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1. Sytuacja organizacyjna Biblioteki, najwa Ŝniejsze problemy w działalno ści 
Biblioteki. 
 
Struktura organizacyjna Biblioteki jest dostosowana do aktualnych celów i zadań, chociaŜ 
tym róŜni się od innych bibliotek publicznych w Polsce, Ŝe nie posiada biblioteki głównej, 
która pełniłaby rolę wiodącą. 
Utworzenie centralnej wypoŜyczalni, wraz z czytelnią i działami merytorycznymi w ścisłym 
centrum miasta, o co bezskutecznie zabiegamy od lat, z pewnością przyczyniłaby się do 
jego oŜywienia i umocnienie kulturotwórczej roli Katowic. Umiejscowienie w jednym 
obiekcie najwaŜniejszych agend MBP poprawiłoby dostęp do usług bibliotecznych oraz 
podniosło komfort obsługi czytelników, a ponadto moŜna by wykreować w centrum miasta 
wyjątkowe miejsce spotkań i wydarzeń kulturalnych, wzorem takich instytucji jak: 
Mediateka „Planeta 11” MBP w Olsztynie, czy mediateka miejskiej Biblioteki we 
Wrocławiu. Nowoczesna Centrala MBP – i co za tym idzie lepsza koordynacja działań - 
niewątpliwie stałaby się jednym z motorów do dalszych zmian i rozwoju kreatywnych i 
pręŜnych społeczności lokalnych. 
 
Pomimo braku siedziby z prawdziwego zdarzenia, Biblioteka jest zarządzana centralnie 
i w sposób jednolity z  Dyrekcji, przy ul. Kossutha 11, która jest siedzibą kadry 
zarządzającej filiami bibliotecznymi oraz działów zajmujących się całym procesem, przez 
który musi przejść ksiąŜka, aby trafić na półki biblioteczne. Zadaniem działów 
merytorycznych jest m.in. troska o to, aby praca z czytelnikiem w filiach przebiegała 
sprawnie i aby znalazł on w naszej placówce, wszystkie potrzebne mu informacje. Działy 
techniczne dbają o to, aby proces udostępniania księgozbioru odbywał się w estetycznym i 
wygodnym dla czytelnika miejscu, z wykorzystaniem nowoczesnych technik oraz 
zapewniają niezbędny sprzęt . 
Zbiory są udostępniane poprzez sieć placówek bibliotecznych, w których znajduje się 
bogaty i zróŜnicowany tematycznie księgozbiór.  
 
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach działa na terenie miasta od maja 1945 roku, 
obecnie w jej skład wchodzi 35 filii bibliotecznych, wśród których jest: 
- 28 filii uniwersalnych, 
- 3 filie dla dorosłych, 
- 2 filie szpitalne, 
- 1 filia dla dzieci, 
- 1 filia obcojęzyczna. 
 
Zlokalizowanie filii w wielu punktach i we wszystkich dzielnicach miasta, a co za tym idzie 
powszechna dostępność naszych usług zarówno dla dzieci, młodzieŜy, jak i dla osób 
dorosłych, czyni z naszej instytucji jedną z najwaŜniejszych placówek kulturalnych 
Katowic. 
 
Celem dostosowania oferty dostępności usług świadczonych przez MBP na rzecz 
Czytelników, poprzez przystosowanie czasu otwarcia filii bibliotecznych do zmieniającego 
się rytmu Ŝycia Katowiczan oraz z uwagi na pretendowanie naszego miasta do miana 
„Europejskiej Stolicy Kultury 2016”, wprowadzono od 1 listopada 2010 r. godziny otwarcia 
filii bibliotecznych od godziny 9.00 do 20.00. Stosownie do wytyczonego celu, uległ 
zmianie Regulamin pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach (wprowadzony 
zarządzeniem Dyrektora MBP Nr 5/2003 z 29.01.2003r.) oraz Regulamin wynagradzania 
pracowników zatrudnionych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach (wprowadzony 
zarządzeniem Dyrektora MBP Nr 15/2001 z 7.11.2001 r.). 
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2. Zmiany w sieci:  
 
W lutym 2010 roku nastąpiło połączenie dwóch placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Katowicach - Filii nr 13, znajdującej się przy ul. Słowackiego 20 oraz Czytelni, 
zajmującej lokal przy ul. Młyńskiej 5 i umiejscowienie ich jako jednej placówki pod nazwą 
Filia nr 13 w lokalu zajmowanym do tej pory przez Czytelnię. Decyzję o połączeniu podjęto 
po dokonaniu analizy wyników pracy i danych statystycznych za ostatnie lata oraz 
warunków technicznych i lokalowych. Stwierdzono, Ŝe zgodnie z ogólnokrajową tendencją, 
spowodowaną coraz powszechniejszym dostępem do elektronicznych źródeł informacji, 
spada zainteresowanie czytelników korzystaniem „na miejscu” z księgozbioru naukowego 
Czytelni. Przeniesienie Filii nr 13 do lokalu przy ul. Młyńskiej poprawiło komfort obsługi 
czytelnika oraz pozwoliło na lepsze wykorzystanie księgozbioru Czytelni – z uwagi na 
zwiększenie frekwencji czytelników w wyniku połączenia. Pomieszczenia przy 
ul. Słowackiego 20 wyremontowano i przeznaczono dla Filii nr 35 Obcojęzycznej, 
dotychczas zajmującej niefunkcjonalny i mały lokal. 
 
 
Modernizacja bazy lokalowej : 
 
- Remont lokalu przy ul Słowackiego 20: przebudowa węzła sanitarnego dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych, wymiana tablicy elektrycznej odnowienie ścian i sufitów, renowacja 
stolarki okiennej i drzwiowej, boazerii, regałów i mebli, wykonanie lady bibliotecznej oraz 
uruchomienie w lokalu Filii Obcojęzycznej Nr 35. Dotychczasowe pomieszczenia przy ul 
.Młyńskiej 5 zostały przekazane do dyspozycji KZGM. 

- Filia nr 16  - częściowy remont dachu budynku przy ul. Wajdy 21 
- Filia nr 14   - wrzesień 2010 r. - modernizacja i remont budynku przy ul. Piastów 20 

prowadzona przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta. Przewidywany termin zakończenia 
robót – maj 2011 r. 

- Filia nr 33  - wznowienie od 13 października 2010 r. działalności Filii nr 33 po remoncie 
Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie”, wyposaŜenie biblioteki w nowe regały, 
witryny i sprzęt biblioteczny. Lokal przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. 

- Filia nr 38 – zmiana od dnia 1 grudnia 2010 r. lokalizacji filii na terenie Górnośląskiego 
Centrum Zdrowia Dziecka. Nowy lokal posiada większą o 10m² powierzchnię, tj. 21m² 
oraz dogodniejsze usytuowanie, co umoŜliwia lepszą organizację pracy merytorycznej 
Filia nr 38 znajdująca się w budynku.  

- WaŜniejsze prace wykonane systemem gospodarczym przez pracowników MBP w celu 
poprawienia estetyki pomieszczeń: malowanie pomieszczeń Dyrekcji i filiach nr: 1, 3, 
5Mł., 8, 9, 24, 32. 

- Zgodnie z art. 62.1.1 Prawa budowlanego poddano kontroli okresowej budynki naleŜące 
do Urzędu Miasta, a uŜytkowane przez MBP tj. filia nr:16, 14, 32, 33 i 35, 
udokumentowano protokołami stanu technicznego sprawności obiektów, przewodów 
kominowych i podłączeń wentylacyjnych. 

