
Miejska Biblioteka Publiczna i. Marii Nogajowej w Czeladzi

SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W CZELADZI 

W ROKU 2016

1. Stan i zmiany w organizacji Biblioteki

1.1. Najważniejsze problemy w działalności Biblioteki ; osiągnięcia i sukcesy; co utrudniało 
pracę?

W  2016  roku  Biblioteka  prowadziła  różnorodną  działalność  wynikającą  z  zapisów  statutowych. 
Placówki kontynuowały podjęte wcześniej działania oraz inicjowały nowe.

Wszystkie  działania  podejmowane  były  w  celu  szeroko  podjętej  edukacji  kulturalnej  wszystkich 
kategorii odbiorców usług bibliotecznych. 

Do nowych i  udanych przedsięwzięć Biblioteki  należy zaliczyć udział  w II  ogólnopolskiej  akcji  Noc 
Bibliotek. Dla uczestników Nocy przygotowano szereg atrakcji, m.in. prezentację o Etiopii, kiermasz 
miodów,  fotobudkę,  gry  i  zabawy  podwórkowe,  głośne  czytanie  przez  władze  miejskie  i  radnych 
fragmentów „Pana Tadeusza”, inscenizację „Rzepki”, wymianę książek.
Biblioteka  była  współpartnerem  projektu  Stowarzyszenia  Miłośników  Czeladzi  pod  nazwą 
„Czeladzianie na salonach” (grant Fundacji  Banku Zachodniego  WBK Tu mieszkam, Tu Zmieniam). 
Współorganizowała i koordynowała fotograficzne i filmowe warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej, z 
których powstały filmy i fotoreportaże o znanych mieszkańcach naszego miasta.
Biblioteka zakwalifikowała się (jako jedna ze 105 spośród 170 zgłoszonych instytucji) do drugiej edycji 
ogólnopolskiego projektu Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę. W ramach projektu odbyły 
się 2 interaktywne warsztaty z kodowania z wykorzystaniem robotów Finch.
Sukcesem czeladzkiej Biblioteki była 102 pozycja spośród 800 zgłoszonych w szóstej edycji Rankingu 
Bibliotek „Rzeczpospolitej”.

Od czerwca 2016 r. podjęto współpracę z Domem Pomocy Społecznej Senior, organizując warsztaty 
komputerowe oraz cykle „Co w książkach piszczy?” - słuchanie audiobooków; „Palcem po mapie” - 
prezentacje dotyczące ciekawostek o Polsce i świecie.

Pozyskane  dochody  własne  pozwoliły  na  wymianę  wykładziny  podłogowej  oraz  pomalowanie 
pomieszczenia w jednym z działów w Filii 1. 

1.2. Zmiany w dokumentach organizacyjnych i ich zakres w stosunku do stanu w 2015 roku.

W związku  z  wprowadzeniem  uregulowań prawnych  dotyczących  kontroli  zarządczej  w  2016roku 
dokonano zmian w wielu dokumentach wewnętrznych Biblioteki lub wdrożono nowe:
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- Wprowadzono nowy Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi
- Wprowadzono zmiany do  Regulaminu  Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii 
Nogajowej  w Czeladzi  
-  Wprowadzono  zmiany  do   Regulaminu  korzystania  z  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  im.  Marii 

Nogajowej  w Czeladzi
- nadano zasady Organizacji i Komunikacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czeladzi
- wprowadzono nowy Regulamin przyjmowania skarg i wniosków
- wprowadzono Regulamin przyjmowania darowizn rzeczowych przez Miejską Biblioteką   Publiczną
- wprowadzono Regulamin przeprowadzenia zbiórki publicznej o numerze 2016/2172/OR w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej
- wprowadzono politykę zarządzania ryzykiem w Miejskiej Bibliotece Publicznej
- wprowadzenia regulaminu uczestnictwa w Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

1.3. Czy istnieją zagrożenia dotyczące zmian w sieci bibliotecznej w 2017r. 

W związku z  wypowiedzeniem Bibliotece umowy przez PZZOZ Będzin  na  prowadzenie na terenie 
szpitala  w  Czeladzi  filii  bibliotecznej  ze  skutkiem na  dzień  28  lutego  2017r.  istnieje  bardzo  duże 
prawdopodobieństwo,  iż  zajdzie  konieczność  likwidacji  tej  filii  zgodnie  z  procedurą  przewidzianą 
przepisami. 

1.4. Nagrody wyróżnienia otrzymane przez Bibliotekę i bibliotekarzy w 2017r.

Nie dotyczy.

2. Zmiany w sieci. Modernizacja bazy lokalowej.

2.1. Utworzenie nowych filii, punktów bibliotecznych; nowe komórki organizacyjne

Nie dotyczy

2.2. Likwidacja filii, punktów bibliotecznych połączenia placówek

Nie dotyczy

2.3. Zakupy nowych sprzętów, urządzeń technicznych znacząco poprawiających jakość pracy i 
estetykę pomieszczeń:

W 2016roku zakupiono m.in. 

- komputer i monitor, drukarkę i niszczarkę do dokumentów

- namiot promocyjny z logo Biblioteki oraz dekoracje świąteczne.

2.4. Modernizacja  lokali  bibliotecznych  –  nowe  lokale,  adaptacje,  przykłady  największych 
remontów  i ich zakres;

W  2016r.  dokonano  bieżącego  remontu  w  Filii  1,  wymieniona  została  wykładzina  podłogowa  i 
pomalowano ściany pomieszczenia wyodrębnionego na literaturę polską.
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3. Komputeryzacja

- ankieta w załączeniu.

 

KOMPUTEROWY SYSTEM BIBLIOTECZNY

Do  chwili  obecnej  wprowadzono  do  bazy  komputerowej  systemu  Bibliotecznego  SOWA 
wszystkie  przybytki  za  rok  2000  -  2016  Centrali  i  placówek  filialnych  oraz  92,06%   zbiorów 
Wypożyczalni dla Dorosłych, Czytelni Naukowej i  Oddziału dla Dzieci i Młodzieży  

Baza systemu SOWA  na dzień 31.12.2016  zawiera  101.752 opisów inwentarzowych (w 2016 r. 
wprowadzono  6.398 opisów).   

  

ZBIORY WPROWADZONE DO BAZY SYSTEMU BIBLIOTECZNEGO SOWA

Stan na dzień  31.12.2016 r.

Ilość 
zbiorów 

na 
placówce

Wprowadzono do bazy 
danych

Uwagi
Ilość %

Zbiory książkowe 

Wypożyczalnia
dla Dorosłych

36.705 32.600 88,81%
Placówki są na etapie bieżącego 
wprowadzania do komputera 
wszystkich nabytków bibliotecznych i 
retrospektywnego -  zbiorów 
zakupionych przed 2000 r.(magazyn). 
Książki wprowadzane są z autopsji. 

Czytelnia Naukowa 12.266  10.657 86,88%

Oddział dla Dzieci i 
Młodzieży

17.047 17.522 97,30%

Wprowadzono całość księgozbioru 
przeznaczonego do udostępniania . 
Nie wprowadzona część - 347 wol. - 
to książki nie zwrócone przez 
czytelników (dłużników), braki 
względne po przeprowadzonym 
skontrum.

Biblioteka Główna - 
całość

66.018 60.779  92,06%

Filia nr 1 33.666 11.085 32,93%
Księgozbiór filii bibliotecznych 
wprowadzany jest na bieżąco od 1 
stycznia 2000 r.

Filia nr 2 30.097 13.509 44,88%
Filia nr 3 3.970 420 10,58%
Filia nr 4 23.571 8.783 37,26%
Filia nr 5 15.197 5.588 36,77%

MBP całość zbiorów 
książkowych 

172.519 100.164 58,06%

Zbiory specjalne
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Zbiory multimedialne 1.279 1.220  94,86% W trakcie wprowadzania zbiory 
podlegają dokładnej selekcji, gdyż 
znaczna część map i planów jest 
zdezaktualizowana.

Zbiory kartograficzne 343 191 55,23%

Zbiory Specjalne 309 177 55,70%

MBP całość zbiorów 
specjalnych

1.931 1.588 82,24%

MBP całość zbiorów 174.450 101.752 58,33%

 

4. Zbiory biblioteczne

4.1.  Polityka gromadzenia zbiorów

Kwota na zakup nowości  w 2016 r.  pozostała na utrzymującym się od kilku lat  poziomie, czyli  w 
wysokości 30.000,00 zł.  Biorąc pod uwagę zauważalny stały i  systematyczny wzrost  cen książek - 
liczba zakupionych woluminów  nie uległa zmniejszeniu wyłącznie dzięki zwiększonemu grantowi z 
Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  oraz  dzięki  wynegocjowanym,  zwiększonym 
upustom na cenach książek. Zakupiono najbardziej poszukiwane przez czytelników tytuły i ukazujące 
się  bestsellery,  uzupełniano  zaczytane  lub  brakujące  tytuły  lektur.  Z  bogatej  oferty  rynku 
wydawniczego ilość wybieranych tytułów do zakupu ulegała dużej weryfikacji. 

