Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOSCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CZELADZI
W ROKU 2015

1.

Stan i zmiany w organizacji Biblioteki
Najważniejsze problemy w działalności Biblioteki; osiągnięcia i sukcesy; co utrudniało
pracę?

1.1.

W ciągu 2015 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej realizowała zadania
wynikające z zapisów statutowych oraz podejmowała szereg działań mających na celu szeroko pojętą edukację kulturalną wszystkich kategorii odbiorców usług bibliotecznych: od najmłodszych do najstarszych.
Praca wszystkich agend udostępniania przebiegała sprawnie i bez zakłóceń: zapewniono
mieszkańcom stały dostęp do placówek bibliotecznych, systematyczny napływ nowości wydawniczych zabezpieczających potrzeby czytelników o różnorodnych zainteresowaniach,
szeroką gamę tytułów czasopism, zabezpieczono możliwość korzystania ze sprzętu komputerowego i bezpłatnego dostępu do Internetu.
Ważnym wydarzeniem w życiu MBP w Czeladzi w 2015 r. były uroczyste obchody (21
maja) 110.lecia istnienia biblioteki publicznej w Czeladzi. Wśród licznych gości obecni byli:
burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec zastępcami, przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta
Moćko, prof. Jan Malicki dyrektor Biblioteki Śląskiej, radna wojewódzka Maria Potępa reprezentująca marszałka województwa śląskiego oraz przedstawiciele środowiska bibliotekarskiego, współpracujących z Biblioteką instytucji i organizacji społecznych oraz obecni i byli
pracownicy instytucji. Uroczystości były okazją do uhonorowania odznaczeniami zarówno
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi, jak i wyróżniających się pracowników.
Zmiany w dokumentach organizacyjnych i ich zakres w stosunku do stanu w 2014 r.
(np. w statutach, regulaminach, instrukcji kancelaryjnej, dokumentacji związanej z
ochrona danych osobowych).

1.2.

W związku z wprowadzeniem uregulowań prawnych dotyczących kontroli zarządczej
w 2015 r. dokonano zmian w wielu dokumentach wewnętrznych MBP bądź wdrożono nowe.
I tak:
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•

Opracowano i wdrożono Misję Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi

•

Opracowano i wdrożono Kodeks etyki pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi

•

Wprowadzono nowy Regulamin kontroli zbiorów w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi

•

Wprowadzono nową Instrukcję w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

•

Wprowadzono Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi

•

Wdrożono nowy Regulamin pracy

•

Wprowadzono zmiany w Regulaminie korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi

•

Wprowadzono nową Politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych
osobowych

•

Wdrożono zarządzenie w sprawie Przydziału pracownikom odzieży, obuwia
roboczego oraz środków ochrony indywidualnej

•

Wdrożono zarządzenie w sprawie Zasad dokonywania samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi

•

Wprowadzono nową Instrukcje bezpieczeństwa przeciwpożarowego

•

Znowelizowano Cennik opłat za najem lokali użytkowych w MBP w Czeladzi

•

Wprowadzono nową Instrukcję procedur kontroli finansowej w MBP w Czeladzi

•
1.3.

Znowelizowano Instrukcję ewidencji materiałów bibliotecznych…..
Czy istnieją zagrożenia, a może własne plany dotyczące zmian w sieci bibliotecznej w
2016 r. (np. łączenie lub likwidacja filii, połączenie Biblioteki z inną instytucją).
Według stanu wiedzy Dyrektora MBP wymienione wyżej zagrożenia nie występują.

1.4.

Nagrody, wyróżnienia otrzymane przez Bibliotekę i bibliotekarzy w 2014 r., (kto przyznał, za co).

Odznaczenia
•

Odznakę honorową „Zasłużony dla kultury polskiej” otrzymała Miejska Biblioteka Publiczna w czasie uroczystych obchodów 110.lecia istnienia biblioteki publicznej w Czeladzi

•

MBP została także uhonorowana złotą odznaką „Zasłużony dla województwa śląskiego”.

•

Odznakę honorową „Zasłużony dla kultury polskiej” otrzymała Beata Marcinkowska –
kierownik Czytelni Naukowej i Czasopism Biblioteki Głównej
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•

Srebrną odznakę „Zasłużony dla województwa śląskiego” przyznaną przez działającą
przy Sejmiku Województwa Śląskiego Kapitułę otrzymała Bożena Plutecka – kierownik
Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

•

Odznakę „W dowód uznania” przyznaną przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich otrzymały Ewa Ambroży i Beata Marcinkowska

•

Srebrną odznaką honorową Polskiego Związku Filatelistów uhonorowana została Ewa
Ambroży

•

Kombatancki „Krzyż Zwycięstwa” przyznany przez Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych za zasługi w zakresie upowszechniania szczytnych tradycji kombatanckich otrzymała dyrektor MBP Ewa Ambroży

Wyróżnienia
•

Czeladzkie Koło Gospodyń Miejskich to inicjatywa społeczna, która w grudniu ubiegłego
roku wygrała w konkursie grantowym „Tu mieszkam, tu zmieniam" Fundacji Banku Zachodniego WBK w Warszawie; zgłoszono 2.861 wniosków i MBP w Czeladzi znalazła się
w gronie 247 przyjętych do realizacji!

•

Zestawy nagród książkowych za udział w konkursie, pod patronatem The Walt Disney
Company, na ciekawie zaaranżowane zdjęcie z plakatem popularyzującym czytanie sagi
„Gwiezdne wojny” – Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Głównej i Filia 1

•

Sieciakowy Piknik Edukacyjny, który odbył się 12 sierpnia, znalazł się wśród 20 najlepiej
ocenionych przez jury konkursowe pikników w ramach akcji „Sieciaki na wakacjach
w Twoim mieście 2015 - Oddział dla Dzieci i Młodzieży MBP w nagrodę od Fundacji
Dzieci Niczyje otrzymał 15 bestselerów książkowych dla dzieci i młodzieży oraz małe designerskie radio

•

program Fundacji Orange Bezpiecznie Tu i Tam

2. Zmiany w sieci. Modernizacja bazy lokalowej
2.1 Utworzenie nowych filii, punktów bibliotecznych; nowe komórki organizacyjne (lokaliza-

cja, wyposażenie).
Nie dotyczy
2.2 Likwidacja filii, punktów bibliotecznych, połączenia placówek (przyczyny).
Nie dotyczy
2.3 Zakupy nowych sprzętów, urządzeń technicznych znacząco poprawiających jakość pracy

i estetykę pomieszczeń (przykłady).
W ciągu 2015 r. zakupiono:
Sprzęt komputerowy
•

komputery stacjonarne: komputer All in One (4 x)
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•

Urządzenie peryferyjne; urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro 6830
(2x), myszy (8x), klawiatura USB , zasilacz PFC,

•

programowanie komputerowe; Eset Endpoint Antivirus – licencja na 10 stanowisk , Office 2013 Home&Business -1 licencja
Ponadto MBP Urząd Miasta przekazał wyposażenie Telecentrum w Filii 2 (m.in. 5 kom-

puterów, skaner A3, dwie drukarki, szafa telekomunikacyjna, okablowanie, montaż, instalacja) czyli środki trwałe o wartości powyżej 3.500,00 zł amortyzowane liniowo w ramach realizacji projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi - budowa sieci PIAP”.
Inne zakupy: projektor, ekran, telefony bezprzewodowe (2x), niszczarka dokumentów
Meble i wyposażenie
Kontynuowano rozpoczętą w 2012 roku nową aranżację czytelni Filii 1 dzięki czemu placówka ciągle zyskuje coraz bardziej nowoczesny wygląd: zakupiono 2 regały dwustronne 6półkowe oraz nową ladę biblioteczną. Dzięki grantowi pozyskanemu w ramach projektu
Bezpiecznie Tu i Tam z Fundacji Orange filia wzbogaciła się o ekran i projektor, które bardzo
ułatwiają prowadzenie zajęć i pozwalają na stosowanie nowszych i bardziej atrakcyjnych dla
młodego czytelnika form.
Zakupiono krzesła do Filii 5 (4x), do księgowości (1x) do pozostałych placówek bibliotecznych.

2.4 Modernizacja lokali bibliotecznych – nowe lokale, adaptacje, przykłady największych re-

montów i ich zakres; czy zaszły w ciągu roku jakieś zmiany w zakresie przystosowania lokali bibliotecznych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W ciągu 2015 nie przeprowadzano remontów i modernizacji placówek bibliotecznych.