 
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach nie zapomina o tworzeniu niezbędnych 
warunków do korzystania z jej obiektów przez osoby niepełnosprawne, starsze, czy chore. 
Obecnie osobom niepełnosprawnym ruchowo MBP zapewnia dostęp do 30 swoich 
obiektów, co stanowi 85% ogółu filii bibliotecznych. Za troskę o moŜliwość swobodnego 
przemieszczania się niepełnosprawnych w otoczeniu wolnym od barier, Biblioteka zajęła w 
tym roku drugie miejsce w konkursie „Katowice bez barier”.   
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Zakup nowych sprz ętów i urz ądzeń technicznych znacznie poprawiaj ących jako ść 
pracy i estetyk ę pomieszcze ń: 
Zakupiono:  
komputery, monitory, czytniki, drukarki, urządzenia sieciowe, aparat fotograficzny oraz 
meble dla nowo uruchamianych filii, za łączną kwotę.92.914,50 zł.  
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3. Komputeryzacja. 
 
Zadania w dziedzinie komputeryzacji wykonuje i nadzoruje Dział Informatyzacji, którego 
pracownicy administrują i konfiguracją sieci, zarządzają programami operacyjnymi oraz 
serwerami biblioteki, oprócz tego pełnią nadzór nad sprawnym działaniem sprzętu 
komputerowego. 
 
Zadania szczegółowe zrealizowane w 2010 r: 
 
1. Wykonano reinstalację i konfigurację systemów oraz konserwację sprzętu w 35 filiach. 
2. Przeprowadzono kontrolę i diagnostykę serwera pocztowego - usunięcie domeny 

mbp.katowice.pl z list spamowych (RBL). 
3. Wykonano zmianę delegacji oraz konfigurację ustawień serwera DNS. 
4. W filiach nr: 1, 3, 14 zamontowano szafy sieciowe i zainstalowano w nich urządzenia.  
5. Wykonano konfigurację serwera plików i kontrolę nad tworzeniem na nim kopii 

bezpieczeństwa (Dokumenty Księgowość, Dokumenty Metodyka, Canon Foto, Bazy 
danych Symfonia, Bazy danych Systemu Prolib). 

6. Przygotowano nowy serwer dla systemu bibliotecznego Prolib - instalacja i konfiguracja 
systemu Centos 5.4-x86_64D oraz niezbędnych sterowników. 

7. Przygotowanie infrastruktury filii nr: 10 i 25 do uruchomienia wypoŜyczalni 
elektronicznej (reorganizacja sieci logicznej, konfiguracja urządzeń aktywnych drukarek 
i czytnika, podłączenie komputera przy ladzie). 

8. Instalacja nowej wersji graficznego „Proliba” na stanowiskach klienckich. 
9. Przeprowadzono negocjacje z firmą MAX Elektronik w sprawie serwisu systemu 

bibliotecznego „Prolib” oraz zakupu nowych licencji - uzyskano 35% bonifikatą. 
10. Dokonano zmian w konfiguracji zabezpieczeń routerów fili nr: 3, 5, 6, 10, 11, 17, 20, 

22, 26, 30 oraz firewalli w filiach nr: 7, 14, 16, 32. 
11. Ustanowiono nowe stanowiska komputerowe w filiach nr: 3, 4, 10, 13, 15, 25 oraz 

instalację logiczną w filiach nr 10 i 13. 
12. Przeprowadzono diagnostykę i test 10 szt. monitorów LCD.  
13. Prowadzono: analizę logów w serwerach WWW, poczty oraz DNS; aktualizację strony 

MBP BIP; konserwację klimatyzatora; przebudowę struktury bazy danych 
wykorzystywanej w antykwariacie oraz usuwanie drobnych usterek i awarii. 

 
Ponadto prowadzono sprawy związane z zakupem sprzętu komputerowego 
i oprogramowania, wykonywano bieŜącą archiwizację baz danych i zasobów 
systemowych, utrzymywano kontakty z autorami programów, dostawcami sprzętu 
i Internetu w celu zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania 
W 2010 r. na automatyzację została wydatkowana kwota 235.586 zł. na zakup między 
innymi: 
oprogramowanie  - program antywirusowy Nod32 z licencją na 3 lata, program informacji 
prawnej „Legaliss”, aktualizacja do programu finasowo-księgowego „Symfonia” oraz 
dodatkowe stanowiska do programu „Symfonia” moduł FK, 11 licencji do systemu 
bibliotecznego „Prolib”. 
sprz ęt - serwer przeznaczony do programu bibliotecznego „Prolib M21”; 9 jednostek 
komputerowych, 7 urządzeń zabezpieczających (firewall); drukarka laserowa, 8 drukarek 
igłowych, czytniki kodów kreskowych do systemu bibliotecznego „Prolib” oraz printserwery. 
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Wszystkie prace i wydatki były planowe i miały na celu: 
1. wykrywanie, zapobieganie i korygowanie błędów związanych z przetwarzaniem 

i przepływem informacji w systemach i aplikacjach uŜytkowych wspomagających pracę 
Biblioteki, 

2. wdraŜanie narzędzi zapewniających bezpieczeństwo danych i systemów 
informatycznych, 

3. minimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii i niestabilnej pracy systemów 
informatycznych, zabezpieczenie danych we wszystkich placówkach Biblioteki. 
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4. Zbiory biblioteczne.  
 

Stan zbiorów na 31.grudnia 2010 roku.  
 

Rodzaj zbiorów Ilo ść uwagi 
KSIĄśKI   
D – Literatura dla dorosłych 406.110  
M – Literatura dla dzieci i młodzieŜy 144.767  
P – Literatura popularnonaukowa 365.501  
Razem ksi ąŜki  916.378  
ZBIORY SPECJALNE   
Zbiory audiowizualne: 14.836  
filmy na kasetach VHS 130 F.32 
filmy na płytach CD/DVD   
dźwiękowe nagrania muzyczne na płytach 
CD/DVD 

  

dźwiękowe nagrania muzyczne na 
kasetach magnetofonowych 

2.227 F.32 

dźwiękowe nagrania muzyczne na płytach 
analogowych 

4.788 F.32 

ksiąŜki mówione na płytach CD/DVD 2.512 F.1,9,11,13,25,32,35,5Mł 
 

ksiąŜki mówione na kasetach 
magnetofonowych 

4.149 F.1, F.32 

ksiąŜki mówione w formacie CF 1030 F.1 
Dokumenty elektroniczne: 935  
ksiąŜki elektroniczne (e-booki) sieciowe   
ksiąŜki elektroniczne (e-booki) na płytach 
CD/DVD 

  

wydawnictwa ciągłe na płytach CD/DVD   
multimedia (np. słowniki, encyklopedie) 
programy edukacyjne (np. do nauczania 
języków obcych) 
gry komputerowe 

 
 

935 

 
 

Centrala, F.32 

Razem zbiory specjalne 15.771  
 
Gromadzenie zbiorów jest planowanym pozyskiwaniem i wprowadzaniem do biblioteki 
właściwych materiałów bibliotecznych w celu zapewnienia starannego i przemyślanego 
realizowania przyjętych przez bibliotekę zadań. Pracownicy działu starają się o odpowiedni 
dobór gromadzonych materiałów. Pozyskiwanie zbiorów odbywało się przez zakup, 
wymianę, dary i było skoordynowane ze środkami finansowymi przeznaczonymi na ten 
cel. Środki na zakup dzielone były proporcjonalnie, aby zapewnić zakup nowości w ciągu 
całego roku i uniknąć ryzyka braku dostaw nowych ksiąŜek, które cieszą się największym 
zainteresowaniem czytelników. 
Zakupu dokonywano na podstawie zapowiedzi wydawców i innych źródeł informacji, ofert 
prenumeraty, przeglądu nowości wydawniczych, na podstawie umowy zawartej z firmą 
Platon Sp. z o.o. w Warszawie, wybraną zgodnie z procedurami Prawa zamówień 
publicznych w wyniku przetargu nieograniczonego. 
W zakupie ksiąŜek preferowano w 2010 r. przede wszystkim nowości literatury pięknej dla 
dorosłych oraz dzieci i młodzieŜy. Część pieniędzy przeznaczono na zakup ksiąŜek o 
tematyce ochrony środowiska i szeroko pojętej ekologii. Tego rodzaju ksiąŜek przybyło do 