Uzupełniano w miarę potrzeb literaturę popularnonaukową : działy psychologii,  socjologii,  prawa, 
ekonomi, zarządzania, logistyki, finansowości, medycyny:  Biologia pod red. Neila A. Campbell i Jane 
B. Reece, Saundry Ciccarelli Psychologia,  Zarządzanie zasobami ludzkimi, Moniki Kostery Zarządzanie 
w  XXI   wieku,  Nowoczesne  rozwiązania  w  logistyce,  Jolanty  Itrich-Drabarek   Etyka  zawodowa 
funkcjonariuszy  służb  państwowych,  Lidii  Jabłońskiej-Porzuczek  Powszechny  system emerytalny  a 
aktywność  zawodowa  emerytów,  Prawa  pacjenta,  Problemy  jednostki  i  rodziny  w  obszarze 
stosowania  prawa,  Beaty  Marty  Pawlik  Bezdomność,  Brunona  Hołysta  :  Bezpieczeństwo gatunku 
ludzkiego,  Bezpieczeństwo  jednostki,  Bezpieczeństwo  społeczeństwa,  Bezpieczeństwo,  Łukasza 
Tomczyka  Edukacja  osób  starszych,  Artura  Fabisia  Ludzka  starość,  Anny  Kanios  Praca  socjalna  z 
rodziną problemową, Psychologia w praktyce medycznej,  Psychologia w biznesie,  Psychologia dla 
służb społecznych, Przestępstwa seksualne, Profilowanie kryminalne, Kampanie społeczne jako forma 
socjotechniki...

Zakupiono m.in.:  Marka  A. Koprowskiego Kobiety kresowe i Wołyń,  Marty Sztokfisz Caryca polskiej 
mody...  Cristiny  Morato   Królowe  przeklęte,  Leszka  Adamczewskiego  Berlińskie  wrota  i  Klęska 
gauleitera,  Przemysława Semczuka  Wampir z Zagłębia, Dariusza Michalskiego Poletko pana Fogga, 
Moniki  Wąs   Dymny,  Michała  Rusinka  Nic  zwyczajnego  (O  Wisławie  Szymborskiej),  Anny  Seniuk 
Nietypowa baba jestem czyli…, Angeliki  Kuźniak Stryjeńska, Dariusza Kortko Kukuczka,  Wojciecha 
Pokory  Z  Pokorą  przez  życie,  Remigiusza  Piotrowskiego  Artyści  w  okupowanej  Polsce,  Kamila 
Janickiego Damy ze skazą,  Jolanty Drużyńskiej  Wyklęte życiorysy, Leszka Kostrzewskiego Fortuna po 
polsku...,  Volkera Koopa  Werwolf, Craiga Cabella Snajperzy, Marty Bogackiej Bokser z Auschwitz, 
Piotra Zychowicza  Żydzi  oraz Sowieci,  Gudruna Schwarza  Żony SS-manów, Franka McDonougha 
Gestapo,  Aleksandry  Zapruto-Janickiej  Piękno  bez  konserwantów,  Łukasza  Walewskiego 
Ambasadorowie, Joanny Wieliczki-Szarek Wołyń we krwi, Jana Kaczkowskiego: Grunt pod nogami, 
Ekskluzywny żebrak, Dasz radę..Ostatnia rozmowa, Haliny Zach-Wogeck Mój wróg, moja miłość …

Dla dorosłych kupowano najnowsze tytuły polskich autorów  :   Krystyny Bondy, Katarzyny Bulisz-
Kasprzyk, Elżbiety Cherezińskiej,  Hanny Cygler, Marii Czuwaszek, Kingi Dębskiej, Katarzyny Enerlich, 
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Doroty  Gąsiorowskiej,  Ałbeny  Grabowskiej,  Katarzyny  Grocholi,  Gai  Grzegorzewskiej,  Grażyny 
Jeromin-Gałuszki, Joanny Jax, Joanny Jodełki, Anny Kańtoch, Anny Klejzerowicz, Agaty Kołakowskiej, 
Magdaleny Kordel, Hanny Kowalewskiej, Katarzyny Michalak, Krystyny Mirek, Katarzyny B. Miszczuk, 
Magdaleny Niedźwieckiej,  Marii Nurowskiej, Marty Obuch, Joanny Opiat-Bojarskiej, Izabeli Pietrzyk, 
Grażyny Plebanek,  Katarzyny Puzyńskiej,  Moniki Rebizant-Siwiło, Małgorzaty Rogali, Olgi Rudnickiej, 
Wioletty  Sawickiej,  Nataszy  Sochy,  Edyty  Świątek,  Aleksandry  Tyl,   Marii  Ulatowskiej,  Karoliny 
Wilczyńskiej, Magdaleny Witkiewicz, Agnieszki Wojtowicz, oraz Marcina Ciszewskiego, Jacka Komudy, 
Marka  Krajewskiego,  Marcina  Mortki,  Remigiusza  Mroza,  Marcina  Ogdowskiego,  Aleksandra 
Rogozińskiego, Tomasza Sekielskiego, Krzysztofa A. Zajasa, Zbigniewa Zborowskiego.

Pisarzy zagranicznych, reprezentują książki : Cecyli Ahern, Marka  Billinnghama, Sandry Brown, Lee 
Childa, Mary Higgins Clark, Harlana Cohena, Robina Cooka, Barbart Freethy,  Lisy Gardner, Davida 
Gemmella, Tess Gerritsen, Johna Grishama, Mo Hayder, Kristin Hannah, Elizabeth Hermann, Sarah 
Hilary, Johna Katzenbacha, Stephena Kinga, Charlotte Link, Roberta Lowa, Rosamund Lupton, Hojna 
Lutza, Aleksandry Marininy, Jojo Moyes, Jo Nesbo, Nory Roberts, Petera Robinsona, Nicolasa Sparksa, 
Karin Slaughter, Ericki Spindler, Vladimira Wolffa ..... 

Dla zwolenników kryminalnych powieści pisarzy skandynawskich, zakupiono pozycje : Tove Alsterdal, 
Samuela  Bjork,   Arne  Dahla,  Thomasa  angstroma,  Kjell  Eriksson,  Karin  Fossum,   Asa  Hellberga, 
Michaela Hjortha, Ingara Johnsruda, Ragnara Jonassona,  Lene Kaaberbol, Monsa Kallentoffa, Hakan 
Nessera, Kristiny Ohlsson i Sissel Vaeroyvik ....

Miłośniczkom literatury historycznej  i  „kobiecej”  przybyły książki  poczytnych autorek :  Virginii  C. 
Andrews, Jo Beverley, Grace Burrowes, Liz Carlyle,  Diane Chamberlain, Jude Deveraux, Sabine Ebert, 
Shany Galen, Philippe Gregory, Nicole Jordan,  Lisy Kleypas,  Stephanie Laurens, Julie Anne Long,. 
Johanny Lindsey, Lesley Lokko, Iny Lorentz, Sarah MacLean,  Santy Montefiore, Mary Putney, Danielle 
Steel, Juli Quinn, ... 

Dla odbiorców fantastyki zakupiono książki : Joego Abercrombie,  Artura Baniewicza, Jakuba Ćwieka, 
Rafała  Dębskiego,  Dariusza  Domagalskiego,  Michała  Gołkowskiego,  Anety  Jadowskiej,  Jacka 
Łukawskiego,  Andrzeja  Pilipiuka,  Siri  Pettersena,  Terre’go  Pratchetta,  Adama Przechrzty,  Marcina 
Sergiusza Przybyłka, Roberta J. Schmidta i Andrzeja Ziemiańskiego, 

          Zakup literatury dziecięcej i młodzieżowej podlega dużej selekcji. Kupowane są m.in. cykle dla 
młodzieży : Ulisses, Akademia Dobra i Zła, Wyspy Plugawe, Kroniki Archeo, Dziennik Cwaniaczka  oraz 
kolejne tomy przygód Pana Samochodzika do których prawa ma wyłącznie Wydawnictwo Warmia z 
Olsztyna. 

