta leśne”.
6. Poznawanie kultury i tradycji śląskiej – spotkanie z panią Dorotą Król. Nauka śląskich pie-
śni, czytanie śląskich bajek i wierszy, próba wykonania śląskiego stroju.
7. Pogadanka n/t historii i zabytków Lędzin. Konkurs pod hasłem – „Co wiesz o swoim mie-
ście”.
8. „Kocie szaleństwa” – zabawy ruchowe połączone z czytaniem fragmentów książki          
W. Cichonia o kocie Cukierku. Wykonanie pracy plastycznej – „Koty małe i duże’.
9. Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem krepiny i bibuły – tworzenie kompozycji kwiatowej.
10. Zajęcia plastyczne pod hasłem „Pocztówka z wakacji”.
W okresie wakacyjnym zorganizowano dzieciom dwa wyjazdy do kina na film pt. „Minionki”
oraz „Mała wielka stopa”. 
Odbyły się również dwie wycieczki:                                                                                            
- Dinozatorland w Zatorze, gdzie dzieci mogły korzystać z wielu atrakcji oferowanych przez 
Dinozatorland i wziąć udział w seansie filmowym n/t ery dinozaurów.
- Warownia Pszczyńskich Rycerzy, gdzie uczestnicy korzystali z zabaw i konkursów inspiro-
wanych epoką średniowiecza.
Na zakończenie wakacji wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury zorganizowano piknik po-
łączony z rozdaniem nagród i dyplomów wszystkim uczestnikom letnich zajęć.
Ogólna liczba uczestników wakacji wyniosła 312 osób.

59 przedszkolaków wzięło udział w spotkaniu autorskim z panią Gabrielą Kotas, poet-
ką z Mysłowic Ławek. Pani Gabriela obrazowo opowiadała dzieciom o zwierzętach żyjących 
na jej podwórku oraz przedstawiła bajkową misiową rodzinkę, zachęcając małych słuchaczy 
do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na najlepszą ilustrację do jej kolejnych bajek. Po
prezentacji twórczości poetki, dzieci mogły nabyć zarówno książki jak      i misie z włóczki 
również autorstwa poetki. 

Zorganizowano 8 lekcji bibliotecznych, w których uczestniczyło 216 dzieci. 



Zachęcając do korzystania ze zbiorów i usług Filii MBP przyjęto 4 wycieczki przedszkola-
ków w ogólnej liczbie 94 osób. 

Propagując kulturę i zainteresowania czytelnicze wśród najmłodszych, organizowano 
zajęcia tematyczne.                                                                                                             
Tematy spotkań:

1. Kosmos
2. Zwierzęta w przyrodzie
3. Ciało człowieka
4. Zabawa z książką- dlaczego warto czytać?
5. Dary lata i jesieni
6. Jesienne liście
7. Tradycje i kultura Śląska
8. Boże Narodzenie – zwyczaje i tradycje

Wszystkie spotkania autorskie dla dzieci i dorosłych były finansowanie z dotacji MBP
Lędziny.

5. Obsługa osób niepełnosprawnych i specjalnych grup użytkowników.

5.1 MBP Lędziny nie prowadzi filii i punktów bibliotecznych w szpitalach, domach                
opieki, aresztach.

5.2. 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.

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

5.4. Biblioteka co roku organizuje koncert charytatywny muzyki kameralnej i filmowej dla 
podopiecznych Ośrodka Bł. Karoliny, dla nich też organizowane są warsztaty oraz 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 Szołtyskiem 
czy innymi osobami zajmującymi się historią i tradycjami regionu, czasami korzystają z usług
kawiarenki internetowej (centrala).