3. Komputeryzacja -

ankieta w załączeniu

Komputerowy system biblioteczny
Od stycznia 2013 MBP w Czeladzi dysponuje system bibliotecznym SOWA2/MARC21 z
licencją na 7 stanowisk. Do końca 2015 r. do bazy komputerowej systemu wprowadzono
wszystkie przybytki z lat 2000 –2015 Biblioteki Głównej i placówek filialnych oraz prawie całość tzw. starego zasobu (zbiorów wpisanych do inwentarzy przed 2000 r.). Na 31 grudnia
2015 r. baza systemu bibliotecznego naszej biblioteki zawierała 85,90 % wszystkich zbiorów agend Biblioteki Głównej: Wypożyczalni dla Dorosłych, Czytelni Naukowej i Oddziału
dla Dzieci i Młodzieży
Na dzień 31.12.2015

baza systemu SOWA zawiera 95.354 opisów inwentarzowych;

w 2015 r. wprowadzono 5.393 opisów.
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ZBIORY WPROWADZONE DO BAZY SYSTEMU BIBLIOTECZNEGO SOWA
Stan na dzień 31.12.2015 r.
Ilość
zbiorów
na placówce

Wprowadzono do bazy danych
Ilość

Uwagi

%

Zbiory książkowe
Wypożyczalnia
dla Dorosłych

36.916

29.589

80,15 %

Czytelnia Naukowa

12.148

10.434

85,89 %

Oddział dla Dzieci i
Młodzieży

17.530

17.183

98,02 %

Biblioteka Główna
- całość

66.594

57.206

85,90 %

Filia nr 1

35.405

10.408

Filia nr 2

29.577

Filia nr 3

4.218

387

9,17 %

Filia nr 4

24.348

8.183

33,61 %

Filia nr 5

15.139

5.226

34,52 %

MBP całość zbiorów książkowych

175.281

93.873

53,56%

12.463

Placówki są na etapie bieżącego wprowadzania do komputera wszystkich nabytków bibliotecznych i retrospektywnego zbiorów zakupionych przed 2000 r. (magazyn). Książki wprowadzane są z autopsji.
Wprowadzono całość księgozbioru przeznaczonego do udostępniania . Nie wprowadzona część - 347 wol. - to książki nie
zwrócone przez czytelników (dłużników),
braki względne po przeprowadzonym
skontrum.

29,40 %
42,14 %

Księgozbiór filii bibliotecznych wprowadzany jest na bieżąco od 1 stycznia 2000 r.

Zbiory specjalne
Zbiory multimedialne

1.186

1.125

94,86 %

Zbiory kartograficzne

344

190

55,23 %

Zbiory specjalne inne

298

166

55,70 %

MBP całość zbiorów
specjalnych

1.828

1.481

81,02 %

177.109

95.354

53,84 %

MBP całość zbiorów

W trakcie wprowadzania zbiory podlegają dokładnej selekcji, gdyż znaczna
część map i planów jest zdezaktualizowana.
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Komputerową obsługę czytelników prowadzą Wypożyczalnia dla Dorosłych oraz Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Głównej. Od listopada 2015 roku istnieje również
możliwość logowania się przez czytelników na własne konta czytelnicze i wykonywania operacji samoobsługowych (prolongaty, rezerwacje, zamówienia). Pierwsi czytelnicy już z tego
korzystają.
4.

Zbiory biblioteczne

4.1. Polityka gromadzenia zbiorów (książkowych, nieksiążkowych, preferencje).
Środki zaplanowane z budżetu na zakup nowości w 2015 r. pozostały na poziomie roku
ubiegłego, tj. w wysokości 30.000,00 zł. Jednak stały wzrost cen książek spowodował, że
liczba zakupionych woluminów uległa zmniejszeniu w stosunku do roku 2014. Pomimo tych
ograniczeń, starano się kontynuować dotychczasową politykę biblioteczną dotyczącą zakupu, a mianowicie systematycznie nabywano nowości wydawnicze, w tym najbardziej poszukiwane bestsellery, uzupełniano zaczytane lub brakujące lektury, nabywano książki dla dzieci
i młodzieży (kupowano większą ilość tytułów, ale mniejszą ilość egzemplarzy – i przydzielano
na różne placówki).
Podobnie jak w latach ubiegłych uzupełniano, w miarę potrzeb, zasoby literatury popularnonaukowej w takich działach jak : socjologia, prawo, ekonomia, finanse, medycyna. Znalazły się wśród nich: Prawa człowieka, Marioli Milewskiej Hotelarstwo, Ewy Tomaszewskiej
BHP w zakładach pracy, Niny Ogińskiej-Bulik Dwa oblicza traumy, Teresy Liszcz Prawo pracy, Olgi Sitarz Materialne prawo wykroczeń, Publiczne prawo gospodarcze, Kodeks pracy
(nowelizacja 2015 r.), Ludwika Florka Prawo pracy oraz pięciotomowa Anatomię człowieka
Adama Bochenka.
Zakupiono m.in.: Stanisława Cioska Wspomnienia (niekoniecznie) dyplomatyczne, Moniki Jaruzelskiej Oddech, Magdaleny Grzebałkowskiej : Beksińscy oraz 1945, Angeliki Kuźniak Czarny anioł ( o Ewie Demarczyk), Ewy Błaszczyk Lubię żyć!, Haliny Kunickiej Świat nie
jest taki zły, Marty Maklakiewicz Maklak oczami córki, Leonarda Pietraszaka Ucho od śledzia, Olafa Lubaszenki Chłopaki nie płaczą, Ronniego O’Sullivana Running, Craiga Cabella
Terry Pratchett, Piotra Fronczewskiego Ja, Fronczewski, Joanny Bator : Wyspa Łza i Japoński wachlarz, Bożeny Aksamit Batory, Małgorzaty Szejnert Usypać góry, Joanny Kusy Zwyczajne pakistańskie życie, Wojciecha Jagielskiego Wszystkie wojny Lary, Leszka Adamczewskiego Ucieczka przed bombami, Romualda Koperskiego : Syberia i Ocean niespokojny, Paula Glasera Tańcząc z wrogiem, Szymona Nowaka Dziewczyny wyklęte Elwiry Watały
Kobiety wokół Stalina, Marii Jalowicz Simon Żyłam w ukryciu, Justyny Wydry Esesman i żydówka, Anny Herbich Dziewczyny z Syberii, Artura Cieślara Listy do Małgosi, Zagłada polskich elit, Sławomira Kopera : Życie prywatne elit władzy PRL i Królowe salonów Drugiej
Rzeczpospolitej, Katarzyny Bondy Polskie morderczynie, Aleksandry Zaprutko-Janickiej
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Okupacja od kuchni, Tilar J. Mazzeo Hotel Ritz : życie, śmierć i zdrada w Paryżu oraz kolejne tomy Dzienników Agnieszki Osieckiej
Wśród zakupionych książek dla dorosłych znalazły się najnowsze tytuły polskich autorów
Krystyny Bondy, Katarzyny Bulisz-Kasprzyk, Elżbiety Cherezińskiej, Hanny Cygler, Renaty
Czarneckiej, Katarzyny Enerlich, Agnieszki Ficner-Ogonowskiej, Doroty Gąsiorowskiej, Ałbeny Grabowskiej, Grażyny Jeromin-Gałuszki, Małgorzaty Kalicińskiej, Agaty Kołakowskiej,
Magdaleny Kordel, Barbary Kosmowskiej, Hanny Kowalewskiej, Agnieszki Lingas-Łoniewskiej, Katarzyny Michalak, Joanny Miszczuk, Marii Nurowskiej, Lucyny Olejniczak, Joanny
Opiat-Bojarskiej, Izabeli Pietrzyk, Katarzyny Puzyńskiej, Olgi Rudnickiej, Wioletty Sawickiej,
Aleksandry Tyl, Marii Ulatowskiej, Magdaleny Witkiewicz, Marty Zaborowskiej, Bogny Ziembickiej oraz Mariusza Czubaja, Stefana Dardy, Janusza Koryla, Marka Krajewskiego i Janusza Leona Wiśniewskiego.
Przybyło też wiele książek pisarzy zagranicznych: Cecyli Ahern, Marka Billinnghama,
Sandry Brown, Diane Chamberlain, Mary Higgins Clark, Harlana Cobena, Lee Childa, Jeffery’a Dealera, Lisy Gardner, Tess Gerritsen, Alexy Kava, Stephena Kinga, Sary Lark, Harper
Lee, Charlotte Link, Hojny Lutza, Guillaume Musso, Jo Nesbo, Nory Roberts, Lisy See, Paulliny Simons, Ericki Spindler, Lisy Unger, Herbjorga Wassmo, Vladimira Wolffa.
Jeśli chodzi o literaturę dla młodszych czytelników, to wśród nabytków znalazły się cykle
dla młodzieży : Młody Samuraj Chrisa Bradforda, kontynuacja przygód Felix, Net i Nika... Rafała Kosika, Pamiętnik nastolatki Beaty Andrzejczuk, Dziennik Cwaniaczka Jaffa Kinney’a,
Chomik Hubercik Betty G. Birney oraz kontynuacje przygód Pana Samochodzika. Dla młodzieży zakupiono też książki: Moniki Kowaleczko-Szumowskiej, Adama Langa, Andrzeja Maleszki, Marcina Mortki, Małgorzaty Musierowicz, Ewy Nowak, Marcina Pałasza, Marcina Prokopa, Rainbow Rowella i Terry Pratchetta. Księgozbiór wzbogacił się o cykl książek Kathy
Reichs (Kod, Skarb i Wirusy), książki Johna Greena (Will Grayson, Papierowe miasta, 19
razy Katherine..), Formana Gayle (Ten jeden dzień, Ten jeden rok) oraz cykle z fantastyki:
Jamesa Dashnera (trylogia : Więzień Labiryntu, Próby ognia i Lek na śmierć), Somana Chainaniego Akademia Dobra i Zła, Anny Kendall Kroniki Duszorośli, Christopha Mauri Matt Hidalf, Rocka Riordana Kroniki Rodu Kane i Lissy Price (Starter, Ender).
Dla młodszych zakupiono serię: Świat Maksa Katarzyny Zychli, Marysia Nadii Berkane,
Leoś Zawodowiec Wiesława Drabika, Samochodzik Franek Elżbiety Wójcik, Zosia i jej Zoo
Ameli Cobb, Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai Martina Widmarka, Magiczne drzewo
Andrzeja Maleszki oraz cykl książeczek Mądra Mysz Ralfa Butschkowa. Wszystkie placówki
dziecięce otrzymały dalsze książeczki z cyklu Królewna Lenka, których autorką i ilustratorką,
jest czeladzianka Aneta Krella-Moch.
Pozytywnym zjawiskiem jest pojawienie się na rynku wydawniczym wielu pozycji edukacyjnych dla dzieci. Przykładem są m.in. pozycje: Kristin Dahl Matematyka ze sznurka i guzika, Christian Dreller Czy słonie boją się myszy?, Grzegorz Kasdepke 45 puknięć w głowę,
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Adrian Markowski Na tabliczkę sposób nowy, sama wchodzi ci do głowy, Elementarz dobrych manier, Moje ciało należy do mnie, Joanna i Jarosław Szarkowie Powstanie Warszawskie, Christa Wibkirchen Bezpieczni na drodze, Elżbieta Zubrzycka Jak pomyślę, tak zrobię.
Uzupełniono także księgozbiór o wieszyki edukacyjne znanych już autorek : Renaty Piątkowskiej, Urszuli Kozłowskiej, Agnieszki Frączek, Doroty Gellner. Dołączyli do nich Katarzyna
Michalec Żakiet żaby oraz Anna Paszkiewicz Językowe wygibasy.