Kupiono cykle :  Maggie Stiefvater  (Drżenie, Niepokój i Ukojenie oraz Król Kruków, Złodzieje snów i 
Wiedźma  z  lustra),   cykl  książek  Colleen  Hoover  (Pułapka  uczuć,  Nieprzekraczlna  granica,  Ta 
dziewczyna),   Kristin  Ohlsson  (Srebrny  chłopiec,  Szklane  drzwi,  Kamienne  anioły)  oraz  cykle  z 
fantastyki:  Lwa  Grossmana  (Czarodzieje,  Król  Magii  i  Kraina  Czarodzieja),  serię   Percy  Jackson  i 
Bogowie  Olimpijscy  Ricka  Riordana  i  scenariusz  kolejnej  części  Harrego  Pottera  Harry  Potter  i 
przeklęte  dziecko.   Wzbogacono  księgozbiór  młodzieżowy  o  pozycje  :  Joanny  Fabickiej,  Grażyny 
Bąkiewicz, Lauren Oliwiera, Gayle Formana, Mechthildy Glaser, Alexa Bella, Paula Beaupere’a …    

Dla młodszych zakupiono serię: Świat Maksa Katarzyny Zychli, Marysia Nadii Berkane, Samochodzik 
Franek Elżbiety Wójcik, Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai  Martina Widmarka, Magiczne drzewo i 
Bohaterowie  Magicznego  drzewa  Andrzeja  Maleszki,  Mały  Koko  Smoko  Ingo  Siegnera  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.
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Pozytywnym zjawiskiem jest pojawienie się na rynku wydawniczym wielu pozycji edukacyjnych dla 
dzieci.  Przykładem są  m.in.  książki  :  Małgorzaty  Połeć-Rozbickiej  Ile  prawdy  w powiedzonkach  o 
zwierzątkach, Martina Sodomki - Jak zbudować motocykl ?, Jak zbudować samochód ?,  Petera Marii 
Schmitta  Skąd się  wzięło  pisklę w jajku,  Andrei  Schutz  Dlaczego szczękamy zębami,  Christophera 
Harta : Narysuj koło a narysujesz wszystko, Narysuj kwadrat a narysujesz wszystko, Narysuj trójkąt a 
narysujesz wszystko,

Marty Galewskiej-Kustry Z muchą na luzie ćwiczymy buzie..., Liczymy na spacerze, Matematyka ze 
sznurka i guzika…oraz cykl książek  Gro Dahl’a: Wojna, Pan Zły, Włosy mamy, poruszający problemy 
rozwodu, przemocy i choroby w rodzinie. 

Uzupełniono także księgozbiór o wierszyki edukacyjne znanych już autorek :  Renaty Piątkowskiej, 
Urszuli Kozłowskiej, Agnieszki Frączek, Doroty Gellner, Katarzyny Michalec i Anny Paszkiewicz   

   Zakup nowości

Ilość wartość w zł

Przybytki zbiorów Biblioteki w 2016 roku 4.384 94.161,73

w tym:

* zbiory książkowe: 4.278 92.469,68

Zakup ogółem 2.650 58.769,98

- darowizny gotówkowe 112 2.718,06

- odkupione za zagubione 69 1.568,60

- przeterminowane kaucje 10 323,75

- dotacja Ministerstwa Kultury 1.090 33.699,70

* zbiory specjalne 106 1.692,05

Zakup ogółem 32 562,05

- ze środków samorządowych wydawnictwa multimedialne 14 261,37

- dotacja Ministerstwa Kultury wydawnictwa multimedialne 16 273,95

- odkupione za zagubione wydawnictwa multimedialne 2 26,93

Dar ogółem 74 1.130,00

- wydawnictwa multimedialne 63 980,00

- zbiory specjalne 11 150,00

Średnia cena zakupionej nowości książkowej wyniosła   22,18 zł

Średnia cena zakupionej nowości wyniosła  22,12 zł 
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Ogólnie przybytki zbiorów w porównaniu z poprzednimi latami kształtowały się  następująco:    

Rok Ilość Kwota

2010 3.342 68.645,16 zł

2011 2.820 60.076,45 zł

2012 3.245 68.821,38 zł

2013 3.374  67.639,45 zł

2014 5.547
129.627,19 zł

(B.Pedag.)

2015 4.070 90.863,88 zł

2016 4.384 94.161,73 zł

Ilość przybyłych zbiorów książkowych i wielkość wydatków na poszczególne agendy Biblioteki w 2016 
roku przedstawiała się następująco :

Zakup 
(środki samorządowe 
+ dary got…+ MKiDN ) 

Dary rzeczowe Ogółem

Wypożyczalnia ....   609       14.935,76    493        11.025,80  1.102      25.961,56
Czytelnia Naukowa     32         1.704,31      86          2.444,00    118        4.148,31
Oddział dla dzieci...   240         4.062,62      98          1.414,00        338        5.476,62

  881       20.702,69    677        18.758,00 1.558      35.586,49

Filia  nr  1   423         9.035,04   254           5.017,90     648     13.487,77
Filia  nr  2   561       12.165,37   485           9.409,00  1.046     21.574,37
Filia  nr  3      ---------------------     33              765,00       33          765,00
Filia  nr  4   506       10.859,11     96           2.287,00     602     13.146,11
Filia  nr  5   279         6.007,77     83           1.337,00     362       7.344,77

2.650      58.769,98 1.628       33.699,70  4.278      92.469,68

1 czytelnika:

                    zakupiono  0,44  wol.  (środki samorządowe + MKiDN +dary got.) 

                    przybyło     0,71  wol.  (łącznie z darami rzczowymi) 

                    przybyło     0,73  egz.  

Na  100  mieszkańców: 

                   zakupiono    8,62  wol.  (środki samorządowe + MKiDN + dary got.) 

                   przybyło     13,92  wol.  (łącznie z darami rzeczowymi) 

                   przybyło     14,26  egz.  
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     Liczba czytelników na 100 mieszkańców         19,50

   Liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców      523,47

2016 roku przybyło ogółem  4.278  wol. zbiorów książkowych, z tego:

             * literatura piękna dla dorosłych               2.440  wol.  =   57,04  %

             * literatura piękna dla dzieci                     1.064  wol.   =  24,87  %

             * literatura popularnonaukowa                    774  wol.   =  18,09  % 

          

Główne zakupy nowości wydawniczych dokonywane były w hurtowniach książek:   

MATRAS w Katowicach i  EDYP w Ostrów Mazowiecka. Hurtownie te na drodze negocjacji 
zobowiązywały się do dostarczania książek z bieżącego ruchu wydawniczego, zachowując procedury 
Ustawy o zamówieniach publicznych. Współpraca układała się dobrze, dostawcy starali się realizować 
także nasze dodatkowe zamówienia. Kupowaliśmy również książki bezpośrednio w wydawnictwach, 
m.in.:  Debit,  Warmia,  Prószyński  Media,  Sonia  Draga,  Zakamarki,  Znak,  Rebis,  Amber,  Nasza 
Księgarnia. Uzyskaliśmy drogą negocjacji  od 33 do 45 % upustu od ceny książek.  

Informacje  o  potrzebach  czytelników  pozyskiwane  są  poprzez  analizę  dezyderatów 
składanych przez pracowników udostępniania, poprzez obserwację rynku wydawniczego, informacji 
pojawiających  się  w  mediach,  zapowiedzi  wydawniczych  poszczególnych  wydawnictw,  księgarni 
internetowych i recenzji nowości zamieszczanych w prasie codziennej i w czasopismach.

Zakup  pozostałych zbiorów:

        Z pewnością zakup zbiorów specjalnych nie zadawala w pełni potrzeb naszych czytelników, 
którzy poszukują najnowszych premier filmowych, ekranizacji  lektur szkolnych i  ekranizacji  klasyki 
polskiej i obcej. 

W roku 2016 skupiliśmy się przede wszystkim na audiobookach dla dorosłych. Przybyło 51 egz. książki 
mówionej, m.in.: Charlotte Link Złudzenie, Petera Robinsona : Dzieci rewolucji, Blisko domu i Groby 
niewinnych, Michaela Punke Zjawa, Iry Levin Dziecko Rosemary,  Anne Rice Wywiad z wampirem, 
Anny J. Szepielak Dworek pod lipami, Joanny Jax Dziedzictwo von Becków, Anny Mulczyńskiej Powrót 
na  Staromiejską  i  Przyjaciółki  ze  Staromiejskiej,  Stephena  Kinga  Lśnienie,  Krystyny  Kuhn  Zimowy 
morderca

Dodatkowo Biblioteka wzbogaciła się o 44 egz. płyt muzycznych z serii Muzyka Mistrzów.

Dotacja Biblioteki Narodowej

W  2016  roku  otrzymano  grant  z  Ministerstwo  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  w  wysokości 
24.700,00  zł  na  zadanie  „Zakup  nowości  wydawniczych  do  bibliotek  publicznych”,  dotyczący 
dofinansowania  zadań  w  ramach  Programu  Wieloletniego  „Narodowy  program  Rozwoju 
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Czytelnictwa”.  Zakupu dokonano w oparciu o Umowę Nr BN /1124/2016 z dn. 03 sierpnia 2015 r. 
pomiędzy Biblioteką Narodową w Warszawie a MBP w Czeladzi. Zakupiono ogółem 1.071 wol. i 14 
audiobooków za 308,55 zł. 

Struktura zakupionych książek z dotacji : 

       * literatura piękna dla dorosłych             641  wol.   =    59,85  %

       * literatura piękna dla dzieci i młodz.      315  wol.   =    29,41  %

       * literatura popularnonaukowa                115  wol.   =    10,74  %

Ilość książek Wartość

Wypożyczalnia dla 
Dorosłych

254 6.093,59

Czytelnia Naukowa 19 1.012,35
Oddział dla Dzieci i 

Młodzieży 
85

1.429,28

358 8.535,22

Filia  nr  1 170 3.684,20
Filia  nr  2 233 5.034,81
Filia  nr  4 209 4.535,08
Filia  nr  5 120 2.636,74

1.090 24.426,05
Multimedia 16 273,95

1.106 24.700,00

Struktura księgozbioru:

Na dzień 31.12.2016 r. książkowe zbiory biblioteczne liczyły 172.360  wol. 

z tego  :  

    - literatura piękna dla dorosłych                     75.744           43,95  % 

    - literatura piękna dla dzieci i młodz.              39.957           23,18  %

    - literatura naukowa                                        56.659           32,87  %

      

         Na 1 mieszkańca Czeladzi przypada          5,61  wol.       