8 

naszego księgozbioru 855 vol. Ponadto realizowane są postulaty kierowników filii, co do 
rodzaju kupowanych ksiąŜek, między innymi z dziedziny fantastyki, tym bardziej, Ŝe jest to 
w tej chwili chyba najpopularniejszy typ literatury. Gry RPG jeszcze nakręcają koniunkturę. 
Istnieje wprawdzie wyspecjalizowana placówka – Filia nr 30 gromadząca takie zbiory, ale 
to zbyt mało jak na potrzeby czytających, zwłaszcza młodzieŜy. W tym celu zainicjowano 
równieŜ Fantastyczną Akcję, kierującą do czytelników prośbę o przekazywaniu 
przeczytanych ksiąŜek Bibliotece. W wyniku tej Akcji Biblioteka wzbogaciła swoje zbiory o 
177 ksiąŜek o wartości 3.187,41 zł. 
 

Większy nacisk połoŜono takŜe na zakup ksiąŜek obcojęzycznych dla Filii nr 35, jedynej 
placówki w strukturze, która takie zbiory gromadzi. Placówka ta, przeniesiona do 
większego lokalu przy ul. Słowackiego wzbogaciła się o 392 vol. za 13.744,33 zł oraz 47 
tytułów audiobook’ów w językach oryginalnych. W nowej siedzibie są znacznie lepsze 
warunki do przechowywania i udostępniania księgozbioru, a takŜe więcej stanowisk dla 
czytelników do korzystania na miejscu. Biblioteka zyskała równieŜ dodatkowe miejsca do 
czytania prasy na miejscu. Lokal jest przyjazny dla czytelników, zmodernizowany i 
dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Ze zbiorów korzystają głównie studenci i 
pracownicy umysłowi – tj. 1098 osób na 1509 czytelników zarejestrowanych w 2010 roku. 
Obecne warunki lokalowe dają moŜliwość rozwijania działalności i popularyzacji zbiorów, 
juŜ rozpoczęto zajęcia z dziećmi oraz spotkania dyskusyjne i konwersacyjne z młodzieŜą. 

 
Łącznie środki finansowe w wysokości 308.719,46 zł pozwoliły na zakup 14.671 vol . a 
średnia cena zakupionej ksiąŜki wynosiła 21,04 zł (średnia cena ksiąŜki kupionej w 2009 r. 
wynosiła 20,10). 
Z funduszy samorządowych, czyli kwoty 249.719,46 zł zakupiono łącznie 11.888 vol . 
(średnia cena 21,01 zł), z czego w PLATONIE wydano 247.665,36 zł na zakup 11.805 vol. 
(średnia cena 20,98 zł), a poza umową wydano 2.054,14 zł na zakup 83 vol. (średnia cena 
24,75 zł). Część zakupionych z tej kwoty ksiąŜek stanowiły kontynuacje i subskrypcje, 
natomiast 65 vol. za kwotę 943,14 stanowiła fantastyka naukowa uzupełniająca 
księgozbiory SF w naszych filiach bibliotecznych w ramach „Fantastycznej Akcji”. 
Z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji zadania 
„Literatura i czytelnictwo. Priorytet 2: zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” 
zakupiono łącznie 2.783 vol. za kwot ę 59.000,00 zł (średnia cena jednego vol. 21,20 zł). 
Była to przede wszystkim beletrystyka oraz literatura dziecięco-młodzieŜowa, której 
niedosyt odczuwały wszystkie nasze biblioteki z uwagi na niski budŜet 2010 r. (na 
początku 2010 r. na zakup ksiąŜek przeznaczono 200.000 zł., we wrześniu dodatkowo na 
zakup ksiąŜek wyasygnowano 49.719,46 zł.) 
Wskaźnik zakupu Katowic spadł w stosunku do 2009 roku o ponad 3 i wyniósł 5 ksi ąŜek / 
100 mieszka ńców - przy liczbie 307.699 stałych mieszkańców Katowic – dane na dzień 
30 czerwca 2010 r. z GUS. 
 
Przyrost zbiorów ksiąŜkowych w 2010 roku: 
 

zakup 14.671 vol. 308.719,46 zł 
dary 4.536 vol. 84.097,95 zł 
zamiany: 211 vol. 4.253,84 zł 
inne  476 vol. 1.232,89 zł 
razem  19.894 vol.  398.304,14 zł 
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Struktura przybytków kształtowała się następująco: 
Beletrystyka – 10.926 vol. -  55 % 
Literatura popularnonaukowa – 4.346 vol. -  21,8 % 
Literatura dla dzieci i młodzieŜy -  4.622 vol. -  23,2 % 
razem: 19.894 vol. - 100% 
 
Wpływ na rodzaj kupowanych ksiąŜek mieli kierownicy wybranych filii bibliotecznych. Jako 
głos doradczy uczestniczyli oni w cotygodniowych spotkaniach zapoznając się 
z propozycjami ksiąŜkowymi zawartymi w dostarczanym przez PLATON wzorniku 
z nowościami. Wzornik z nowościami udostępniony był zresztą wszystkim bibliotekarzom 
odwiedzającym Dział GOiKZ przy okazji składania dezyderat na konkretne tytuły czy 
autorów. Szczególnie duŜą popularnością w 2010 roku cieszyły się ksiąŜki biograficzne i 
podróŜnicze – i tego rodzaju literaturę uwzględniono w zakupie nowości.  
 
Wszystkie zbiory ksiąŜkowe oraz ksiąŜka mówiona opracowywane były w formacie 
MARC21 systemu PROLIB. W 2010 powstało w  86.868 nowych rekordów, w tym 66.095 
dla starego zasobu, 19.894 rekordy wydawnictw zwartych oraz 899 rekordów dokumentów 
dźwiękowych, z  wykorzystaniem  klasyfikacji  UKD,  haseł  przedmiotowych  ze  Słownika  
JHP Biblioteki  Narodowej  oraz  obowiązujących norm  i przekazane do księgozbiorów filii. 
Zakończono retrokonwersję zbiorów Filii: 10, 11, 12, 25, w chwili obecnej 11  filii 
bibliotecznych prowadzi rejestrację wypoŜyczeń i czytelników w Systemie Prolib. Wszyscy 
pracownicy filii, których księgozbiory zostały wprowadzone do systemu zostali 
przeszkoleni pod kątem komputerowej wypoŜyczalni i obsługi czytelnika. 
 
Ponadto do zbiorów zakupiono: 
W ramach poszerzania zbiorów pozaksiąŜkowych: 
- 161 zestawów (tytułów) ksiąŜki mówionej nagranej w formacie CF (CZYTAKA), 
o wartości 16.409 zł., (średnia cena jednego zestawu 101,92 zł.), 
- 715 zestawów (tytułów) ksiąŜki mówionej, nagranej na CD (AUDIOBOOKI), o wartości 
16.128,04 zł., (średnia cena jednego zestawu 22,56 zł.)  
Z darów pozyskano 3 zestawy wartości 54,97 zł.  
Przyrost zbiorów ksiąŜki mówionej w 2010 roku - 681 zestawów (tytułów) o wartości 
15.940,95 zł. Wśród zakupionych audiobooków znalazło się 47 tytułów obcojęzycznych 
o wartości 3.653,26 zł. 
Audiobooki oprócz Oddziału KsiąŜki Mówionej kupowane były takŜe dla filii nr: 9, 11, 13, 
25, 32, 5 Mł. oraz dla Filii nr 35 Obcojęzycznej.  
 