Zakup nowości
ilość

wartość w zł

Przybytki zbiorów Biblioteki w 2015 roku
w tym:

4.070

90.863,88

* zbiory książkowe:

3.999

89.399,96

2.608
1.353
160
9
15
1.071

57.031,96
29.209,63
3.733,89
222,74
414,25
23.451,45

1.391

32.368,00

Zakup ogółem
- zakup ze środków samorządowych
- darowizny gotówkowe
- odkupione za zagubione
- przeterminowane kaucje
- dotacja Ministerstwa Kultury
Dary rzeczowe
* zbiory specjalne

71

1.463,92

Zakup ogółem
- ze środków samorządowych
wydawnictwa multimedialne
- dotacja Ministerstwa Kultury
wydawnictwa multimedialne

55

1.098,92

41

790,37

14

308,55

Dar ogółem
- wydawnictwa multimedialne

16
16

365,00
365,00

Średnia cena zakupionej nowości książkowej wyniosła 21,87 zł.
Średnia cena zakupionej nowości wyniosła 21,83 zł
1 czytelnika :
zakupiono 0,42 wol. (środki samorządowe + MKiDN +dary got.)
przybyło

1,53 wol. (łącznie z darami rzeczowymi)

Na 100 mieszkańców :
zakupiono
przybyło

8,36 wol. (środki samorządowe + MKiDN + dary got.)
12,81 wol. (łącznie z darami rzeczowymi)
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Struktura księgozbioru :
Na dzień 31.12.2015 r. książkowe zbiory biblioteczne liczyły
175.281 wol.
z tego :
- literatura piękna dla dorosłych

77.592

44,27 %

- literatura piękna dla dzieci i młodz.

40.059

22,85 %

- literatura naukowa

57.630

32,88 %

Na 1 mieszkańca Czeladzi przypada
Na 1 czytelnika przypada

5,62 wol.
28,40 wol.

Selekcja zbiorów
W ciągu 2015 r. ze zbiorów wycofano ogółem 7.264 wol. (w tym 25 broszur).
Były to książki :
- zniszczone, zaczytane, zagubione przez czytelników, usunięte w ramach selekcji jako nieaktualne
- braki bezwzględne po skontrum w Czytelni Naukowej i w Filii nr 5
- książki z magazynów, które przeszły selekcję w trakcie wprowadzania zbiorów do komputerowego systemu bibliotecznego SOWA.
Usunięto książki ogółem na kwotę 7.324,33 zł + (broszury 0,12 zł )
- selekcja (książki)

3.600 wol.

1.660,60 zł

- zniszczone, zaczytane (książki)

3.150 wol.

4.101,64 zł

214 wol.

1.008,80 zł

6 wol.

86,72 zł

- braki bezwzględne (książki)

269 wol.

466,57 zł

- broszury

15 wol.

0,09 zł

- braki bezwzględne.(broszury)

10 wol.

0,03 zł

- niezwrócone przez czytelników (książki)
- zagubione przez czytelników

--------------------------------------------7.264 wol. 7.324,45 zł
Ze zbiorów usunięto też 20 egz. zbiorów specjalnych (były to bezwzględne braki poskontrowe) :
- kartografia
- zbiory specjalne

19 egz. = 0,19 zł
1 egz. = 0,01 zł

Skontrum
W 2015 roku przeprowadzono skontra w następujących placówkach:
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1. Czytelnia Naukowa i Czasopism Biblioteki Głównej – od 8 kwietnia do 30 czerwca 2015 r.

2. Filia nr 5 - od 1 października do 27 listopada 2015 r.
W obu agendach dokonano spisu wszystkich zbiorów bibliotecznych. Kontrolę przeprowadzono metodą porównywania numeru inwentarzowego, autora i tytułu pozycji z zapisem
w księdze inwentarzowej. Sprawdzono zbiory znajdujące się na półkach biblioteki, w magazynach, wypożyczone przez czytelników oraz przekazane na inne placówki.
4.2.

Prenumerata czasopism – potrzeby a realia; zakup czasopism elektronicznych (opłacalność, korzyści).

Zakup prasy w 2015 roku, dostępnej we wszystkich agendach Biblioteki Miejskiej w Czeladzi
wyniósł 16.110,67 zł.:
* budżet

10.168,05 zł

w tym
- prenumerata

7.923,83 zł

- prenumerata w wydawnictwach

2.244,22 zł

* zakup ze środków własnych

2.263,91 zł

* wznowiony serwis INFORLEX.PL
Ekspert-online - budżet

3.678,71 zł

Ze względów na wielkość posiadanych środków utrzymano podobną ilość tytułów czasopism jak w roku 2014 ; prasa codzienna dostępna była tylko w Czytelni Biblioteki Głównej.
Z rozmów z czytelnikami Czytelni Naukowej wynika, że interesowałyby ich takie tytuły jak:
Przegląd Sportowy, Super Express, Fakt, Do Rzeczy, Dziennik Polski. Znaczna część czytelników najchętniej widziałaby w czytelniach prasę „typu plotkarskiego” np. Fakt, Super
Express, Naj, Życie na gorąco, Fakty i mity, Show, Gala, Party, Detektyw. Niestety ze względu na ograniczone środki finansowe nie jesteśmy w stanie spełnić wszystkich oczekiwań.
W czytelniach dostępne były 174 tytuły gazet i czasopism (z zakupu 51).
Placówka udostępniania
Czytelnia Naukowa
Oddział dla Dzieci