         Na 1 czytelnika przypada                          28,76  wol. 
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Selekcja  zbiorów

Wycofano w 2016 r. ze zbiorów ogółem 7.199 wol. (w tym 48 broszur). 

Były to książki : 

     - zniszczone, zaczytane, zagubione przez czytelników, usunięte w ramach 

        selekcji jako nieaktualne

     -  braki bezwzględne po skontrum :  na Filii nr 4  i na Filii nr 3          

      - książki (magazyn), które przeszły selekcję w trakcie wprowadzania zbiorów do

        komputerowego systemu bibliotecznego SOWA. 

 

 Usunięto książki ogółem na kwotę  16.092,96 zł  +  (broszury  0,43 zł ) 

              - selekcja (książki)                                                    650 wol.            402,82 zł

              - zniszczone, zaczytane (książki)                        5.913 wol.       11.530,79 zł

              - niezwrócone przez czytelników (książki)          423 wol.          2.873,96 zł

              - zagubione przez czytelników                                61 wol.              605,65 zł

              - braki bezwzględne (książki)                                 104 wol.            679,74 zł

              - broszury                                                                     45 wol.               0,39 zł

              - braki bezwzględne.(broszury)                                 3  wol.               0,04 zł

                                                                                  --------------------------------------------- 

                                                                                               7.199  wol.     16.093,39 zł

 

 W roku 2016 zubytkowano zbiory specjalne  :

               - kartografia                   1  egz.  =    0,19 zł

               - multimedia                   2  egz.  =  10,61 zł

                                               --------------------------------

                                                                      10,80 zł
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4.2 Prenumerata czasopism – potrzeby a realia;

Zakup prasy w 2016 roku, dostępnej we wszystkich agendach Biblioteki Miejskiej w Czeladzi wyniósł 
11.560,82  zł: 

     - prenumerata  (KOLPORTER)                               8.367,12 zł

     - prenumerata w wydawnictwach                            1.850,10 zł

                                                   ----------------------------------------------------   

                                                       budżet     :           10.217,22 zł

     - zakup ze środków własnych                                 1.343,60 zł

                                                          -----------------------------------------------------  

                                                                                   11.560,82 zł 

      

Ze  względów  na  wielkość  posiadanych  środków  utrzymano  podobną  ilość  tytułów  czasopism   i 
utrzymano rezygnację z prenumeraty gazet codziennych na placówkach. 

Spora liczba czytelników widziałaby najchętniej w czytelniach prasę „typu plotkarskiego” np.  Fakt,  
Super Express, Naj, Życie na gorąco, Fakty i mity, Show, Gala, Party, Detektyw…

W naszych czytelniach w 2016 roku dostępne było 170 tytułów  gazet i czasopism 

(z zakupu 51). Nadal były dostępne m.in.: PC World Komputer, Murator, Wiedza i Życie, Świat Nauki,  
Cztery Kąty, Poradnik domowy, Twój Styl, Zwierciadło, Pani….

Prenumerata realizowana była przez firmę KOLPORTER. Zamówiono również prenumeratę

bezpośrednio u wydawców : Prószyński Media, IDG,  „Agora”, „Edipresse Polska”.  

Ilość  tytułów
Czytelnia Naukowa 70
Oddział  dla Dzieci 5

75

Filia  nr  1 20
Filia  nr  2 33
Filia  nr  3 8
Filia  nr  4 19
Filia  nr  5 15

Ogółem 170
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Ofertę prasy dostępnej dzięki  prenumeracie,  wzbogacono dodatkowymi tytułami,  zakupionymi ze 
środków  pozyskanych  dzięki  wypożyczaniu  prasy  do  domu  (1.343,60  zł).  Każda  placówka 
samodzielnie decydowała o zakupie czasopism,  o które najbardziej upominali się czytelnicy. 

-  otrzymujemy  5 egz. czasopisma Śląsk z Biblioteki Śląskiej 

-  sporą ilość tytułów czasopism otrzymują placówki od bibliotekarzy i czytelników.

Przeczytane gazety i czasopisma zasilają czytelnie, m.in.:  Agora, Viva, Polityka, Wprost, Pani, Retro,  
Zwierciadło, Sukces, Elle, Gala, Show, Życie na gorąco, Fakt…..

W  ciągu  roku  2016  w  Bibliotece  dostępne  były  następujące  czasopisma  bibliotekarskie  (z 
prenumeraty) z których korzystali pracownicy MBP oraz czytelnicy (Bibliotekarz, Biblioteka w szkole,  
Guliwer, Poradnik Bibliotekarza). Dodatkowo pozyskano (dar) czasopismo  Książki,  wydawane przez 
„Gazetę Wyborczą” jako samodzielną publikację.

4.3.  Dokumenty  Życia  Społecznego  –  kryteria  gromadzenia,  opracowanie  dżsów,  ich 
wykorzystanie i przechowywanie;

             

Dokumenty  życia  społecznego  pozyskiwane  były  głównie  przez  bezpośrednie,  osobiste  kontakty 
pracowników Biblioteki z poszczególnymi instytucjami w mieście. Gromadzone były przede wszystkim 
materiały,  które  informowały  o  bieżącym  życiu  społecznym,  kulturalnym  i  politycznym  Czeladzi, 
mogące w przyszłości posłużyć czytelnikom jako dokumenty i materiały badawcze.

Dżs-y były gromadzone, opracowywane i przechowywane w Czytelni Naukowej. Nie umieszczano ich 
w  inwentarzach bibliotecznych, lecz opracowywano zgodnie ze „Schematem Kartoteki Regionalnej”, 
dostosowanym do potrzeb użytkowników MBP w Czeladzi. Dżs-y oraz wycinki prasowe wchodziły w 
skład  kartoteki  regionalnej,  która  była  opracowywana  zgodnie  z  bibliotecznymi  normami  i 
udostępniana czytelnikom w formie katalogu kartkowego. Układ katalogu odpowiada schematowi 
klasyfikacji, w obrębie poszczególnych działów stosuje się układ alfabetyczny, zaznaczając w prawym 
górnym  rogu  sygnaturę  (np.:  S:1/I/2  –  gdzie  S:1  –  oznacza  numer  segregatora,  w  którym  dany 
materiał jest przechowywany; I – oznacza dział główny, zgodny ze schematem; 2 – oznacza poddział 
do działu głównego. Stosuje się też zwłaszcza do nowych materiałów sygnaturę:  S:2008/IV/1 – gdzie 
S:2008 – oznacza segregator dotyczący konkretnego roku kalendarzowego, reszta j.w.).

Dżs-y  wraz  z  wycinkami  prasowymi  były  przechowywane  w  szafach  czytelni,  w  odpowiednio 
opisanych  segregatorach,  dokumenty  niepiśmienne   przechowuje  się  w  kartonowych  pudełkach. 
Przez cały rok trwały prace nad uporządkowaniem i opracowaniem plakatów działań kulturalnych i 
wydarzeń miejskich (zgodnie ze schematem),  które ze względu na swą nietypową formę znalazły 
miejsce  w szafie  magazynu czytelni.  Wszystkie  dokumenty  życia  społecznego udostępniane  były 
czytelnikom wyłącznie na miejscu, ale z możliwością reprografii.

W  roku  sprawozdawczym  dżsy  wykorzystywane  były  często,  głównie  przez  studentów  piszących 
prace licencjackie lub magisterskie w całości albo częściowo poświęcone Czeladzi.

5.  Czytelnictwo. Promocja. Działalność informacyjna

W ciągu 2016 r. placówki biblioteczne zarejestrowały 5.994 czytelników (o 178 mniej niż w 2015 r. – 
spadek  o  2,9%);  wskaźnik  czytelnictwa  wyniósł     19,51    czytelników  /100   mieszkańców  .  Dzieci  i 
młodzież do lat 15, to liczba 1.589 osób (o 82 mniej niż w 2015 r.).
Należy podkreślić, że od blisko 10 lat Czeladź odnotowuje stały spadek liczby mieszkańców: w 2007 r. 
było ich 34.072 a w 2016 – już 30.714 czyli spadek o 9,85% (według danych Urzędu Miasta).
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Odwiedziny wyniosły ogółem :  98.695
                                                 (o 3.889 mniej niż w 2015 r.)

z tego:
• wypożyczalnie                        70.422
• czytelnie                                  28.273

    
Z powyższych danych wynika, że 1 czytelnik odwiedził MBP   16,46 r  azy   w ciągu roku
 Średnio dziennie placówki biblioteczne odwiedziło 67,83 osoby

                       [w 2016 r. Biblioteka  była otwarta dla 
czytelników przez 291 dni]

Wypożyczenia książek ogółem: 160.893 wol.
                                                        (o 8.029 mniej niż w 2015 r.)

z tego:
• wypożyczalnie                        154.280
• czytelnie                                     6.613

Średnio 1 czytelnik w ciągu roku wypożyczył 26,84 książki  a liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców 
wyniosła  523,84 wol.