Ponadto zakupiono broszury - 5 vol., o wartości 193,00 zł. oraz materiały do uŜytku 
słuŜbowego o wartości  1.950,18 zł. 
 
 
Zakup i prenumerata prasy w 2010 roku. 
 
Łącznie na prenumeratę czasopism w 2010 roku wydatkowano kwotę 54.211,55 zł. 
Obejmowała ona 295 tytułów prasy krajowej i 6 tytułów prasy obcojęzycznej. Prenumerata 
czasopism realizowana była po podpisaniu umów z Ruchem S.A. oddział w Katowicach 
i firmą EuroPress w Warszawie. 
Na prenumeratę 6 tytułów czasopism obcojęzycznych wydatkowano kwotę 3.754,30 zł. 
Na prenumeratę 293 tytułów prasy krajowej dostarczanych przez Ruch S.A. - 
wydatkowano kwotę 50.061,76 zł. Czasopismo ZIN – kupowano bezpośrednio u wydawcy 
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i wydano na ten cel 59,49 zł., a na prenumeratę roczną czasopisma „Animator Kultury” 
wydano 336,00 zł. bezpośrednio u wydawcy.  
Wszystkie filie otrzymywały w darze miesięcznik „Śląsk”(dar UM Katowice). 
Z uwagi na brak funduszy na zakup prasy w zamówieniach prenumerowanych tytułów 
starano się ujmować przede wszystkim tytuły prasy fachowej bibliotekarskiej oraz dzienniki 
dla wszystkich filii bibliotecznych, natomiast czasopisma o charakterze informacyjnym, 
hobbystycznym, popularnym i rozrywkowym dla większych placówek – po 
przeprowadzonej analizie poczytności czasopism. Wśród tytułów prasy fachowej były: 
Bibliotekarz, Poradnik Bibliotekarza, Biblioteka w Szkole, Guliwer, Przegląd Biblioteczny, 
Magazyn Literacki KsiąŜki, Nowe KsiąŜki, Notes Wydawniczy oraz Zagadnienia Informacji 
Naukowej. 
Pracownicy działu GOiKZ  prowadzili akcesję i rozdział prasy dostarczanej do dyrekcji 
MBP. 
Stosowanie Prawa zamówień publicznych przy wyborze dostawcy ksiąŜek eliminuje do 
minimum ryzyko braku ciągłości dostaw ksiąŜek. 
Dział przeprowadza równieŜ kontrolę zbiorów, czyli skontrum, w celu ustalenia stanu 
faktycznego oraz ujawnienia ewentualnych braków. W 2010 r. przeprowadzono kontrolę w 
Fili nr: 1, 4, 17, 21, 24, 26, 32. 
Kontrolom księgozbiorów towarzyszyła selekcja głównie księgozbiorów podręcznych 
i popularnonaukowych dla dorosłych oraz dzieci i młodzieŜy.  
W 2010 roku w ramach porządkowania księgozbioru rezerwowych filii bibliotecznych 
przeprowadzono kompleksową selekcję i likwidację księgozbioru Filii nr 2 (zamkniętej od 
20 lat). Księgozbiór w większości został zubytkowany z uwagi na zniszczone 
i zdezaktualizowane ksiąŜki, a te które fizycznie były w dobrym stanie zostały przekazane 
do innych filii. 
 
Pracownik Działu nadzoruje i prowadzi równieŜ działalność Antykwariatu Internetowego, 
za pośrednictwem którego w 2010 r. sprzedano 425 vol. za kwotę 2.570,00 zł. Antykwariat 
oferuje ksiąŜki, pochodzące z darów czytelników oraz pozycje wieloegzemplarzowe 
nieprzydatne lub wycofane z księgozbiorów filialnych (dublety) i przekazane do Komórki 
Druków Zbędnych. 
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5. Czytelnictwo. Promocja. Działalno ść informacyjna. 
 

5.1. Zasięg czytelnictwa; obserwowane tendencje i preferencje czytelnicze  
 

Analiza porównawcza wyników sieci 2009/2010  
 

Dane Stan na  
30.12.2009 r. 

Stan na  
31.12.2010 r. 

+/- 

Liczba filii bibliotecznych 36 35 -1 
 

Stan księgozbioru 950.104 916.378 -33.726 
-3,54% 

Liczba czytelników 71.678 68.443 -3.235 
4,51% 

Liczba wypoŜyczeń 1.334.899 1.323.399 -11.500 
-8,52% 

w tym zbiorów specjalnych 15.724 17.822 +2.098 
+13,34% 

 
 

Czytelnicy:  68.443, - w tym do lat 15: 10.338 
Wypo Ŝyczenia na zewn ątrz: 
- ksiąŜek: 1.256.456 
w tym: Literatura piękna dla dzieci: 176.252 

 Literatura piękna dla dorosłych: 854.512 
 Literatura popularnonaukowa i naukowa: 225.692  
- czasopism: 56.120 
- zbiorów specjalnych: 17.822 

 
Udost ępnienie prezencyjne: 
- odwiedziny: 66.471 
- ksiąŜek: 56.294 
- czasopism oprawnych: 788 
- czasopism nieoprawnych: 77.262 
- zbiorów specjalnych: 2.235 
- udzielonych informacji: 30.641 
Liczba u Ŝytkowników Internetu : 36.915 (w 2009 r. - 15.343 osób)  

 
 

Wypo Ŝyczenia i czytelnicy – analiza porównawcza wyników filii MBP 2009/2010  
 

Filia nr CZYTELNICY Filia nr WypoŜyczenia 
ksiąŜek 

Filia nr WypoŜyczenia 
zbiorów 

specjalnych 
13 4452 32 67736 1+KM 11559 

1+KM 3947 11 64001 33 0 

32 3673 7 59848 32 1604 

25 3437 25 59019 35 922 

11 3292 1 56797 25 898 

7 3147 10 53049 9 877 
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9 2972 13 52279 11 708 

14 2750 12 52270 13 693 

10 2471 9 47830 5MŁ 280 

16 2465 17 47525 36 150 

15 2324 30 45753 8 46 

30 2116 16 44617 28 43 

18 2082 15 41621 38 31 

12 2063 23 39336 34 8 

17 1785 21 37088 3 3 

27 1621 36 36765 4 0 

21 1601 3 35196 6 0 

4 1574 14 35120 7 0 

23 1572 4 33125 10 0 

3 1531 22 21713 22 0 

35 1509 31 32030 12 0 

34 1471 18 31344 14 0 

28 1430 8 31193 15 0 

31 1411 27 29249 16 0 

19 1387 28 28425 17 0 

36 1387 20 28260 18 0 

38 1382 24 26969 19 0 

8 1244 19 26191 20 0 

20 1143 26 24358 21 0 

24 1055 6 22776 23 0 

6 1040 35 14638 24 0 

26 1006 5MŁ 12308 26 0 

5MŁ 936 34 11600 27 0 

22 914 38 4678 30 0 

33 253 33 1749 31 0 

Ogółem 
2010 

68443   1256456   17822 

Ogółem 
2009 

71678   1263055   15724 

 
 
Analizując czytelnictwo na terenie miasta w latach 2009/2010 odnotowano spadek liczby 
czytelników o 3.235 osób tj. 4,51% i liczby wypoŜyczeń o 11.500 ksiąŜek, tj. 8,52%. 
Najwięcej czytelników zarejestrowały filie usytuowane w Centrum Katowic: Filia nr 13 – 
4452, Filia nr 1 – 3947; Filia nr 11 – 3292; Ligocie: Filia nr 7 i 5 Mł. – 4083,  Filia nr 32 – 
3673 ; Piotrowicach – Filia nr 9 - 2972 oraz na: Filia nr 25 – 3437. (Osiedle Tysiąclecia). 
 