Filia
Filia
Filia
Filia
Filia

nr
nr
nr
nr
nr

1
2
3
4
5
Ogółem

Ilość tytułów
70
5
75
22
35
8
19
15
174

10

Czytelnicy mogli korzystać m.in. z takich tytułów jak.: Auto Świat, Cztery Katy, Dziennik Zachodni, Gazeta Prawna, PC World Komputer, Murator, Pani, Poradnik domowy, Sens,
Świat Nauki, Twój Styl, Voyage, Wiedza i Życie , Zwierciadło….
Prenumerata realizowana była w firmie KOLPORTER. Prasę zamawiano także bezpośrednio u wydawców: Prószyński Media, IDG, „Agora”, „Edipresse Polska”.
Ofertę prasy nabywanej ze środków budżetowych, wzbogacono dodatkowymi tytułami,
zakupionymi ze środków pozyskanych z wypożyczania prasy do domu i wówczas każda placówka samodzielnie nabywała te tytuły czasopism, o które najbardziej pytali (a potem korzystali z nich) czytelnicy, np. Sens, Coaching, Pani, Focus, O czym lekarze ci nie powiedzą.
Inne źródła:
- sponsor dzięki, któremu Czytelnia Naukowa opłaciła prenumeratę Rzeczpospolitej na
cały rok 2015
- Redakcja miesięcznika Śląsk – 5 egz.
- Starostwo Powiatowe w Będzinie - Wydarzenia Powiatu Będzińskiego
- organizacje działające na rzecz seniorów, dzięki którym Czytelnia otrzymywała bezpłatnie
pisma dla słuchaczy UTW: UTW Bez Granic: Akademia Pogodnego Seniora, Panorama
Uniwersytetu Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Biuletyn Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Uniwersytety Trzeciego Wieku: Ogólnopolski Biuletyn UTW, Panorama Uniwersytecka: Biuletyn Informacyjny Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku
- znaczną ilość tytułów czasopism otrzymują placówki od bibliotekarzy i czytelników, którzy
przekazują do czytelń zakupioną przez siebie i przeczytaną prasę; są to m.in.: Angora,
Elle, Fakt, Gala, Glamoour, Pani, Polityka, Retro, Sukces, Show, Viva, Wprost, Zwierciadło, Życie na gorąco
W ciągu roku 2015 w Bibliotece dostępne były, zakupione ze środków budżetowych, czasopisma bibliotekarskie: Bibliotekarz, Biblioteka w szkole, Guliwer, Poradnik Bibliotekarza
oraz Książki wydawane jako samodzielna publikacja przez Gazetę Wyborczą (dar od bibliotekarza naszej biblioteki). Korzystali z nich pracownicy MBP oraz czytelnicy.
Biblioteka posiadała w swej ofercie tylko 1 czasopismo elektroniczne – Infor Lex. Z obserwacji wynika, że użytkownicy czeladzkiej biblioteki preferują jednak papierowe wersje
czasopism i gazet, nikt nie wnosił zapytań o formy elektroniczne. Wręcz przeciwnie, korzystający z Infor Lexa (a są to przeważnie starsze osoby), wymagają nieustannej pomocy i
podpowiedzi w posługiwaniu się tym czasopismem.
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5. Czytelnictwo. Promocja. Działalność informacyjna
W ciągu 2015 r. placówki biblioteczne zarejestrowały 6.172 czytelników (o 361 mniej niż
w 2014 r. – spadek o 5,52%); wskaźnik czytelnictwa wyniósł 19,78 czytelników /100 mieszkańców. Dzieci i młodzież do lat 15, to liczba 1.671 osób (o 53 mniej niż w 2014 r.).
Trzeba tu podkreślić, że od blisko 10 lat Czeladź odnotowuje stały spadek liczby mieszkańców: w 2006 r. było ich 34.156 a w 2015 – już 31.209 czyli spadek o 8,63% ( według danych
Urzędu Miasta).

Odwiedziny wyniosły ogółem : 102.584
(o 4.073 mniej niż w 2014 r.)
z tego:
•
wypożyczalnie
• czytelnie

73.257
29.327

Z powyższych danych wynika, że 1 czytelnik odwiedził MBP 16,62 razy w ciągu roku
Średnio dziennie placówki biblioteczne odwiedziło 345,40 osoby
[w 2015 r. Biblioteka była otwarta dla
czytelników przez 297 dni]
Wypożyczenia książek ogółem: 168.922 wol.
(o 1.388 mniej niż w 2014 r.)
z tego:
•
wypożyczalnie
162.013
•
czytelnie
5.909
Średnio 1 czytelnik w ciągu roku wypożyczył 27,37 książki a liczba wypożyczeń na 100
mieszkańców wyniosła 541,3 wol.
Odwiedzający czytelnie
•

uzyskali 5.121 informacje (o 945 więcej niż w 2014 r.)

•

skorzystali z 21.047 egz. czasopism (o 1.411 więcej niż w 2014 r.)

Z dostępu do Internetu skorzystało 8.526 osób (o 248 mniej niż w 2014 r.)
Niestety, nadal zauważalny jest spadek wskaźników czytelnictwa. Wpływ na to miały na
pewno ruchy migracyjne mieszkańców miasta, niskie wymagania edukacyjne nauczycieli,
wypieranie książek i czasopism przez elektroniczne nośniki informacji, a także coraz powszechniejszy dostęp indywidualnych odbiorców do sieci internetowej i nagminne wykorzystywanie jako podstawowych pomocy naukowych wiadomości dostępnych w Internecie.
5.1 Czytelnictwo dorosłych - wybrane przykłady wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych,

promocyjnych.
Podobnie jak w latach poprzednich wszystkie placówki biblioteczne podejmowały inicjatywy, w których przenikały się działania kulturalne, informacyjne, edukacyjne, rozrywkowe i
12

społeczne. Większość projektów realizowana była przez pracowników Biblioteki, przy minimalnym nakładzie kosztów i , co najważniejsze, bez szwanku dla bieżącej podstawowej działalności czyli obsługi czytelnika. Wymagało do od bibliotekarzy ogromnego zaangażowania,
ogromnej dyscypliny pracy i bezcennej wprost pomysłowości.
Organizowano wystawy, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, różnorodne warsztaty,
zebrania różnych grup osób, włączano się w akcje ogólnopolskie (m.in. Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy – sztab czeladzki już po raz 17 mieścił się w Bibliotece a Dyrektor MBP
była szefem Sztabu miejskiego, Cała Polska Czyta Dzieciom, Międzynarodowy Dzień Teatru, Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Tydzień Bibliotek, Tydzień Zakazanych Książek, Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu, Spotkania z pasjami, Spotkania
z młodym profesjonalistą) i regionalne (m.in. Nordalia, Dni Czeladzi, Szalom na Rynku, Pełna Miska dla Schroniska). Łącznie w MBP odbyło się 555 różnego typu imprez i spotkań,
w których udział wzięło 13.377 osób.
Oto wycinek z tego, co Biblioteka realizowała w ciągu 2015 roku:
Działania kulturalno-edukacyjne dla dorosłych
A. Spotkania autorskie
- Spotkanie z Barbarą Kosmowską - autorką powieści obyczajowych
- Spotkanie z Monika Szwają - autorką powieści obyczajowych
- Spotkanie z Martą Obuch - autorką powieści kryminalnych
- Spotkanie z Władimirem Szatajewem- rosyjskim alpinistą, promocja książki Kategoria trudności
- Spotkanie z Barbarą Gruszką- Zych - promocja książki Takie piękne życie
B. Spotkania
- Dyskusyjny Klub Książki - 11 spotkań
- Spotkania Sekcji Teatralnej Dyskusyjnego Klubu Książki - uczestnictwo w 8 spektaklach teatralnych
- Dyskusyjny Klub Filmowy - 2 spotkania
- Spotkanie z Sarą Siudziak - autorką wystawy Dyplom artystyczny 2013
- Spotkanie z zespołem Konopians: promocja płyty Mental Skataklism
- Spotkanie z Adamem Gryczyńskim – krakowskim fotografem i animatorem, oprawa muzyczna Ryszard Styła
- Z czeladzkiego albumu: prezentacja starych zdjęć rodzinnych, spotkanie z miłośnikami historii i Czeladzi
- Spotkanie z uczestnikami V Czeladzkich Spotkań Plenerowych Osób Niepełnosprawnych
- Spotkanie ze Stanisławą Bień - autorką wystawy Ogród pełen kwiatów igłą malowanych
- Spotkanie z Anną Bielnik - autorką wystawy Rysunki
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C. Wykłady i prelekcje
- Ekwador i Galapagos - prezentacja Antoniego Winiarskiego
- Artystyczna oprawa książek - spotkanie z Dominikiem Adamczykiem
- Wspominamy pierwsze wyjazdy do Francji - spotkanie Towarzystwa Przyjaźni
-Polsko-Francuskiej
- Blisko nas - prezentacja multimedialna Arkadiusza Ławrywiańca
- 25 miodowych lat w Czeladzi: spotkanie z czeladzkimi pszczelarzami, wykład dr Marii Łukasik Wpływ miodu na kondycję człowieka
- Nowości książkowe na lato: spotkanie z seniorami Klubu Wrzos
- Kolory Prowansji - spotkanie z podróżniczką Marią Czepiel
- Odporność naszym strażnikiem przed chorobami - spotkanie z Adamem Opoką, zielarzem
- Radioaktywne miasto: Czarnobyl, Prypeć - prelekcja Rafała Ponikiewicza
- (N)iceland, czyli dlaczego należy obowiązkowo odwiedzić Islandię - prezentacja Dariusza
Rotta
- Od Patagonii do Amazonii - spotkanie z podróżnikiem Grzegorzem Gawlikiem
D. Wystawy - 20,
m.in. Dyplom artystyczny Sary Siudziak; Galapagos i Ekwador- fotografie Antoniego Winiarskiego; Lalki żyją wśród nas; Biblioteczne cymelia -najcenniejsze zbiory biblioteczne; Artystyczna oprawa książek Macieja Adamczyka; Wystawa rękodzieła artystycznego uczestniczek Czeladzkiego Koła Gospodyń Miejskich; Remus - fotografie Adama Gryczyńskiego;
Blisko mnie - fotografie Iwony Filipowicz; Z rodzinnego albumu: Czeladź i czeladzainie w
dawnej fotografii- wystawa organizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników
Czeladzi
E. Warsztaty
- Czeladzkie Koło Gospodyń Miejskich zaprasza:
Biżuteria decoupage - warsztaty rękodzieła
Cotton ball light - warsztaty rękodzieła
F. Inne działania kulturalno-edukacyjne
- Walentynkowe niespodzianki - rozdajemy serduszka z cytatami
- Tydzień Książek Zakazanych - promocja literatury ocenzurowanej
- Akcja Pełna miska dla schroniska: wspieramy schronisko dla zwierząt w Sosnowcu
(Oddział dla Dzieci i Młodzieży; Filia 2) - 3 akcje
- Czytam w podróży... Herberta : ogólnopolska akcja wręczania zakładek z fragmentami
wierszy Zbigniewa Herberta
- Konkurs związany z twórczością Marty Obuch
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- Konkurs związany z twórczością Barbary Kosmowskiej
- Cukierek dla Czytelnika - akcja promocyjna z okazji Tygodnia Bibliotek
- Nagrody książkowe dla najaktywniejszych czytelników
- Cyganka prawdę Ci powie: promocja literatury i czasopism z działów popularnonaukowych,
losowanie wróżb-cytatów
G. Udział w ogólnopolskich projektach
- Czeladzkie Koło Gospodyń Miejskich - zwycięski projekt w ramach konkursu grantowego
Fundacji Banku Zachodniego WBK Tu mieszkam, tu zmieniam:
w ramach projektu odbyło się 6 warsztatów rękodzielniczych (Biżuteria z pamięcią; Shopbag-ekologiczne torby na zakupy; Wielkanocne jajka; Wiosenne doniczki; Wypalanki-podstawy pirografii; Drugie życie rzeczy: biżuteria ze sznurka) oraz 6 projekcji filmowych
- Akcja: e-motywacja: projekt Fundacji Orange; wirtualne spotkania z ciekawymi ludźmi - 5
spotkań
H. Inne
- 23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Sztab Główny
- Spotkanie Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi - 4 spotkania
- Promocja 19 numeru Zeszytów Czeladzkich we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Czeladzi
5.2 Czytelnictwo dzieci i młodzieży – problemy, obserwacje