Odwiedzający czytelnie
• uzyskali 5.634  informacje (o 513 więcej niż w 2015 r.)  
• skorzystali z 21.318 egz. czasopism     (o 606 mniej niż w 2015 r.)

 
Z dostępu do Internetu skorzystało 7.475 osób (o 781 mniej niż w 2015r.)

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.

Spadek  odwiedzin (a co za tym idzie wypożyczeń), był także spowodowany wprowadzeniem 
wypożyczania  komputerowego,  a  więc  ścisłego  przestrzegania  zwrotu  terminu  lub  prolongaty 
wypożyczonych materiałów. W roku sprawozdawczym wprowadzono w Bibliotece system windykacji 
wierzytelności,  co  również  dla  mniej  systematycznych  użytkowników  mogło  być  problemem. 
Jednakże po zniesieniu kaucji, które obowiązywały do 2016 r. odnotowaliśmy wzrost zainteresowania 
czytelników zameldowanych poza Czeladzią.  Z danych statystycznych wynika, że sytuacja pod koniec 
roku zaczęła się stabilizować, zapewne prawdziwym miernikiem efektywności będzie rok 2017.

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

Działalność informacyjna

W 2016 r. w czytelniach udzielono 5.634  informacje czyli o 513 więcej niż w roku poprzednim. 
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: 
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od  adresów  i  zdjęć  czy  połączeń  komunikacyjnych  do  uzdrowisk  i  sanatoriów,  przez  zagadnienia 
dotyczące historii i współczesności miasta lub regionu. Często bibliotekarki na prośbę użytkowników 
wyszukiwały pozycje bibliograficzne  do prac licencjackich i magisterskich.

Nadal  zauważalny  jest  spadek  zainteresowania  publikacjami  książkowymi,  stąd  w  zakupach 
nowości  czytelni  dominowały  pozycje  odpowiadające  ściśle  preferencjom czytelników,  związane  z 
najpopularniejszymi  kierunkami  studiów  -prawo,  kosmetologia,  bezpieczeństwo  oraz  szkołami  na 
terenie miasta – pracownik socjalny, logistyk, technik hotelarz. W związku z tym, analogicznie do lat 
wcześniejszych  popularnością  cieszyły  się  publikacje  z  działów:  prawo,  zarządzanie 
przedsiębiorstwem, zarządzanie zasobami ludzkimi, logistyka, socjologia, pedagogika, administracja, 
współczesny 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.  Najwięcej  użytkowników  korzystało   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).

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  społeczne. 
Większość  projektów  realizowana  była  przez  pracowników  Biblioteki,  przy  minimalnym  nakładzie 
kosztów  i  ,  co  najważniejsze,  bez  szkody  dla  bieżącej  podstawowej  działalności,  czyli  obsługi 
czytelnika.  Wymagało to od bibliotekarzy ogromnego zaangażowania i 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 18 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 młodym profesjonalistą) i regionalne (m.in. Nordalia, Dni Czeladzi, Pełna Miska  
dla Schroniska, VII Turniej Gwiazdkowy -Gramy dla Kacperka; Gramy dla Waldka - II  Charytatywny  
Turniej Piłki Nożnej). Łącznie w MBP odbyło się 651 różnego typu imprez i spotkań, w których udział 
wzięło 10.422 osoby.

Oto wycinek z tego, co Biblioteka realizowała w ciągu 2016 roku:

Działania kulturalno-edukacyjne dla dorosłych

A. Spotkania autorskie
- Spotkanie z  Magdaleną Majcher
- Spotkanie z Witoldem Wieczorkiem- Tradycje piwowarskie Zagłębia Dąbrowskiego
- Spotkanie z Jackiem Pikułą - promocja książki Skrawek Nieba
- Spotkanie z Łąkową poetką Jolantą Klimek (Bąk)
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- Spotkanie z Agatą Kołakowską
- Spotkanie z Aleksandrą Bekus
- Spotkanie z Cezarym Janem Lisem - promocja książek

B. Spotkania
- Dyskusyjny Klub Książki - 11 spotkań
- Spotkania Sekcji Teatralnej Dyskusyjnego Klubu Książki - uczestnictwo w 4 spektaklach teatralnych
- Spotkanie z Damianem Compa- autorem wystawy Niesprawne ręce mogą wiele
- Dzień Regionalisty - spotkanie z członkami Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi
- Spotkanie z uczestnikami VI Czeladzkich Spotkań Plenerowych Osób Niepełnosprawnych

C. Wykłady i prelekcje - 14
- Wyprawa do sanktuarium Machu Picchu - prezentacja Victora Gradosa
- Wyżej sięgniesz tylko wyobraźnią - spotkanie ze Sławomirem Olejniczakiem

           - Ziołowe ABC - 6 wykładów zielarza Adama Opoki
- O przyjaźni, którą śmierć wygładza - spotkanie z Jackiem Kurkiem
- Indie Południowe - spotkanie z Antonim Winiarskim
- Paryż mniej znany - spotkanie z podróżniczką Marią Czepiel
- Bombowy Iran - spotkanie z Eweliną Góral
- Daleko jest blisko - spotkanie z Krzysztofem Błażycą
- Narodziny książki - spotkanie z Danielem Dawidowiczem

D. Wystawy  - 15,
m.in. Wyprawa do sanktuarium Machu Picchu - fotografie Victora Gradosa; Od STROny do STROny - 
ilustracje Pauliny Strojniak; Wesele w Zakopanem - fotografie Jerzego Żymirskiego; Czeladzkie  
Talenty 2016; Serce wiatru - malarstwo Jolanty Knapek; Niesprawne ręce mogą wiele -prace 
plastyczne Damiana Compa; Piękno skandynawskiej przyrody - fotografie Agnieszki Kowalczyk; 
Wyżej sięgniesz tylko wyobraźnią - fotografie i artefakty Sławomira Olejniczaka; Paryż mniej znany - 
fotografie Marii Czepiel; Bombowy Iran - fotografie Eweliny Góral; Daleko jest blisko - fotografie 
Krzysztofa Błażycy; Francja widziana oczami dzieci - prace plastyczne; Nasze ulice latem - malarstwo 
Haliny Pawełek-Niećko; Pod gwiazdą Saturna

E. Warsztaty
- warsztaty rękodzieła Czeladzkiego Koła Gospodyń Miejskich - 9

Biżuteria makramowa
Jajka wielkanocne ze wstążek
Biżuteria z siatki jubilerskiej
Filcowanie na sucho
Pompony z tiulu
Broszki z foamiranu
Ekologiczne świece zapachowe
Kartki bożonarodzeniowe

F. Inne działania kulturalno-edukacyjne

- konkursy: Walentynkowy- łączymy bohaterów literackich w idealne pary; Nasz ulubiony przepis  
kulinarny z powieści; Kto jest autorem cytatu...
- 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
- warsztaty Joga śmiechu
- Cukierek dla Czytelnika - akcja promocyjna z okazji Tygodnia Bibliotek
- Nagrody książkowe dla najaktywniejszych czytelników  
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- Bookcrossing - uwalnianie książek
- akcje z okazji Dnia Kobiet, Dnia Chłopaka, Halloween - słodkie niespodzianki, aforyzmy, cytaty, 

wystawki i promocja literatury okazjonalnej
G. Udział w ogólnopolskich projektach

- II Ogólnopolska Noc Bibliotek
- warsztaty pod hasłem Bezpieczny e-konsument zorganizowane w ramach kampanii Tydzień z  

Internetem  
- Czytam w podróży... Herberta : ogólnopolska akcja wręczania zakładek z fragmentami wierszy 

Zbigniewa Herberta, promocja twórczości autora
- akcja Okulary dla Afryki -zbiórka okularów

H. Inne

- 24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Sztab Główny
- Spotkanie Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi - 11 spotkań
- Spotkanie Harcerskiego Kręgu Seniorów -  11 spotkań
- Planszówki w bibliotece – 8 spotkań

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.

Najwierniejszymi  użytkownikami  Biblioteki  są  najmłodsze  dzieci  i  internauci.  Maluchy  chętnie 
rysują, grają w planszówki, które Biblioteka posiada, układają puzzle i oglądają dużo książeczek zanim 
zdecydują się na wypożyczenie tych w/g nich najciekawszych. 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.  Zainteresowaniem  cieszą  się  również  książki 
pomocne przy  problemach logopedycznych.  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.