Spadki w liczbach bezwzględnych i procencie są znacznie niŜsze niŜ w poprzednim 
okresie sprawozdawczym (w 2009 odpowiednio 8358 osób, tj. 10,40% oraz 189,887 
wypoŜyczeń, tj. 13,06%) i choć liczby te utrzymują się w ogólnopolskich tendencjach 
spadku czytelnictwa, czynimy starania, aby przeciwdziałać temu regresowi.  
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Z dostępnych informacji, w tym takŜe ze sprawozdań kierowników filii – duŜy wpływ na ten 
stan ma spadek wysokości dotacji na zakup zbiorów i tym samym mniejsze przydziały 
„nowości ksiąŜkowych”. Skutkuje to ryzykiem spadku liczby wypoŜyczeń i czytelników, 
poniewaŜ nowości wydawnicze cieszą się wśród wypoŜyczających największym 
zainteresowaniem. Ponadto placówki były nieczynne w roku łącznie 449 dni głównie z 
powodu inwentaryzacji w filiach nr: 1, 4, 17, 21, 24, 26, 32, których czas ograniczany jest 
do minimum oraz z powodu remontów i zmiany lokalizacji w filiach nr: 13, 14, 33, 38.  
 
Od 16 sierpnia 2010 r. jest nieczynna Filia nr 14 przy ul. Piastów 20 z powodu kapitalnego 
remontu prowadzonego przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta. Przewidywany termin 
zakończenia robót to maj 2011 r., a nie listopad 2010 r. jak przewidywano. PrzedłuŜający 
się remont, brak dostępu do zbiorów, zawieszenie działalności informacyjnej i aktywności 
kulturalnej, wpływają na przyszłą sytuację biblioteki. Mamy świadomość strat wynikających 
z tak długiej nieobecności w ofercie MBP. Prawdopodobnie czytelnicy incydentalni tacy, 
którzy zapisują się z powodu jednej lub kilku ksiąŜek nadal będą do nas napływać 
(przynajmniej do czasu otwarcia ogólnej biblioteki akademickiej), gdyŜ nasz księgozbiór 
jest bardzo bogaty i wartościowy. KaŜda filia buduje własną pozycję przede wszystkim 
pracą dla lokalnej społeczności. Z kaŜdym tygodniem braku naszej obecności ponosimy 
niepowetowane straty i z kaŜdym dniem trudniej będzie odzyskać zainteresowanie 
uŜytkowników. Systematyczne odwiedziny w bibliotece prowokują do ciągłego czytania. 
Bibliotekarz, inny czytelnik, oferta ksiąŜkowa zachęcają do kolejnej lektury. Jeśli czytelnik 
nie musi oddać przeczytanej pozycji, to z dnia na dzień odwleka wizytę w bibliotece, aŜ 
w końcu przestanie ją odwiedzać. Bardzo duŜo czasu i pracy będzie kosztowało ponowne 
przyzwyczajenie dzieci do korzystania z naszej oferty, a uczestnicy spotkań 
organizowanych w placówce teŜ być moŜe się wykruszą. Są to obawy na przyszłość, 
jednak świadomość tej sytuacji jest niezbędna.  
 
Wystąpił natomiast kolejny wzrost wypoŜyczeń zbiorów specjalnych, głównie „ksiąŜki 
mówionej” o 2098 tytułów, tj. 13,34%, co świadczy o wzroście zainteresowania 
kupowanymi na bieŜąco audiobook’ami, zarówno przeznaczonymi dla czytelników 
Oddziału KsiąŜki Mówionej Filii nr 1, ale teŜ dostępnymi dla wszystkich uŜytkowników w 
filiach uniwersalnych nr: 1, 9, 11, 25, 32, z których kaŜda posiada ok. 380 tytułów oraz w 
Filii 5 Mł. (zbiory dla dzieci i młodzieŜy) i Filii nr 13 (zbiory dla dorosłych). Ciekawy i stale 
zwiększający się zasób tytułów znajduje zwolenników nie tylko wśród młodych 
czytelników, jeśli chodzi o lektury, czy klasykę, ale równieŜ osoby starsze mające 
problemy ze wzrokiem lub poszukujące nowych rozwiązań technologicznych, łącząc 
przyjemne z poŜytecznym. 
Sprawą priorytetową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej jest zaoferowanie czytelnikom jak 
najłatwiejszego dostępu do ksiąŜki i informacji. W tym celu od 1997 roku prowadzi się 
prace w zakresie komputeryzacji i informatyzacji, kiedy to wraz z zakupem licencji systemu 
PROLIB, rozpoczęło się tworzenie elektronicznej bazy danych i dąŜenie do utworzenia 
katalogu on-line całości zbiorów. Sukcesywnie prowadzi się retrokonwersję zbiorów i na 
dzień 30 czerwca 2010 r. Katalog OPAC dostępny dla czytelników z serwisu MBP 
www.mbp.katowice.pl zawierał 725.098 opisów bibliograficznych (111.942 tytułów ksiąŜek) 
obejmując ksiąŜki zakupione od stycznia 1997 r. do wszystkich placówek MBP oraz całość 
zbiorów filii nr: 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 25, 32, które są w pełni skomputeryzowane 
tj. podłączone do bazy danych Systemu Zarządzania Biblioteką ProlibM21 i prowadzą 
wypoŜyczenia w tym systemie. W roku 2010 podłączono filie nr: 25, 11, 12. 
Czytelnicy korzystający ze skomputeryzowanej biblioteki czerpią znacznie większe 
korzyści uŜytkowe niŜ z bibliotek z tradycyjnym warsztatem wyszukiwawczym. 
Komputeryzacja usprawnia udostępnianie i wypoŜyczanie - skraca czas oczekiwania na 
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potrzebne materiały. Katalog komputerowy umoŜliwia sprawne i szybkie uzyskanie 
informacji o źródłach, a takŜe usprawnia warsztatowe, administracyjne i sprawozdawcze 
prace bibliotekarza. 
Jedną z największych korzyści wprowadzenia komputeryzacji jest mobilizowanie 
czytelników do sumiennego przestrzegania regulaminu Biblioteki, a tym samym 
zminimalizowanie ryzyka przetrzymania materiałów bibliotecznych. 
 
 
5.2. NajwaŜniejsze wydarzenia kulturalne, promocyjne, edukacyj ne - wybrane 
przykłady. 
Dostępność łatwej rozrywki – wielotematycznej telewizji i powszechnego dostępu do 
internetu, gier komputerowych skutecznie odsuwa ksiąŜkę na tor boczny, dlatego dla 
zachęcenia czytelników do korzystania z oferty biblioteki organizowane były róŜnorodne 
formy popularyzacji czytelnictwa. Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach prowadzi 
swoja działalność w myśl załoŜeń międzynarodowych standardów dla bibliotek 
publicznych. DąŜymy do zaspokajania potrzeb wszystkich grup  czytelniczych w 
środowisku, bez względu na wiek, czy uwarunkowania fizyczne, ekonomiczne i społeczne.  
Wiele spośród działań prowadzonych przez cały rok, jest skierowanych do seniorów, 
którzy chętnie uczestniczą w spotkaniach autorskich, koncertach, spotkaniach z ciekawymi 
ludźmi.  
 