Wśród dzieci i młodzieży zaobserwowano wyraźny spadek zainteresowania książkami.
Młodzież z obowiązku czytała lektury, rzadko sięgała po książki dla przyjemności. Faktem
jest, że gdy w czytanie dzieci zaangażowani są rodzice, sytuacja wygląda znacznie lepiej najmłodszy czytelnik wypożycza wtedy dużo i chętnie.
Najdłużej przesiadują w Bibliotece dzieci najmłodsze i internauci. Maluchy chętnie coś rysują, długo wybierają bajki. Młodzież wpada tylko po lekturę lub by skorzystać z Internetu.
Młodzi czytelnicy najczęściej wypożyczali bajki, bajeczki, opowiadania z poziomu pierwszego i drugiego. Możemy stwierdzić, że najlepszymi czytelnikami są dzieci z najmłodszych
klas szkół podstawowych, więcej czytają dziewczynki niż chłopcy. Dziewczynki od dziewięciu
do czternastu lat czytają najczęściej poziom drugi, trzeci i czwarty, książki współczesne,
obyczajowe, humorystyczne, o księżniczkach lub z serii wampirów i wilkołaków. Chętnie dyskutują o przeczytanej książce. Z literatury popularnonaukowej dominuje motoryzacja, Kosmos, średniowieczni rycerze i poradniki podróżnicze.
5.2.1

Współpraca z rodzicami, organizacjami i instytucjami w zakresie animacji czytelnictwa dzieci.
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Dobrze układa się współpraca ze szkołami i przedszkolami. Placówki biblioteczne zapraszają szkoły i przedszkola na lekcje biblioteczne, warsztaty edukacyjne, spotkania autorskie,
teatrzyki i organizują dla nich atrakcyjne pasowania na czytelnika z pięknymi książkowymi
nagrodami. Z kolei placówki oświatowe rewanżują się zaproszeniami na swoje uroczystości,
takie jak: pasowanie na przedszkolaka, pasowania na ucznia, uroczyste Jasełka, pożegnanie 6-latków. Przedstawiciele Biblioteki są często jurorami w konkursach recytatorskich czy
wiedzowych organizowanych przez szkoły. Stałym elementem współpracy są wizyty bibliotekarzy w przedszkolach połączone z przeglądem nowości wydawniczych dla najmłodszych i
głośnym czytaniem książek.
Agendy dziecięce współpracują z rodzicami dzieci najmłodszych, służą im radą w wyborze lektury odpowiedniej dla wieku i potrzeb. Polecają rodzicom atrakcyjne nowości z półki
Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego z serii Bezpieczne dziecko oraz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, które uczą poprawnej wymowy.
5.2.2

Najważniejsze przykłady form pracy z dziećmi i młodzieżą

A. Akcje czytelnicze
- Głośne czytanie w ramach ogólnopolskiej kampanii Cała Polska czyta dzieciom - 66 spotkań
- Zawodowcy czytają dzieciom - spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, m.i psychologiem, pszczelarzem, policjantem, aktorem, zielarzem - 8 spotkań
- Czytanki-niespodzianki: cykliczne zajęcia literackie dla dzieci - 8 spotkań;
m.in. Urodziny Pippi Langstrump; Strrraszne popołudnie z duchami; Podróż do krainy czekolady; Kocia chatka na kurzej nóżce
B. Działania edukacyjne
- Lekcje biblioteczne - 16 spotkań,
m.in. Jestem książka w bibliotece mam mieszkanie; Źródła informacji o naszym mieście;
Zaproszenie do biblioteki
- Zajęcia literacko-plastyczne - 76 spotkań,
m.in. Magia dźwięku – poznajemy instrumenty muzyczne; Karnawał w bibliotece; Historia
Zagłębia w legendach; Poznajemy świat razem z książką; Co każdy Przedszkolak wiedzieć
powinien?
C. Spotkania autorskie
- spotkanie z Roksaną Jędrzejewską-Wróbel
D. Inne spotkania
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- Semiranda:

przedstawienie teatralne w wykonaniu Mini Grupy Teatralnej z Miejskiego

Domu Kultury Ligota w Katowicach
- Księżniczka na ziarnku grochu: spektakl teatralny w wykonaniu aktorów Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie
- Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla Młodzieży Dwukropek - 10 spotkań
E. Warsztaty
- Era Gutenberga: warsztaty drukarskie
- Jak powstaje papier? - warsztaty papiernicze
- Ornamenty - inspiracje do projektowania. Fantastyczne formy: warsztaty projektowe Ewy
Kokot w ramach 14. Festiwalu Nordalia
F. Wystawki
- wystawki okolicznościowe - 51,
m.in. Kasztan dla milionera; Tydzień Zakazanych Książek; Podróże z Jonathanem Swiftem;
Ludowe bajki Marii Konopnickiej; Origami: nauka czy zabawa?; Moje wymarzone zwierzątko; Czytanie jest coolturalne; Gałczyński w piosenkach; W osadzie wikingów
G. Inne działania kulturalno-edukacyjne:
- Światowy Dzień Deskorolki - gry i zabawy dla młodzieży
- Na tropie tajemnicy...czyli wybieram bibliotekę - gra miejska-terenowa dla dzieci i rodziców
- Kółko czy krzyżyk - gry planszowe
- Ferie w Bibliotece: Szpiedzy w bibliotece czyli dziecięce biuro detektywistyczne; Bajkowy
bal
- Wakacje w Bibliotece:
•

Wakacyjna podróż dookoła świata

•

Z książką poznajemy świat

- Sierotka Marysia na delegacji; w ramach współpracy z Teatrem Dzieci Zagłębia w Będzinie
H. Udział w ogólnopolskich projektach
- Czytam sobie w Bibliotece: projekt edukacyjny organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej
- Sieciaki na wakacjach: projekt Fundacji Dzieci Niczyje
- Bezpiecznie Tu i Tam: projekt Fundacji Orange
- Konkurs dla bibliotek z okazji Dnia Książki Star Wars - 2 placówki
- Mega Matma uczy w Bibliotece: projekt wspierający edukację dzieci klas IV-VI realizowany
przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - styczeń-marzec
- Ja czytam: Dyskusyjny Klub Edukacyjny Gimnazjum nr 3 - w ramach Kampanii Społecznej
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Nowe technologie wspierające rozwój czytelnictwa (czytniki e-booków, kody
QR, tablety itp. – przykłady działań.)