Dobrze  układa  się  współpraca  ze  szkołami  i   przedszkolami.  Placówki  biblioteczne  zapraszają 
szkoły  i  przedszkola  na lekcje biblioteczne, warsztaty edukacyjne, spotkania autorskie,  teatrzyki  , 
organizują uroczyste  pasowania na czytelnika z pięknymi książkowymi nagrodami. Z kolei placówki 
oświatowe  rewanżują się zaproszeniami na ważne wydarzenia swoich społeczności: pasowanie na 
przedszkolaka, pasowanie na ucznia, Jasełka, pożegnanie 6-latków. Przedstawiciele Biblioteki są często 
jurorami  w  konkursach  recytatorskich,  konkursach  pięknego  czytania  czy  też  konkursach  wiedzy 
organizowanych przez szkoły i Muzeum Saturn. Stałym elementem współpracy są wizyty bibliotekarzy 
w przedszkolach połączone z  reklamowaniem 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 
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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 - 105 spotkań
- Zawodowcy czytają dzieciom -  spotkanie z tłumaczką literatury hiszpańskiej, z radnymi - 4 spotkania
- Czytanki-niespodzianki:  cykliczne zajęcia literackie dla dzieci - 9 spotkań;
   m.in. Walentynki u Franklina; My się zimy nie boimy i wesoło się bawimy; Taki nastrój jest w teatrze,  

że zachwycam się, gdy patrzę; Majówka z detektywem; Z wizytą u Asteriksa
- Czytelniczy flash mob z okazji Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich (z udziałem władz 

miasta i radnych miejskich)

B. Działania edukacyjne
 
- Lekcje biblioteczne -  11 spotkań,
   m.in.  Tajemnice biblioteki; ; Zaproszenie do biblioteki; Bezpieczny Internet zależy od ciebie; Droga  

książki od autora do czytelnika
- Zajęcia literacko-plastyczne  -  107 spotkań,

m.in. W bibliotece bajek wiele, to są nasi przyjaciele; Kapu kap, chlapu chlap, to na pewno wiosny  
znak;  Jesienny  spacer  po  parkach  Czeladzi;  Świat  pełen  marzeń;  Misiologia,  czyli  co  nieco  o  
książkach; Klinika doktora Dolittle; Marzanna ze słomy panna; Na wakacje z Muminkami; Spotkanie  
z Teatrzykiem Kamishibai

C. Spotkania autorskie

- spotkanie z Katarzyną Zychlą – 2 spotkania
- spotkanie z Aleksandrą Bekus

D. Inne spotkania

-  Tymoteusz wśród ptaków; Jaś  i  Małgosia  -  2  spektakle teatralne w wykonaniu  aktorów Teatru 
Balbina z Sosnowca
- Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla Młodzieży Dwukropek - 10 spotkań
-  Miejsca  pamięci  -  materialne  świadectwo  wydarzeń  szczególnych  dla  lokalnej  i  narodowej 

tożsamości -debata uczniów Gimnazjum nr 2
-  Czeladzianie  na  salonach -  podsumowanie  projektu  grantowego  SMCz,  którego  Biblioteka  była 

partnerem

E. Warsztaty

- Era Gutenberga: warsztaty drukarskie
- Jak powstaje papier? - warsztaty papiernicze
- Robopark - warsztaty z robotyki i programowania - 5 spotkań
- warsztaty kodowania z wykorzystaniem robotów finch - 2 spotkania
- warsztaty z programowania przestrzennego i druku 3D - 2 spotkania
- warsztaty fotograficzne dla gimnazjalistów uczestniczących w projekcie Czeladzianie na salonach  w 

ramach  grantu  zdobytego  przez  Stowarzyszenie  Miłośników  Czeladzi,  którego  Biblioteka  była 
partnerem

- warsztaty  filmowe dla  gimnazjalistów uczestniczących  w projekcie Czeladzianie  na  salonach   w 
ramach  grantu  zdobytego  przez  Stowarzyszenie  Miłośników  Czeladzi,  którego  Biblioteka  była 
partnerem
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F. Wystawki

- wystawki okolicznościowe - 58,
m.in. Mój ukochany zwierzak; Biblioteka inspiruje do...; Książki na jesienne smuteczki; Pieski i kotki-
wiosenne psotki; Rycerz, wiking dwa bratanki budowali piękne zamki; Oj misiaczku, oj misiaczku ty  
mój mały przytulaczku; Maria Pawlikowska-Jasnorzewska w piosenkach

G. Inne działania kulturalno-edukacyjne:

- Biblioteka? Naturalnie! - gra miejska-terenowa dla dzieci i rodziców
- Ferie w Bibliotece - 12 spotkań

• Hu, hu, ha nasza zima nie jest zła;
• Wielka przygoda z nieznaną przyrodą

- Wakacje w Bibliotece - 6 spotkań
• Wakacyjne wędrówki po rymach Brzechwy i Tuwima

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 
bibliotekarzy z Filii 1.

Ze względu na szczupłość pomieszczenia i bardzo małe zainteresowanie ze strony pacjentów, 
nie kupuje się tam nowości wydawniczych, a zbiory uzupełniane są darami od czytelników i 
wypożyczeniami (zgodnie z zapotrzebowaniem pacjentów szpitala) z różnych agend biblioteki. Jest 
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 - 102
w tym pacjenci -   23

◦ liczba wypożyczeń -          1.296
◦ liczba odwiedzin - 687
◦ liczba udzielonych informacji -   22
◦ liczba udostępnionych czasopism - 237

6.3. Zbiory dla czytelników niepełnosprawnych:

◦ liczba tytułów tzw. książek mówionych:
105 - stan na 31.12.2016 r.

155 - w ciągu całego 2016 roku

◦ liczba tytułów audiobooków – 463 na 566 płytach
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◦ liczba e-booków - 0
◦ liczba książek z dużą czcionką (przybliżona) – ok. 130

Książka mówiona

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 31.12.2016 r.):

Liczba zbiorów książki mówionej: 100 tytułów (1.387 kaset)

Liczba zarejestrowanych czytelników:     4

Liczba odwiedzin:   39

Liczba wypożyczeń: 100 tytułów (1.332 kasety)

W dziale z książką mówioną znajdowało się na koniec roku sprawozdawczego 100 tytułów 
(1.387 kaset). Zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez czytelników były to książki: sensacyjne, 
kryminały,  obyczajowe,  biograficzne,  historyczne  i  romanse.  Liczba  tytułów  książki  mówionej 
udostępnionych czytelnikom w całym 2016 roku była większa i wynosiła 155 pozycji (2.716 kasety), 
gdyż jeden raz w ciągu roku wyczytane (wysłuchane) tytuły były wymieniane na nowe w ramach 
współpracy z Działem Zbiorów dla Niewidomych w Warszawie.

W  2016  roku  można  było  zaobserwować  ustabilizowanie  się  wskaźników  dotyczących 
czytelnictwa książki  mówionej na jednolitym, niskim poziomie  w porównaniu z  rokiem ubiegłym. 
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.  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 ten rodzaj  materiałów 
bibliotecznych.

6.4. Czy Biblioteka wzbogaciła się w 2016 roku o stanowiska komputerowe lub inne sprzęty 
przeznaczone i ułatwiające korzystanie z instytucji osobom z dysfunkcją wzroku

W 2016 roku MBP zmieniła wygląd swojej strony internetowej dostosowując ją jednocześnie 
do  potrzeb  niepełnosprawnych  użytkowników.  W  związku  z  tym,  strona  została  wzbogacona  o 
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możliwość  powiększenia  tekstu  na  stronie  głównej  i  każdej  z  podstron.  Dodatkowo  osoby  z 
dysfunkcją  wzroku  mogą  korzystać  z  dwóch  wersji  kontrastowych  –  jasnej  z  ciemnym tekstem i 
ciemnej  z  jasnym  tekstem.  Strona  internetowa  jest  również  dostosowana  do  współpracy  z 
programami czytającymi treść stron www. 

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 
seniorów poprzez:

• prowadzenie akcji Komputer bez barier wiekowych
• prowadzenie filii szpitalnej
• prowadzenie działu z książką mówioną
• prowadzenie usługi Książka na telefon
• prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
• współpraca ze środowiskami niepełnosprawnych
• współpraca z DOS Senior
• wykorzystanie elementów biblioterapii w czasie obsługiwania czytelnika w podeszłym 

wieku

Komputer bez barier wiekowych

W 2016 roku Biblioteka kontynuowała rozpoczęty w 2009 roku autorski projekt "Komputer 
bez barier wiekowych". Były to bezpłatne szkolenia adresowane głównie do osób w wieku 50+, a jego 
celem było  zaznajomienie  uczestników z  podstawami obsługi  komputera,  a  także  przełamywanie 
barier  i  stereotypów tej  grupy wiekowej związanych z  korzystaniem z  nowoczesnych technologii. 
Podczas  obejmujących  6  spotkań  warsztatów  uczestnicy  zdobywają  podstawowe  umiejętności  z 
zakresu obsługi komputera i  oprogramowania Windows, korzystania z edytora tekstu Open Office 
oraz  posługiwania  się  Internetem.  Zajęcia  prowadzone  są  w  Bibliotece  Głównej  w  godzinach 
porannych, każdy z uczestników ma do swojej dyspozycji stanowisko komputerowe, a wystarczająco 
długi czas trwania spotkań pozwala uczestnikom na pełne opanowanie zaplanowanego w programie 
materiału.  Po  każdych  zajęciach  uczestnicy  otrzymują  też  materiały  zawierające  wszystkie 
zagadnienia omówione na spotkaniu.