W 2010 roku przeprowadzono: 
SPOTKANIA AUTORSKIE dla dzieci i dorosłych z cyklu Mistrz Słowa: 
Paweł Ber ęsewicz  – autor opowiadań, powieści i wierszy dla dzieci, tłumacz i leksykograf, 
4 stycznia 2010 r., godz. 11.30, Filia nr 3. 
Teresa Pawłowska  – autorka lirycznych wierszy, piosenek, tekstów kabaretowych,  
4 stycznia 2010 r., godz. 18.00, Fila nr 32. 
Ks. Janusz Sta ńczuk  – autor baśni i barwnych, ciepłych opowiadań, 
1 lutego 2010 r., godz. 17.00, Filia nr 3. 
Prof. dr hab. Marek Szczepa ński  – członek Polskiej Akademii Nauk, kierownik Zakładu 
Socjologii Rozwoju Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, rektor WyŜszej 
Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, laureat Śląskiej Nagrody Jakości 
2009 w dziedzinie „Promocja”,  
8 lutego 2010 r., godz. 18.00, Filia nr 14. 
 
Aleksander Rozenfeld  – publicysta Gazety Polskiej, dziennikarz i poeta,  
13 lutego 2010 r., godz. 16.00, Czytelnia. 
ElŜbieta Wasiuczy ńska  – ilustratorka ksiąŜek dla dzieci, laureatka wielu nagród 
m.in. wyróŜnienie w konkursie Pro Bolonia 2001 za ilustracje do opowiadania W. Widłaka 
„Pan Kuleczka”, 
1 marca 2010 r., godz. 17.00, Filia nr 3. 
Krzysztof Lisowski  – poeta, felietonista, autor opracowań edytorskich,  
9 marca 2010 r., godz. 18.00, Filia nr 32. 
Ryszard Springer  – nauczyciel, wieloletni kierownik akademickiego klubu podwodnego 
Dorsal, 
29 marca 2010 r., godz. 18.00, Filia nr 14. 
Patrycja Kaleta  – jedna z najmłodszych poetek w kraju,  
26 kwietnia 2010 r., godz. 18.00, Filia nr 32. 
Melania Kapelusz  – pisarka ksiąŜek dla dzieci,  
14 czerwca 2010 r., godz.17.00, Filia nr 3. 
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Ewa Filipczuk  – jedna z najciekawszych łódzkich poetek średniego pokolenia, 
21 czerwca 2010 r., godz. 18.00, Filia nr 32. 
GraŜyna Dłu Ŝniewska Mellin  - ilustratorka ksiąŜek dla dzieci, projektant scenografii 
teatralnej, filmowej i telewizyjnej,  
20 października, godz. 17.00, Filia nr 3. 
 
Spotkanie autorskie w ramach Dyskusyjnych Klubów Ks iąŜki, na realizacj ę których 
MBP otrzymała dotacj ę z Instytutu Ksi ąŜki: 
Remigiusz Grzela  - poeta, prozaik, dramaturg, wykładowca akademicki, dziennikarz, 
10 kwietnia 2010 r., godz. 16.00, Filia nr 16. 
Marek Wawrzkiewicz  – poeta, dziennikarz i tłumacz, 
4 maja 20, godz. 17.00, Filia nr 32. 
Grzegorz Gortat  – pisarz i tłumacz, 
7 czerwca 2010 r., godz. 18.00, Filia nr 14. 
Krzysztof Petek  – autor cyklu powieści sensacyjno-przygodowych dla młodzieŜy, 
dziennikarz i reportaŜysta, 
16 czerwca 2010 r., godz. 17.00, Filia nr 32. 
Małgorzata Str ękowska-Zaremba  – pisarka ksiąŜek dla dzieci, autorka podręczników, 
laureatka wielu nagród oraz członek Zarządu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich, naleŜy do Polskiej Sekcji IBBY, 
20 września 2010 r., godz. 17.00, Filia nr 3. 
Anna Czerwi ńska-Rydel  - autorka ksiąŜek dla dzieci, muzyk i pedagog, 
27 września 2010 r., godz. 16.00, Filia nr 32. 
Konrad Małek  – autor baśni ekologicznych, 
11 października 2010 r., godz. 17.00, Filia nr 6. 
Bogdan Prejs  - dziennikarz, publicysta, autor ksiąŜek prozatorskich i poetyckich, 
11 października 2010 r., godz. 13.30, Filia nr 11. 
Ewa Marcinkowska – Schmidt  - pisarka dla dzieci, 
13 października 2010 r., godz. 17.00, Filia nr 16. 
Daniel Odija  - pisarz, dziennikarz, publicysta, 
25 października 2010 r., godz. 18.00, Filia nr 11. 
Jacek Dehnel  - poeta, prozaik, tłumacz, a takŜe malarz, 
22 listopada 2010 r., godz. 17.30, Filia nr 11. 
Barbara Gawryluk - autorka ksiąŜek dla najmłodszych, tłumacz oraz dziennikarka, 
29 listopada 2010 r., godz. 17.00, Filia nr 3. 
W roku 2010 prowadzono 11 Dyskusyjnych Klubów KsiąŜki (5 z nich przeznaczonych jest 
dla dzieci i młodzieŜy, w pozostałych 6 spotkania adresowane są do dorosłych 
czytelników), których celem jest oŜywienie środowisk skupionych wokół bibliotek oraz 
zachęcenie samych bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie. W 2010 r. 
przeprowadzono łącznie 101 spotkań z klubowiczami. 
 
Inne spotkania autorskie: 
Marta Fox  - poetka, pisarka i eseistka znana i ceniona nie tylko na Śląsku 21 września 
2010 r., godz. 18.00, Filia nr 36. 
Rafał Kosik  - pisarz science fiction, autor cyklu Felix, Net i Nika oraz Katarzyna 
Sienkiewicz – Kosik, 23 kwietnia 2010 r., godz. 12.00, Filia nr 11. 
Piotr W. Cholewa  – „Płaski świat Terry'ego Pratchetta” - w ramach Festiwalu Literatury 
Popularnej POPLIT we współpracy ze Śląskim Klubem Fantastyki 
22 kwietnia 2010 r., godz. 11.45, Filia nr 30. 
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Katarzyna Młynarczyk  – „Zapach parmeńskich fiołków” - spotkanie autorskie z poetką 
Katowickiej Sceny Poetów 
10 czerwca 2010 r., godz. 17.00, Filia nr 30. 
 
KONCERTY 
Evgen Malinovskiy  – „Syberyjski bard zaprasza” - koncert pieśni Włodzimierza 
Wysockiego, Bułata OkudŜawy oraz Aleksandra Rosenbauma  
13 marca 2010 r., godz. 16.00, Filia nr 32. 
Janek Samołyk  - wrocławski gitarzysta, wokalista oraz autor piosenek 10 grudnia 2010 r., 
godz. 19.00, Filia nr 32. 
 