5.3

MBP w Czeladzi posiada tylko 1 czytnik e-booków (nagroda w konkursie FRSI).
5.4

Działalność czytelni
W 2015 r. w czytelniach udzielono 5.121 informacji czyli o 945 więcej niż w roku poprzed-

nim. Zmienił się profil oczekiwań użytkowników. Po informację przychodziły głównie osoby
starsze, dla których pracownicy czytelń stawali się przewodnikami po świecie informacji cyfrowej. Polegało to na pomocy w korzystaniu z różnych nośników informacji, wyszukiwaniu
materiałów oraz pomocy w drukowaniu potrzebnych wiadomości lub skanowaniu dokumentów.
Działalność informacyjna placówek w mniejszym stopniu niż w ubiegłych latach, polegała
na wyszukiwaniu pozycji książkowych, artykułów prasowych czy wiadomości pochodzących
z sieci Internetu na różne zadawane przez użytkowników tematy. Jednakże zainteresowani
byli dokładnie informowani o materiałach gromadzonych, przechowywanych i udostępnianych przez Bibliotekę. Informacji udzielało się ustnie, telefonicznie lub za pomocą e-maila.
Tematy zapytań były przeróżne: od adresów i zdjęć czy połączeń komunikacyjnych do uzdrowisk i sanatoriów, przez zagadnienia dotyczące historii i współczesności miasta lub regionu,
do wiadomości związanych z prezentacjami maturalnymi lub pracami licencjackimi i magisterskimi. Często bibliotekarki wyszukiwały pozycje bibliograficzne zarówno do prezentacji
maturalnych, jak i prac licencjackich i magisterskich.
Nadal zauważalny jest spadek zainteresowania publikacjami książkowymi, stąd w zakupach nowości czytelni dominowały pozycje odpowiadające preferencjom czytelników, związane z ogólnymi tendencjami kształcenia -prawo, kosmetologia, bezpieczeństwo oraz szkołami na terenie miasta – pracownik socjalny, logistyk, technik hotelarz. Podobnie jak w latach
poprzednich niezmienną popularnością cieszyły się publikacje z działów: prawo, zarządzanie
przedsiębiorstwem, zarządzanie zasobami ludzkimi, logistyka, kosmetyka, fryzjerstwo, socjologia, terroryzm.
W Czytelni Naukowej Biblioteki Głównej wiele osób korzystało z programu prawniczego
INFOR LEX, z uwagi na bezpośredni dostęp do aktualnych przepisów prawnych, orzecznictwa, komentarzy i piśmiennictwa z tej dziedziny. Jednakże spora grupa starszych osób, przyzwyczajonych do papierowej formy Dzienników Ustaw, potrzebowała pomocy przy przeglądaniu i korzystaniu z INFOR LEXA.
Podsumowując, najwięcej z usług informacyjnych czytelni korzysta studentów, bezrobotnych (wymagających pomocy przy pisaniu CV, listów motywacyjnych czy wysyłaniu aplikacji) i osób starszych. Najmniejsze zainteresowanie dało się zauważyć w grupie gimnazjalistów i uczniów szkół średnich. Jednak mimo wszystko, najwięcej użytkowników korzystało
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z możliwości dostępu do komputera, Internetu, drukarki i skanera (przeszukiwanie baz danych w celach informacyjnych, szukanie ofert pracy, skanowanie i drukowanie potrzebnych
materiałów). Znaczna część osób w tej grupie wymagała pomocy, której pracownicy czytelni
w miarę możliwości udzielali.
Stałą grupę użytkowników czytelni stanowią osoby korzystające z prasy – codziennej,
tygodniowej i miesięcznej (czytając na miejscu lub wypożyczając do domu).
6. Obsługa osób niepełnosprawnych i specjalnych grup użytkowników
6.1. Stan i ocena działalności filii i punktów bibliotecznych w szpitalach, domach
opieki, aresztach.
MBP w Czeladzi prowadzi filię szpitalną w Szpitalu Powiatowym. Placówka czynna jest
dwa razy w tygodniu po 3 godziny (wtorki i czwartki w godz. 12

00

– 15 00) i prowadzona jest

przez bibliotekarza z Filii 5. Ze względu na szczupłość pomieszczenia i bardzo małe zainteresowanie ze strony pacjentów, nie kupuje się tam nowości wydawniczych, a zbiory uzupełnione są darami od czytelników z różnych agend biblioteki. Jest znaczne zainteresowanie
i chęć korzystania z biblioteki ze strony pracowników ZOZ-u, ale MBP nie stać na prowadzenie dla nich biblioteki zakładowej; zapraszamy ich do zapisywania się do innych placówek.
6.2. Liczba czytelników i wypożyczeń:
Filia szpitalna
• liczba czytelników ogółem
w tym pacjenci

-

129

-

42

• liczba wypożyczeń

- 1.469

• liczba odwiedzin

-

839

• liczba udzielonych informacji

-

20

• liczba udostępnionych czasopism -

192

– w punktach bibliotecznych usytuowanych w szpitalach – nie dotyczy
– w domach opieki społecznej – nie dotyczy
– w aresztach – nie dotyczy
6.3. Zbiory dla czytelników niepełnosprawnych:
• liczba tytułów tzw. książek mówionych - 105 – wg stanu na 31.12.15 r.

- 208 – w ciągu całego roku
• liczba audiobooków – 419 na 515 płytach
• liczba e-booków - 0
• liczba książek z dużą czcionką (przybliżona) – ok. 126

Książka mówiona
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Dział z książką mówioną prowadzony jest od 1998 roku przez Wypożyczalnię dla Dorosłych
Biblioteki Głównej.
Dane liczbowe charakteryzujące czytelnictwo w dziale książki mówionej (stan na dzień
31.12.2015 r.):
- liczba zbiorów książki mówionej:

105 tytułów (1.469 kaset)

- liczba zarejestrowanych czytelników:

4

- liczba odwiedzin:

43

- liczba wypożyczeń:

96 tytułów (1.323 kasety)

W dziale z książką mówioną znajdowało się na koniec roku sprawozdawczego 105 tytułów (1.469 kaset). Zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez czytelników były to
książki: sensacyjne, kryminały, obyczajowe, biograficzne, historyczne i reportaże. Liczba tytułów książki mówionej udostępnionych czytelnikom w całym 2015 roku była wynosiła 208
pozycji, gdyż dwukrotnie w ciągu roku wyczytane (wysłuchane) tytuły były wymieniane na
nowe w ramach współpracy z Działem Zbiorów dla Niewidomych w Warszawie
Kolejny już rok można zaobserwować spadek wskaźników dotyczących czytelnictwa
książki mówionej. Zaistniała sytuacja spowodowana była systematycznym zmniejszaniem się
liczby czytelników, jak również coraz większym zainteresowaniem czytelników audiobookami, które są bardziej poręczne i lżejsze do przenoszenia niż ciężkie, zajmujące dużo miejsca
i łatwo psujące się kasety magnetofonowe. Użytkownikami książki mówionej są te same osoby od wielu lat, w większości starsze, schorowane, nie wychodzące z dom, zaopatrywane w
lekturę przez członków rodziny lub bibliotekarzy. Z rozmów z tymi osobami wynika, że są
przyzwyczajone do tej formy książek, nie są zainteresowane audiobookami, a lektura stanowi ich nieliczną rozrywkę i formę spędzania czasu. Liczba czytelników książki mówionej
zmniejsza się rokrocznie z powodu zgonów czytelników lub pogorszenia się ich stanu zdrowia. Innym powodem zaprzestania korzystania z książki mówionej sygnalizowanym przez
czytelników jest awaria sprzętu odtwarzającego, a ceny nowego stanowią dla nich barierę finansową. Można wnioskować, że sytuacja naszego działu z książką mówioną nie jest odosobniona, gdyż Dział Zbiorów dla Niewidomych w Warszawie nie inwestuje już w nowe tytuły książek na kasetach magnetofonowych. Ostatnie, najnowsze nagrania pochodzą z 2011
roku.
Pracownicy

Wypożyczalni

dla

Dorosłych

starają

się

przekazywać

informacje

środowiskom niepełnosprawnych o posiadanych przez MBP „książkach mówionych” i
audiobookach – biorą udział w spotkaniach Koła Polskiego Związku Niewidomych w
Czeladzi i promują tej rodzaj materiałów bibliotecznych.
.
6.4. Czy Biblioteka wzbogaciła się w 2015 roku o stanowiska komputerowe lub inne sprzęty
przeznaczone i ułatwiające korzystanie z instytucji osobom z dysfunkcją wzroku. Jeżeli
tak, to jakie?
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nie
6.5. Formy pracy i działania Biblioteki na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, seniorów
i innych osób z grup tzw. wykluczonych; współpraca Biblioteki z instytucjami i stowarzyszeniami zajmującymi się działalnością na rzecz tych grup; w jaki sposób Biblioteka promuje swoje usługi wśród osób niepełnosprawnych.
Biblioteka uczestniczyła w świadczeniu usług na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych
oraz „trzeciego wieku” poprzez:

• prowadzenie akcji Komputer bez barier wiekowych
• prowadzenie filii szpitalnej

• prowadzenie Kącika z książką mówioną
• prowadzenie usługi książka na telefon
• prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
• współpracę ze środowiskami niepełnosprawnych

• współpraca z DOS Senior
• wykorzystanie elementów biblioterapii w czasie obsługiwania czytelnika w podeszłym wieku
Komputer bez barier wiekowych
W 2015 roku Biblioteka kontynuowała rozpoczęty w 2009 roku autorski projekt „Komputer bez barier wiekowych”. Były to bezpłatne szkolenie adresowane głównie do osób kategorii wiekowej 50+ , a jego celem jest zaznajomienie uczestników z podstawami obsługi komputera, a także przełamywanie barier i stereotypów tej grupy wiekowej związanych z dostępem do nowoczesnych technologii. Podczas obejmujących 7 spotkań zajęć uczestnicy zdobywają podstawowe umiejętności z zakresu obsługi komputera i oprogramowania Windows
XP, korzystania z edytora tekstu Open Office oraz posługiwania się Internetem. Zajęcia prowadzone były w Bibliotece Głównej i w Filii nr 2 (w okresie I -V) w godzinach porannych,
każdy z kursantów ma tylko do swojej dyspozycji stanowisko, a wystarczająco długi czas
trwania spotkań pozwala uczestnikom na pełne opanowanie zaplanowanego w programie
materiału. Po każdej lekcji uczestnicy otrzymywali też materiały omawiające wszystkie poruszane wcześniej zagadnienia i zadania do przećwiczenia w ramach zajęć domowych.
Usługa zaproponowana przez Bibliotekę cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem
środowiska seniorów (głównie korzystali z niej słuchacze UTW). W roku 2015 zajęcia prowadzone były w grupach 8 osobowych (w Bibliotece Głównej) lub 5 – w Filii 2, a udział w nich
wzięło 45 osób.