Usługa  zaproponowana  przez  Bibliotekę  cieszyła  się  bardzo  dużym  zainteresowaniem 
środowiska seniorów (głównie korzystali z niej słuchacze UTW). Po licznych konsultacjach, wychodząc 
naprzeciw  potrzebom  i  zainteresowaniom  czeladzkich  seniorów,  oferta  w  2016  roku  została 
zmodyfikowana  i  poszerzona.  Od  października  wszyscy  chętni  mogli  uczestniczyć  nieodpłatnie  w 
zajęciach i kontynuować swoją przygodę z komputerem i Internetem pod hasłem "Już coś potrafię, 
ale  chcę więcej".  W roku 2016 wszystkie zajęcia komputerowe dla seniorów prowadzone były w 
małych 7 osobowych grupach, a udział w nich wzięły 53 osoby.

20



Książka na telefon

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 
przeczytanych i dostarczenie nowych książek do domu tym osobom, które zgłosiły takie 
zapotrzebowanie. W każdej agendzie korzysta z tej formy 3-8 osób w ciągu roku. Istniała również 
możliwość telefonicznego lub za pomocą poczty elektronicznej przedłużania terminu zwrotu książek. 
Chętni mogli razerwować 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  r.  decyzją  Władz  Miasta  Czeladź  organizatorem  i  koordynatorem 
projektu  edukacyjnego  UTW  jest  Miejska  Biblioteja  Publiczna  im.  Marii  Nogajowej.  Projekt 
"Uniwersytetu Trzeciego Wieku" jest efektem porozumienia o współpracy zawartego w 2009 roku 
pomiędzy Gminą Czeladź i Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Misją Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego w ramach Uniwersytetu powszechnego w 
Czeladzi  jest  przede  wszystkim  edukacja,  możliwość  rozwoju  zainteresowań,  inspiracja  do 
podejmowania  nowych  wyzwań,  aktywizacja  społeczna  oraz  propagowanie  zdrowego trybu  życia 
wśród czeladzkich seniorów. Oferta skierowana była do osób w kategorii wiekowej 50+.

Prowadzony przez Bibliotekę UTW odnotował kolejny wzrost liczby słuchaczy od początku 
istnienia: w roku akademickim 2015/2016 deklaracje złożyło 228 osób, a w roku 2016/2017 – aż 260 
osób i stale rośnie, na co ma wpływ stale poszerzana, dostosowywana do potrzeb i zainteresowań 
oferta zajęć dla seniorów.

W roku  2016  w ramach zajęć  i  wykładów dla  słuchaczy  UTW w Czeladzi  odbyło się  368 
spotkań, w których wzięło udział łącznie 5.769 osób. Słuchacze UTW mieli możliwość wzięcia udziału 
w 16  wykładach  przygotowanych  przez  Wyższą  Szkołę  Biznesu  w Dąbrowie  Górniczej.  Tematyka 
wykładów  obejmowała  różne  dziedziny  nauki  m.in.:  psychologię,  socjologię,  turystykę, 
religioznawstwo, podróże, historię, medycynę, fizjoterapię, prawo, muzykę. Wykłady odbywały się w 
środy , a udział w nich wzięły 1.352 osoby.

W 2016 roku zrealizowano następujące wykłady:

• dr Radosław Molenda – Kalejdoskop barw – symboliczne znaczenie kolorów
• ks. dr Mikołaj Dziewiatowski – Zagłębiowska Wieża Babel – rzecz o mniejszościach  

narodowych i religijnych na terenie Zagłębia Dąbrowskiego
• Ronam Pankiewicz – Spotkanie z Islandią
• Janusz Kling – Ziemia Święta – światowy fenomen i węzeł gordyjski
• mgr Sławomir Kaczor – Napoleońska Europa – napoleoński Śląsk : historia na zakręcie
• Katarzyna Fibich – Zasady żywienia w chorobach układu kostno-stawowego
• Marcin Ważny – Mity i przesądy dotyczące zdrowia kontra najnowsze osiągnięcia nauki
• Konrad Dziuba – Postępowanie egzekucyjne – prawa i obowiązki stron postępowania
• dr Daniela Dzienniak-Pulina – Psychologia sprzedaży, każdy coś sprzedaje...
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• ks. prof. dr hab. Paweł Sobierajski – Zakończenie roku akademickiego (wykład + występ 
muzyczny)

• prof. Henryk Kuźniak – Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 (wykład + występ 
muzyczny)

• dr Maciej Witkowski – Czy charakter człowieka można zmienić? Granice wpływu społecznego
• dr Danuta Morańska – Człowiek w wielkiej Sieci – dylematy współczesnego społeczeństwa
• ks. Łukasz Musiał – Mechanizmy powstawania uzależnień : zrozumienie i pomoc
• mgr Sławomir Kaczor – Od niezrozumienia do odrzucenia : oblicza polskiego nacjonalizmu w 

XX i XXI wieku
• Magdalena Szczerek – Przez buriacki "magazyn" koleją transsyberyjską

W roku 2016 słuchacze UTW mieli możliwość uczestniczenia w następujących zajęciach:

• z języka angielskiego – 5 grup o różnym stopniu zaawansowania; 146 spotkań, 1.978 
uczestników

• z języka rosyjskiego – 1 grupa początkująca; 18 spotkań, 162 uczestników
• z języka niemieckiego – 1 grupa początkująca; 6 spotkań, 98 uczestników
• komputerowych – 48 spotkań, 244 uczestników
• na basenie – 16 spotkań, 158 uczestników
• fitness – 54 spotkania, 789 uczestników
• gimnastyki kondycyjnej – 18 spotkań, 366 uczestników

Dodatkowo udało się wzbogacić ofertę UTW o zajęcia współfinansowane przez samych słuchaczy. 
Biblioteka  organizowała  i  zapewniała  miejsce,  gdzie  odbywały  się  zajęcia,  a  słuchacze  opłacali 
prowadzącego. W wyniku tej współpracy, słuchacze brali udział w następujących zajęciach:

• z rehabilitantem – 20 spotkań, 242 uczestników
• na basenie – 12 spotkań, 81 uczestników
• kurs tańca towarzyskiego – 6 spotkań, 138 uczestników

Opiekun merytoryczny  UTW czyli  Wyższa  Szkoła  Biznesu w Dąbrowie  Górniczej  organizowała  dla 
seniorów wyjazdy na imprezy kulturalne i wycieczki krajoznawcze.

Do tej  samej kategorii  wiekowej czytelników skierowana była oferta imprez i  cyklicznych spotkań 
organizowanych przez Bibliotekę Główną oraz Filię 1 i Filię 2 takich jak:

• Ziołowe ABC – cykl spotkań z zielarzem Adamem Opoką
• udział w inauguracji czeladzkich Senioraliów 2016
• Senioralia w Bibliotece (warsztaty z wizażystką oraz spotkanie z zielarzem)
• słuchanie audiobooków w Domu Opieki Społecznej "Senior"
• My się myszy nie boimy - szkolenia komputerowe w DOS "Senior"
• Palcem po mapia - spotkania podróżnicze w DOS "Senior"
• Podwieczorek z planszówką – spotkania dla seniorów w Filii 1
• Wiosna z Seniorem – spotkanie dla seniorów w Filii 2
• Andrzejki z Seniorem - spotkanie dla seniorów w Filii 2
• Joga Śmiechu – zajęcia pokazowe organizowane w Filii 2

Filia  2  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. W 2016 roku filia kontynuowała tę współpracę 
włączając się aktywnie w spotkania Klubu oraz prezentując ofertę nowości czytelniczych.
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Współpraca ze środowiskami niepełnosprawnych

Biblioteka  od  lat  współpracuje  ze  stowarzyszeniami  działającymi  na  rzecz  osób 
niepełnosprawnych  m.in.  ze  Stowarzyszeniem  na  Rzecz  Osób  Niepełnosprawnych  "Familia".  W 
ramach tej współpracy Filia 4 zorganizowała wystawę pt. "Pod gwiazdą Saturna" oraz wernisaż tej 
wystawy. Na ekspozycję złożyły się prace wykonane przez podopiecznych Stowarzyszenia podczas VI 
Czeladzkich Plenerów Osób Niepełnosprawnych.

Współpraca z DOS Senior

Współpraca polegała na doborze lektur i wypożyczaniu książek dla pensjonariuszy Seniora za 
pośrednictwem pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku.

W 2016 roku współpracę z Domem Opieki  Społecznej  "Senior"  nawiązała również Filia  1. 
Efektem  tych  działań  było  wspólne  słuchanie  przez  pensjonariuszy  audiobooków,  szkolenia 
komputerowe oraz spotkania podróżnicze.