Światowy Dzie ń KsiąŜki i Praw Autorskich - Gło śno o ksi ąŜkach  – happening.  
Po raz czwarty Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach zorganizowała happening w 
centrum miasta. Podczas intensywnej, ponadgodzinnej akcji czytano róŜne teksty – od 
ksiąŜek po ulotki, a bibliotekarze zapraszali na spotkania w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Katowicach. KaŜdy z przechodniów, który zdecydował się na publiczne przeczytanie 
wybranego tekstu, wziął udział w losowaniu ksiąŜek ufundowanych przez Księgarnie 
MATRAS oraz Przewodnika po Katowicach. Szlakiem Koziołka Matołka, wydanego przez 
Bibliotekę. Przechodniom oraz czytelnikom odwiedzającym a tym dniu filie biblioteczne, 
wręczano czerwone róŜe, symbole święta wraz z bilecikami i zaproszeniami na bieŜące 
imprezy w Bibliotece.  
W filiach nr: 3, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 17, 19, 20, 25, 27, 31, 32, 36, 5 Mł. zorganizowano 
imprezy związane ze świętem, a w Filii nr 11 wspólnie ze Śląskim Klubem Fantastyki 
odbyły się spotkania z tłumaczem Piotrem W. Cholewą i pisarzem literatury fantastycznej 
Rafałem Kosikiem oraz Katarzyną Sienkiewicz – Kosik. 
Tydzień Bibliotek – Biblioteka – Słowa, D źwięki, Obrazy 
W tegorocznej edycji pragnęliśmy udowodnić, Ŝe biblioteka XXI wieku to nie tylko zbiór 
ksiąŜek i czasopism drukowanych. Instytucja ta staje się mediateką gromadzącą treści na 
róŜnych nośnikach. To równieŜ miejsce, gdzie Internet - nośnik słowa, dźwięku i obrazu, 
zagościł juz na dobre. W Bibliotece coraz częściej czytelnik wykorzystuje swój słuch 
uczestnicząc np. w głośnym czytaniu ksiąŜek czy koncertach a zmysł wzroku słuŜy nie 
tylko do czytania, lecz równieŜ w odbiorze obrazów. 
W dniach od 8 – 15 maja b.r. zorganizowano 147 imprezy biblioteczne, w których 
uczestniczyło 3543 osób. Miały one za zadanie przybliŜyć czytelnikom nie tylko tradycyjne 
formy korzystania z Biblioteki.  
XVI Spotkania Czytelników, Pisarzy i Bibliotekarzy pod patronatem Prezydenta 
Miasta Katowice Piotra Uszoka 
Impreza odbyła się 5 czerwca 2010 r. w Parku im. Tadeusza Kościuszki w godz. 12.00 – 
20.00.  
Zorganizowano kiermasz ksiąŜek oraz konkursy literackie i plastyczne dla dzieci 
i dorosłych. Dla uczczenia 200. rocznicy urodzin kompozytora i włączenia się w obchody 
Roku Chopinowskiego, jako atrakcja wieczoru, odbył się koncert pt. Rock Loves Chopin w 
wykonaniu polskich muzyków rockowych. Wcześniej wystąpiły zespoły: TOP SECRET, 
SNOWBLIND oraz SAMI. 
Swoje ksiąŜki podpisywali: Marta Fox, Dariusz Rokosz, Marian Sworzeń, Bogdan Prejs, 
Jerzy Lucjan Woźniak, Gala Jakubowska-Fijałkowska. 
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5.3. Czytelnictwo dzieci i młodzie Ŝy; zakup ksi ąŜek, w tym dla najmłodszych 0–
3 lat; współpraca z rodzicami, organizacjami i inst ytucjami. 
 
Dostępność łatwej rozrywki – wielotematycznej telewizji i powszechnego dostępu do 
internetu, gier komputerowych skutecznie odsuwa ksiąŜkę na tor boczny, dlatego dla 
zachęcenia czytelników do korzystania z oferty biblioteki organizowane były róŜnorodne 
formy popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieŜy. 
Biorąc pod uwagę, Ŝe czytelnictwo dzieci i młodzieŜy odgrywa niezmiernie waŜną rolę 
zarówno w ich rozwoju, jak i w procesie systematycznego kształcenia i wychowania, 
najwięcej działań kierujemy do tej grupy czytelników. Mają one głównie na celu: 
- kształtowanie podstaw umiejętności korzystania z biblioteki i czytelni, 
- wyrabianie nawyku czytania oraz zamiłowania do ksiąŜek,  
- wyrabianie nawyku wspólnego czytania z najbliŜszymi (rodzicami, dziadkami) oraz 

wzmacnianie rozwoju inteligencji emocjonalnej i związanych z nią cech, 
- wdraŜanie do poszanowania ksiąŜek i innych dokumentów bibliotecznych jako dóbr 

kultury i czynników rozwoju społecznego, 
- rozwijanie zainteresowań młodych czytelników i ich dociekliwości poznawczej,  
- przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów, 
- przygotowanie do odbioru informacji rozpowszechnianych przez media, 
- przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej 

komunikacji, 
- przygotowanie do aktywnego korzystania z róŜnych źródeł informacji, 
- motywowanie czytelnika do dalszego kształcenia i rozbudzanie potrzeb czytelniczych, 
- rozwijanie umiejętności samodzielnego wyboru i segregowania informacji oraz 

krytycznego ich odbioru, 
- przygotowanie do pracy samokształceniowej,  
- kształcenie umiejętności prawidłowej i skutecznej komunikacji, współdziałania 

i twórczego rozwiązywania problemów, 
- przygotowanie do wykorzystywania mediów jako narzędzi pracy intelektualnej, 
- kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego w związku z 

globalizacją kultury masowej. 
 
Bibliotekarze starają się jak mogą, zachęcać do odwiedzania biblioteki mieszkające w 
okolicy dzieci i młodzieŜ. Dla kaŜdej grupy wiekowej starają zorganizować się coś 
ciekawego. 
W filiach: nr 6, 11, 16, 23, 25, 27, 31, 32 zaaranŜowano i urządzono kącik czytelniczy dla 
najmłodszych dzieci do trzeciego roku Ŝycia wyposaŜony w specjalne meble dla dzieci 
oraz ksiąŜeczki z grubej tektury lub materiału. Najczęściej rodzice zapisują do biblioteki 
swoje pociechy w wieku 2-3 lat, jednak zdarzają się równieŜ kilkumiesięczne maluszki 
(Filia nr 23, 32).  
 
Najczęstszą formą promocji czytelnictwa wśród dzieci do lat 6, jest głośne czytanie, 
podczas Bajki z… ciastkiem, w filiach nr: 3, 4, 5Mł., 6, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 25, 
26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36. Spotkania z przedszkolakami organizują filie nr: 3, 5, 6 
(bibliotekarki spotykają się równieŜ z dziećmi z pobliskiego Ŝłobka), 9, 10, 11, 12, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33 i 35. Spotkania te odbywają się 
zarówno w bibliotekach jak i w przedszkolach, które odwiedzają pracownicy biblioteki. 
Często na wybór miejsca do czytania poza biblioteką, mają wpływ złe warunki lokalowe 
filii, uniemoŜliwiające zaproszenie większej ilości dzieci.  
Wszystkie filie współpracują ze szkołami podstawowymi organizując liczne spotkania 
rocznicowe, lekcje biblioteczne, konkursy, zabawy czytelnicze.  
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Dla młodzieŜy gimnazjalnej i licealnej najczęściej bibliotekarki przygotowują lekcje 
biblioteczne. Filie nr 3, 7, 10, 11, 15, 21, 27 i 35, podjęły współpracę z okolicznymi 
szkołami gimnazjalnymi. Z liceami współpracują: Filia nr 7 i Filia nr 11. Tematyka lekcji była 
bardzo urozmaicona, często zgodna z sugestiami nauczycieli i dostosowana do programu 
nauczania w szkołach. Wiązała się zwykle z obchodzonymi rocznicami, świętami, ale 
takŜe dotyczyła innych tematów np. w Filii nr 7 prowadzono lekcje pt.: 
Poradnik maturzysty: bibliografia, śycie i dzieła Fryderyka Chopina jako motyw literacki i 
filmowy, Dni Polsko-Czeskie: Czeski film i świat Hrabala, Historyczne ślady w kulturze 
polskiego rokoka, Styl konwersacyjny, a determinanty płci.  
Ogółem odbyło się 286 lekcji, w których udział wzięło 5679 uczniów. 
 