Książka na telefon
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Seniorzy, osoby chore i niepełnosprawne mogły skorzystać z usługi Książka na telefon czyli
dostarczania wybranych pozycji do domu. Pracownicy biblioteki telefonicznie umawiali się po
odbiór i dostarczenie nowych książek do domu tym osobom, które zgłosiły takie zapotrzebowanie. W każdej agendzie korzysta z tej formy 3-8 osób. Istniała również możliwość przedłużania terminu zwrotu książek telefonicznego lub przez pocztę elektroniczną. Chętni mogli rezerwować wybrane przez siebie tytuły dzwoniąc lub pisząc e-maila do biblioteki.
Książka mówiona
Działalność została omówiona w punkcie 6.3
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Od października 2011, decyzją Władz Miasta Czeladź organizatorem i koordynatorem
projektu edukacyjnego UTW jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej. Projekt
„Uniwersytet Trzeciego Wieku” jest efektem porozumienia o współpracy zawartego w 2009
roku pomiędzy Gminą Czeladź i Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Prowadzony przez Bibliotekę UTW odnotował największą od początku istnienia liczbę
słuchaczy: w roku akademickim 2014/2015 deklaracje złożyło 174 osoby a w roku 2015/2016
– aż 222. Oferta skierowana do osób kategorii wiekowej 50+ jest różnorodna i pozwala na realizację ich pasji i zainteresowań.
Wykłady odbywają się w środy (2-3 razy w miesiącu) a udział w nich bierze od 40 do 157
słuchaczy, natomiast zajęcia warsztatowe – 1 raz w tygodniu.
W roku 2015 studenci UTW brali udział następujących zajęciach:
•

Kurs języka angielskiego: 4 grupy w różnych stopniach zaawansowania – po 20 spotkań
(rok akademicki 2014/2015 tj. I – VI’15)

•

Kurs języka angielskiego: 3 grupy w różnych stopniach zaawansowania po 7 spotkań

•

Gimnastyka kondycyjna: 3 grupy po 27 spotkań

•

Warsztaty komputerowe Komputer bez barier wiekowych: 10 grup po 6 spotkań ; udział
45 osób (Biblioteka Główna; Filia 2)

•

Wykłady - 26 wykładów,
m.in. Zmysły: między światem a percepcją; Egipt: perła Afryki; Terapeutyczne działanie
greckiej tragedii; Czeladzki mit ziemi obiecanej; Samochody jako dzieła sztuki: dizajn dla
zmotoryzowanych w wieku XX i XXI; Nieodkryte tajemnice Dubaju; Bądź świadomym
konsumentem
Dodatkowo słuchacze UTW biorą udział w zajęciach organizowanych przez Uniwersytet

Powszechny: kursy języka rosyjskiego (2 grupy) oraz języka angielskiego (2 grupy).
Opiekun merytoryczny UTW czyli Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej organizuje
dla studentów – seniorów wyjazdy do teatru i wycieczki krajoznawcze.
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Do tej samej kategorii wiekowej czytelników skierowana jest oferta Filii 2, która od kilku
lat współpracuje ze Środowiskowym Klubem Samopomocy Wrzos, skupiającym kilkunastu
aktywnych seniorów. Z myślą o nich – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej organizator
Klubu -

inicjuje różne zajęcia, warsztaty i spotkania. Włączając się w w/w działania filia

dwukrotnie w 2015 przedstawiła ofertę nowości czytelniczych. Efektem tych prezentacji było
większe zainteresowanie przedstawionymi książkami oraz bardzo dobre kontakty pomiędzy
Biblioteką a członkami Klubu.
Współpraca ze środowiskami niepełnosprawnych
Biblioteka od lat współpracuje ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych. Są to m.in.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Familia, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Jestem z Tobą,

Klub Seniora przy Śląskim

Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS. W ramach tej współpracy zorganizowano:
wystawy:
- Czeladzkie klimaty - prace wykonane przez uczestników V Czeladzkich Plenerów Osób
Niepełnosprawnych; wystawa połączona z wernisażem, w którym wzięło udział 75 osób
z organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych
- Życie seniora w blaskach i cieniach codzienności - wystawa fotograficzna prace członków
Klubu Seniora przy Śląskim Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS
- Malarstwo Anny Piekoszewskiej – 84. letniej pensjonariuszki Domu Opieki Społecznej w
Grodźcu; wernisaż

odbył się z udziałem pensjonariuszy Środowiskowego Domu

Samopomocy dla Osób z Upoośledzeniem Psychoruchowym Ostoja w Czeladzi
i pensjonariuszy DPS w Grodźcu
- Magia obiektywu seniora ; wystawa powstała w wyniku warsztatów fotograficznych
seniorów (w ramach projektu ASOS)
Współpraca z DOS Senior
Współpraca polega na doborze lektur i wypożyczaniu książek dla pensjonariuszy Seniora
za pośrednictwem pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku.
6.6. Oferta i obsługa imigrantów - opis działań podejmowanych w bibliotekach (konkretne
przykłady inicjatyw lokalnych) skierowanych do tej grupy odbiorców (zbiory, formy pracy,
zajęcia edukacyjne itp.)
W Czeladzi nie odnotowano potrzeby prowadzenia działań skierowanych do tej kategorii
odbiorców.
7. Stan organizacyjny i działalność Biblioteki stopnia powiatowego (opisują tylko biblioteki wypełniające zadania na rzecz bibliotek w powiecie)
Nie dotyczy
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8. Sprawy kadrowe i sytuacja zawodowa bibliotekarzy
8.1. Ogólna ocena stanu zatrudnienia, wynagrodzenia, przygotowania zawodowego pracowników.
Na dzień 31 grudnia 2015 r. MPB w Czeladzi zatrudniała 33 osoby (było to 31,1 etatu
przeliczeniowego).
Grupa pracowników

Ilość osób

Pracownicy merytoryczni (z dyrektorem)

23

w tym informatyk

1

Pracownicy administracyjni

4

Pracownicy obsługi

6

Razem liczba zatrudnionych osób

33

Dane według złożonego sprawozdania statystycznego

Kadra bibliotekarska jest stała, dobrze przygotowana do wykonywania swojego zawodu:
* 17 osób posiada wykształcenie wyższe bibliotekarskie
*

1 osoba posiada wykształcenie wyższe

* 1 osób posiada wykształcenie wyższe zawodowe – licencjat
* 3 osoby posiada wykształcenie na poziomie studium bibliotekarskiego
* 1 osoba posiada wykształcenie średnie (informatyk)
Podobnie jak w latach poprzednich głównym problemem, była zbyt mała liczba bibliotekarzy, jak na ogrom zadań do wykonywania i szeroko rozwiniętą działalność kulturalną. Bibliotekarze są swego rodzaju omnibusami: są bibliotekarzami, plastykami, dekoratorami, redaktorami tekstów, szkolącymi itp.
Ponieważ 2 placówki biblioteczne czynne są także w soboty (do obsługi agend potrzebne
jest 5 osób), więc w pracę włączeni są pracownicy merytoryczni wszystkich komórek organizacyjnych MBP.
W roku sprawozdawczym stała kadra Biblioteki zasilana była absolwentami szkół wyższych odbywającymi staż. W ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie staże odbywało 5 osób (3 na stanowisku bibliotecznym i 2 administracyjnym) a 2 osoby zatrudnione były w ramach tzw. prac interwencyjnych - 2 bibliotekarze.
MBP współpracuje też z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który kieruje do Biblioteki osoby wykonujące prace społecznie użyteczne (40 h miesięcznie). W roku sprawozdawczym prace społecznie użyteczne na rzecz MBP wykonywało 5 osób. Byli to pracownicy obsługi.
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8.2. Średnia płaca brutto w przeliczeniu na etat z uwzględnieniem wszystkich składników:
tzn. płaca zasadnicza, dodatki: funkcyjny, stażowy, inne, premie (bez nagród)
– pracowników merytorycznych

- 3.294,64 zł

– pracowników administracyjnych - 3.680,09 zł
– pracowników obsługi

- 1.936,78 zł

8.3. Udział pracowników w doskonaleniu zawodowym instytucjonalnym (liczba)
W 2015 r. pracownicy MBP nie podnosili kwalifikacji w formie zorganizowanej.
– studia licencjackie (kierunki): 0
– studia wyższe, magisterskie (kierunki): 0
– studia podyplomowe (kierunki):0
– studia doktoranckie: 0
8.4. Udział pracowników w innych formach doskonalenia (kursy, szkolenia, konferencje)
– tematyka, organizatorzy.
Nazwa szkolenia

Organizator

Ilość osób

Nowa edycja programu Europa dla obywateli.