Inne działania

Oddział  dla  Dzieci  i  Młodzieży  kontynuował  w  2016  roku  współpracę  z  Zespołem  Szkół 
Specjalnych w Czeladzi. Temat zajęć przeznaczonych dla klas edukacyjno-terapeutycznych (od I do IV) 
brzmiał Jak sobie radzić ze złością. Na kolejnych spotkaniach dzieci poznały Drogę książki od autora  
do czytelnika, uczestniczyły w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania oraz wybrały się w podróż do 
Francji. Uczniowie ze szkoły podstawowej zostali poproszeni na zajęciach o przygotowanie prac na 
temat "Biblioteka i bibliotekarki w oczach uczniów ZSS w Czeladzi". Efektem ich pracy była duża ilość 
pięknych i kolorowych prac plastycznych wykonanych różnymi technikami, które następnie zostały 
wyeksponowane w bibliotece.

W 2016 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży współpracował także z Przedszkolem i zerówką 
znajdującymi się na terenie ZSS, w których przebywają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu  umiarkowanym  i  znacznym.  Te  dzieci  również  uczestniczyły  w  zajęciach  literacko-
plastycznych m.in.  Czy  czarny kot  przynosi  pecha?,  Spotkania z  teatrzykiem Kamishibai,  Urodziny  
Kubusia Puchatka.  W trakcie zajęć poprzez zabawę przedszkolaki  zdobywały nowe umiejętności  i 
nowe, ciekawe informacje. Uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych chętnie uczestniczą w zajęciach, 
czego dowodem są serdeczne słowa pod adresem bibliotekarek na stronie internetowej szkoły oraz 
sympatia okazywana ze strony dzieci i nauczycieli.

7.  Stan organizacyjny i działalnoś biblioteki stopnia powiatowego

- nie dotyczy

8. Sprawy kadrowe i sytuacja zawodowa bibliotekarzy

8.1. Ogólna ocena stanu zatrudnienia, wynagrodzenia, przygotowania zawodowego 
pracowników;
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Na dzień 31 grudnia 2016 r. MPB w Czeladzi zatrudniała  33 osoby (było to 30,75 etatu 
przeliczeniowego).   

 
Grupa pracowników Ilość osób
Pracownicy merytoryczni  
w tym informatyk

20
1

Pracownicy administracyjni 7
Pracownicy obsługi 6
Razem liczba zatrudnionych osób 33

Dane według złożonego sprawozdania statystycznego 

Kadra bibliotekarska jest stała, dobrze przygotowana do wykonywania swojego zawodu:
*  16 osób posiada wykształcenie wyższe bibliotekarskie
*    1 osoba posiada wykształcenie wyższe 
*   2 osoby posiada wykształcenie na poziomie studium bibliotekarskiego 
*   1 osoba posiada wykształcenie średnie (informatyk ) 

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 odbywały 4 
osoby (2 na stanowisku bibliotecznym i 2 administracyjnym) a 3 osoby zatrudnione  były w ramach 
tzw. prac interwencyjnych - 3  bibliotekarze.

MBP współpracuje  też  z  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,  który  kieruje  do Biblioteki 
osoby wykonujące prace społecznie użyteczne (40h miesięcznie).  W roku sprawozdawczym prace 
społecznie użyteczne na rzecz MBP wykonywały 2 osoby. Byli to pracownicy obsługi.

 

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      - 3.071,77 zł

– pracowników administracyjnych   - 3.922,12 zł

– pracowników obsługi                    - 1.730,86 zł              

8.3. Udział pracowników w doskonaleniu zawodowym instytucjonalnym (liczba)

W 2016 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
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8.4. Udział pracowników w innych formach doskonalenia (kursy, szkolenia, konferencje) – 
tematyka, organizatorzy.

Nazwa szkolenia Organizator Ilość osób

  1 osoba

Tworzenie prezentacji z wykorzystaniem 
oprogramowania Prezi

Miejska i Powiatowa Biblioteka w 
Będzinie  

ul. Piłsudskiego 39

 1 osoba

Obsługa nowej strony BIP  Urząd Miasta

ul. Katowicka 45

41-250 Czeladź

2 osoby

Najnowsze zmiany w przepisach ZUS VADEMECUM

32-300 Olkusz

ul. Króla K. Wielkiego 29

1 osoba

Instytucje Kultury- wpływ zmian przepisów: 
rachunkowych, organizacyjnych……

Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna

42-500 Będzin 

ul. Piłsudskiego 39

 
   1 osoba

Katalogi nowej generacji. Deskryptory BN. Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna

42-500 Będzin 

ul. Piłsudskiego 39

6 osób

Archiwizacja dokumentacji papierowej i 
elektronicznej

BUSINESS  CENTER Katowice

ul. Staromiejska 2/7

1 osoba

Prawidłowe zarządzanie instytucją kultury  
odpowiedzialność i konsekwencje.

- Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna

42-500 Będzin 

ul. Piłsudskiego 39

- Ogólnopolski Instytut 
Nieruchomości Katowice

ul. Korfantego 191

1 osoba 
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Animator zabaw dla dzieci – moduł  
malowania twarzy i moduł malowania  
balonów 

Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna

42-500 Będzin 

ul. Piłsudskiego

1 osoba

Motywator technologiczny – szkolenie 
pięciodniowe

Biblioteka Śląska

40-021 Katowice

Plac Rady Europy 1

9 osób

Szkolenie dla moderatorów DKK Biblioteka Śląska

40-021 Katowice

Plac Rady Europy 1

1 osoba

Zmiany przepisów dotyczących działalności 
instytucji kultury 

SZKOLGOV

40-100 Gliwice

ul. Zwycięstwa 14/105

1 osoba

Warsztaty Grafika komputerowa (tworzenie 
plakatów i obróbka fotografii)

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna

42-500 Będzin 

ul. Piłsudskiego

4 osoby

Od pozyskiwania do opracowania.

Dokumenty życia społecznego w bibliotekach 
publicznych

Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna

42-500 Będzin 

ul. Piłsudskiego

3 osoby

Inspiracja – Innowacja - Integracja Miejska Biblioteka Publiczna

44-100 Gliwice

ul. Kościuszki 17

1 osoba
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Podatek VAT i JPK w instytucjach kultury w 
2016 r.

Regionalny Instytut Kultury

ul. PCK 19

40-057 Katowice

1 osoba 

Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro-  
nowe uregulowania prawne w zakresie…

Centrum Szkoleniowe

ul. T. Kościuszki 29/2

Wrocław

1 osoba

Szkolenie florystyczne- stroiki  
bożonarodzeniowe- szkolenie dwudniowe

Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna

42-500 Będzin 

ul. Piłsudskiego

1 osoba

Umowy dot. praw autorskich i pokrewnych,  
opodatkowanie wynagrodzeń z praw 
autorskich, podatek u źródła na  
przykładach….

Regionalny Instytut Kultury

ul. PCK 19

40-057 Katowice

1 osoba

Prezentacje Biblioteczne Czy Kubuś Puchatek  
był dziewczynką ? 

Biblioteka Śląska

40-021 Katowice

Plac Rady Europy 1

1 osoba

Zamówienia publiczne po najnowszej  
nowelizacji- wybrane zasadnicze zagadnienia

Urząd Miasta

ul. Katowicka 45

4-250 Czeladź

1 osoba

Śląska Biblioteka Cyfrowa Biblioteka Śląska

40-021 Katowice

Plac Rady Europy 1

1 osoba

8.5.Instruktorzy  - NIE 
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9. Finansowanie

9.1. Wielkość budżetu Biblioteki w 2015 r., ogółem     1.915.660 zł

9.2. Koszty utrzymania,                               ogółem        171.596 zł  

9.3. Dochody własne,                                  ogółem          47.549 zł  

9.4. Darowizny rzeczowe (książki, zbiory specjalne).                 52.422 zł 

 w tym:

        - materiały biblioteczne                                                  35.951 zł

- meble  przekazane do Telecentrum z projektu „Rozwój społeczeństwa 
informacyjnego w Czeladzi 

- budowa sieci PIAP”                                                      16.471 zł                                 

9.5. Inne środki finansowe pozyskane 

         przez Bibliotekę ogółem:                                        37.996 zł

        w tym:

9.5.1. Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

          Narodowego

            – wysokość środków :                                      24.700 zł

            – zakup nowości wydawniczych do bibliotek   

9.5.2. Z Fundacji - nie dotyczy.

9.5.3. Z innych źródeł 

          – Powiatowy Urząd  Pracy  w Będzinie  - 

             refundacja  wynagrodzenia i składek 

             ZUS                                                             13.296 zł
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	2016 roku przybyło ogółem  4.278  wol. zbiorów książkowych, z tego:
	Struktura księgozbioru:
	W naszych czytelniach w 2016 roku dostępne było 170 tytułów  gazet i czasopism 
	(z zakupu 51). Nadal były dostępne m.in.: PC World Komputer, Murator, Wiedza i Życie, Świat Nauki, Cztery Kąty, Poradnik domowy, Twój Styl, Zwierciadło, Pani….
	Prenumerata realizowana była przez firmę KOLPORTER. Zamówiono również prenumeratę
	bezpośrednio u wydawców : Prószyński Media, IDG,  „Agora”, „Edipresse Polska”.  
	Odwiedziny wyniosły ogółem :  98.695
	                                                 (o 3.889 mniej niż w 2015 r.)
	Wypożyczenia książek ogółem: 160.893 wol.
	                                                        (o 8.029 mniej niż w 2015 r.)