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka UE i UŚ
w Katowicach

1 osoba

Rola i zadania ABi-ego w świetle nowych przepisów z zakresu danych osobowych

Biblioteka Śląska Katowice

1 osoba

Biblioteka 20120 czyli nowe wyzwanie dla bibliotek Instytut Książki
publicznych
Warszawa

2 osoby

Zasady tworzenia plakatów. Obróbka fotografii z
wykorzystaniem programu GIMP

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Będzin

1 osoba

Warsztaty dla moderatorów DKK z woj. śląskiego
Przegląd polskiej literatury kobiecej w ostatnich latach

Biblioteka Śląska
Katowice

Śląska Karta Usług Publicznych (2 szkolenia)

KZK GOP Katowice

6 osób

Strategia rozwiązywania problemów społecznych
(5 szkoleń)

Urząd Miasta Czeladź

1 osoba

Wykorzystanie mediów społecznościowych

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Będzin

1 osoba

Dostępność stron internetowych

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Będzin

1 osoba

Wyjazd szkoleniowy do Biblioteki Miejskiej w Cieszynie
*zwiedzanie biblioteki
* zwiedzanie Książnicy Cieszyńskiej
* zwiedzanie Cieszyna

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Będzin

9 osób

1 osoba

Zjazd Regionalistów Polskich
Ośrodek Kultury i sztuk O Ośrodek Kultury i Sztuki
Wrocław

1 osoba

Kontrola zarządcza – polityka zarządzania ryzykiem

1 osoba

Urząd Miasta Czeladź
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Warsztaty szkoleniowe- Wykorzystanie systemu
SOWA2

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Będzin

4 osoby

Deskryptory Biblioteki Narodowej a język haseł
przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Biblioteka Śląska Katowice

3 osoby

Nowe kompetencje pracowników bibliotek publicznych… w ramach projektu Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015- szkolenie moderatorów DKK dla
Dzieci

Instytut Książki
Warszawa

1 osoba

Akcja bilans 2015

Biblioteka Śląska Katowice

1 osoba

Katalogowanie zbiorów w formacie MARC21

Biblioteka Śląska Katowice

1 osoba

Pippi ciągle młoda- Katowickie Prezentacje Biblioteczne

Biblioteka Śląska Katowice

1 osoba

Zmiany w przepisach ZUS. Aktualna wykładnia
obowiązujących przepisów

VADEMECUM Olkusz

1 osoba

MSExcel- poziom podstawowy(2 szkolenia)

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Będzin

1 osoba

Śląska Biblioteka Cyfrowa

Biblioteka Śląska Katowice

1 osoba

Prawo autorskie - co musi wiedzieć bibliotekarz:
dozwolony użytek biblioteczny…

Biblioteka Śląska Katowice

1 osoba

9. Finansowanie
9.1. Wielkość budżetu Biblioteki w 2015 r., ogółem

1.875.863,34 zł

9.2. Koszty utrzymania,

ogółem

163.436,21 zł

9.3. Dochody własne,

ogółem

25.265,38 zł

9.4. Darowizny rzeczowe (książki, zbiory specjalne).
w tym:
- materiały biblioteczne

35.980,20 zł
32.733,00 zł

- meble przekazane do Telecentrum z projektu
„Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi
- budowa sieci PIAP”

9.5. Inne środki finansowe pozyskane
przez Bibliotekę ogółem:

3.247,20 zł

42.774,50 zł

w tym:
9.5.1. Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
– wysokość środków :
23.760,00 zł
– zakup nowości wydawniczych do bibliotek
9.5.2. Z fundacji Orange
– wysokość środków
– tytuł projektu: Orange dla bibliotek

3.133,90 zł
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9.5.3. Z fundacji Orange
– wysokość środków
- tytuł projektu: Bezpiecznie Tu i Tam

1.478,00 zł

9.5.4 Bank Zachodni WBK
– wysokość środków
- tytuł projektu; Tu mieszkam Tu zmieniam
Czeladzkie Koło Gospodyń Miejskich
9.5..5 Z innych źródeł
– Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie refundacja wynagrodzenia i składek
ZUS

2.500,00 zł

17.278,16 zł

10. Śląska Biblioteka Cyfrowa
Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi od dnia 16.01.2009 r.
współpracuje z Biblioteką Śląską w ramach projektu Śląska Biblioteka Cyfrowa. Celem
projektu jest cyfrowa archiwizacja zbiorów szczególnie cennych, rzadkich lub ważnych dla
lokalnych społeczności. Zbiory te później elektronicznie udostępniane są Czytelnikom tych
na platformie ŚBC, a przez to stają się dostępne także na platformie Federacji Bibliotek
Cyfrowych.
Kryterium jakie przyjęła Biblioteka Czeladzka podczas prowadzenia digitalizacji
dokumentów to przede wszystkim ich wartość dla społeczności lokalnej, historii miasta i jego
mieszkańców. Od początku uczestnictwa w projekcie opublikowano w większości:
1. wydawnictwa własne Biblioteki,
2. wydawnictwa Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi (w tym Zeszyty Czeladzkie),
3. pocztówki dokumentujące historię miasta i jego mieszkańców,
4. historyczne jednodniówki, dokumenty życia społecznego, teczki grafik,
5. materiały okolicznościowe, materiały konferencyjne, katalogi wystaw,
6. prasa lokalna (Echo Czeladzi, Biuletyn Czeladzki)
7. fotografie dokumentujące historię miasta - pozyskane w części ze zbiorów prywatnych.
W roku 2015 przede wszystkim digitalizowane były materiały własne (antologie poezji,
wydawnictwa okolicznościowe) jak i realizowane cyklicznie wraz ze Stowarzyszeniem
Miłośników Czeladzi (m. in. Zeszyty Czeladzkie). W miarę możliwości pozyskania
interesujących DŻS-ów od czytelników także te materiały trafiały do zbiorów Biblioteki.
Ponadto w ubiegłym roku udostępniono w formie cyfrowej m.in. takie pozycje jak:
- Charakterystyka społeczno-demograficzna miasta Czeladzi za rok 1975 r,
- Bibliografia Czeladzi za lata 1937-2008,
- W Borzechowie czyli w Czeladzi : motywy czeladzkie w twórczości Janusza Domagalika,
- wydawnictwa odnoszące się do działalności i historii Czeladzkiego Klubu Sportowego,
- materiały promocyjne i reklamowe dotyczące takich instytucji jak: Urząd Miasta, Czeladzka
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Ochotnicza Straż Pożarna czy placówki oświatowe w mieście.
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Cały czas prowadzone są prace dostosowujące materiały już opublikowane do
standardów i wymagań oprogramowania d-Libra, które nieustannie podlega aktualizacji
i modernizacji, w celu maksymalnego wykorzystania potencjału Biblioteki Cyfrowej.
W planach na rok 2016 uwzględniona jest dalsza digitalizacja materiałów pozyskanych
od czytelników (m.in. kroniki czeladzkich drużyn harcerskich), jak i własnych wydawanych na
bieżąco w przeciągu roku. Planowana jest także digitalizacja szczególnie wartościowych
z punkty widzenia kulturowego i historycznego Dokumentów Życia Społecznego,
gromadzonych przez Czytelnię Główną Biblioteki.
LICZBA PUBLIKACJI MBP NA PLATFORMIE ŚBC 2015:
- wprowadzono w 2015 roku : 17 publikacji
- stan na 31.12.2015 r. : 243 publikacje.
LICZBA WYŚWIETLEŃ PUBLIKACJI MBP NA PLATFORMIE ŚBC:
2015

12.094

od początku (tj. 2009)

49.342

Pod względem liczby publikacji na platformie ŚBC, Miejska Biblioteka Publiczna
w Czeladzi znajduje się obecnie na 33 pozycji w rankingu. Obecnie najchętniej
przeglądanymi materiałami ze zbiorów Biblioteki Czeladzkiej to (podobnie jak w latach
poprzednich):
1. Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego i okolicy. Szkice monograficzne z ilustracjami. T. 1
(17.830 wyświetlenia - wzrost o 6.468).
2. Bibliografia zawartości Zeszytów Czeladzkich (3.908 wyświetleń - wzrost o 1.101),
3. Czeladź : opowieść o mieście (2.616 wyświetleń - wzrost o 356)
Liczba wyświetleń publikacji MBP w stosunku do lat ubiegłych utrzymuje się na wysokim,
poziomie. Świadczy to o zaistnieniu w świadomości Czytelników nawyku

korzystania

z elektronicznej formy pozyskiwania informacji. Stale rozwijana i udoskonalana jest
współpraca z Europejską Biblioteką Cyfrową. Znacznej ewolucji w ubiegłym roku uległa
także forma prezentacji materiałów w Federacji Bibliotek Cyfrowych. Wszystkie te czynniki
sprzyjają zarówno znacznie większej wygodzie korzystania z zasobów Biblioteki Cyfrowej jak
i łatwości w dostępie do owych. Zwłaszcza tam gdzie dostęp do Sieci zapewniony jest bez
żadnych ograniczeń czasowych.

Czeladź 28.2015 r.
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