Ponadto dla wszystkich chętnych dzieci organizowane są spotkania autorskie, Dyskusyjne 
Kluby Ksiązki, zajęcia z języka angielskiego np. BliŜej Albionu w Filii nr 3. W wielu filiach 
bibliotekarki pomagają w nauce.  
KaŜde chętne dziecko ma moŜliwość uczestniczenia w Akcjach Ferie z KsiąŜką i Lato z 
Ksiązką. Ogółem w zajęciach w czasie wolnym od nauki udział wzięło 2731 dzieci, a 
frekwencja w czasie 567 spotkań wyniosła 5588 osób. 
Ciekawą formą promocji biblioteki wśród młodzieŜy jest prowadzenie blogów przez 
pracowników filii nr: 3, 16, 19, 20, 32, który jest zarówno źródłem informacji o bibliotece, 
jak równieŜ miejscem gdzie młodzieŜ uczestnicząca w zajęciach ma okazję obejrzeć się 
później na fotografiach i pochwalić nimi rodzicom czy swoim znajomym. 
DuŜym zainteresowaniem cieszą się wśród dzieci i rodziców zajęcia w ramach warsztatów 
plastycznych, które odbywają się cotygodniowo przez cały rok szkolny w filiach nr: 3, 23, 
16. W godzinnych spotkaniach bierze udział zwykle do 10 osób, a frekwencja wyniosła w 
przeciągu roku w Filii nr 3 - 264 dzieci, w Filii nr 23 - 272, natomiast w Filii nr 16 – 373 
osoby. Podczas zajęć dzieci przede wszystkim zapoznają się z róŜnymi technikami 
plastycznymi, wykonując przykładowe prace oraz rozwijają umiejętności manualne i uczą 
się posługiwać rozmaitymi narzędziami. Plan warsztatów obejmuje równieŜ ćwiczenia 
rysunkowe z wyobraźni, zabawę z przestrzennymi - trójwymiarowymi formami, a takŜe 
zadania pozwalające poszerzyć wiedzę o stosowaniu kolorów.  
Przykładowe tematy zajęć: 
- projekt 2 stron ksi ąŜki z tekstem oraz ruchom ą ilustracj ą (ksiąŜeczki zawierają 
wierszyki polskich autorów, które zostają wybrane wspólnie z dziećmi). Zajęcia 
rozpoczynają się od wymyślenia ilustrowanej sceny oraz postaci w niej występujących. 
Kolejnym etapem jest układanie kompozycji z uwzględnieniem elementu, który będzie się 
rozkładał lub przesuwał za pomocą papierowego mechanizmu. 
- model akwarium : powstaje z duŜego kartonowego pudła z wyciętymi 3 ścianami. Całość 
jest malowana bądź wyklejana, np. na tylnej ścianie namalowane zostają fale, a dno 
wykonywane jest z róŜnych materiałów (bibuła, kartonowe paski, skrawki tkanin). 
Następnie dzieci rysują poszczególne gatunki zwierząt morskich na podstawie kolorowych 
albumów - zadanie połączone jest z ćwiczeniem umiejętności obserwowania 
charakterystycznych cech budowy, ubarwienia czy kształtów zwierząt. Wszystkie 
narysowane ryby są później wycinane i wieszane na nitkach.  
- zakładki do ksi ąŜek: tworzone są z kartonowych ramek, a ich środek wypełnia 
witraŜowe okienko – zrobione z przeźroczystej folii. Dzieci wybierają tematykę i sposób 
ozdabiania zakładek: geometryczne wzory, ornamenty, motywy roślinne, zwierzęce bądź 
rysunki, ilustrujące fragmenty ulubionej ksiąŜki.  
- „mini teatrzyk” : dzieci tworzą ozdabiane róŜnymi materiałami postacie (kukiełki) 
z wybranej bajki oraz elementy tła – scenografia (collage), które połączone z tekturowym 
paskiem stanowią „scenę”.  
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5.4. Formy animacji pracy z dzie ćmi i młodzie Ŝą – wybrane przykłady. 
 
Obchody Dnia Babci i Dziadka  - corocznie organizowane są imprezy skierowane 
głównie do najmłodszych odbiorców (głównie w wieku przedszkolnym i dzieci młodszych). 
Wśród ponad 20 spotkań zorganizowana została m.in. impreza integracyjna, 
przeprowadzona w Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo– Pielęgnacyjnym „Karolinka”, pt. 
Po prostu Babcia, po prostu Dziadek. 
 
FERIE Z KSIĄśKĄ 2010 - w dniach 15-26 lutego 2010 roku organizowano szereg zajęć 
dla dzieci i młodzieŜy w ramach corocznej akcji Ferie z KsiąŜką. W tym roku – z okazji 
pięćdziesiątych urodzin Mikołajka, bohatera ksiąŜek Goscinny'ego i Sempégo – hasłem 
przewodnim było: Czytamy z Mikołajkiem. Ogółem w 18 filiach (nr: 3, 5Mł., 6, 10, 11, 14, 
16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 32, 36) w akcji uczestniczyło 1818 dzieci. Biblioteka 
oferowała ciekawe, aktywizujące imprezy promujące czytelnictwo i zachęcała do 
zdobywania wiedzy na temat serii ksiąŜek o Mikołajku. Przygotowane zajęcia trwały 
łącznie 540 h i 40 min. 
 
DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU - w dniach 5-10 lutego, w filiach nr: 3, 4, 5Mł., 6, 
10, 14, 15, 17, 19, 21, 27, 30, 31, 32, 36 zorganizowano róŜnorodne zajęcia: lekcje 
biblioteczne, pogadanki, całodniowe quizy i zagadki z nagrodami, spotkanie z policjantami, 
konkursy plastyczne – zarówno w formie „tradycyjnej” jak i „komputerowej”, zajęcia 
multimedialne, spotkania w ramach innych zajęć. Łącznie zorganizowano zajęcia dla 288 
dzieci. Biblioteka prowadzi nieprzerwanie KAWIARENKI PRZYJAZNE DZIECIOM, 
które są inicjatywą Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej realizującej wspólnie 
z Fundacją Dzieci Niczyje program Komisji Europejskiej „Safer Internet” w Polsce 
(podobnie jak Dzień Bezpiecznego Internetu). W 24 filiach MBP w Katowicach posiada 
programy filtrujące zainstalowane na komputerach udostępnianych dzieciom, ponadto 
komputery są monitorowane przez pracowników kawiarenki. Znajdują się tam równieŜ 
materiały promujące zasady bezpiecznego korzystania z sieci, oznaczenie oraz ulotki, z 
którymi moŜe zapoznać się dziecko korzystające z Internetu. 
 
Międzynarodowy Dzie ń Ksi ąŜki dla Dzieci 2 kwietnia 2010 r. 
Zorganizowano ponad 20 spotkań dla dzieci, podczas których nie tylko czytano fragmenty 
ksiąŜek, ale takŜe rozwiązywano kilkanaście quizów, zagadek i rebusów. 
Międzynarodowym hasłem promującym ten dzień było „ KsiąŜka czeka na Ciebie - znajdź 
ją!” więc w Bibliotece szukano postaci, odpowiedzi i ulubionych tekstów. Krótki zapis 
filmowy z „poszukiwawczych” zajęć moŜna podejrzeć w kanale YouTube Biblioteki. 
 
Imprezy dla dzieci w ramach Światowego Dnia Ksi ąŜki i Praw Autorskich 23 kwietnia 
2010 r. 
Wśród licznych zajęć dla dzieci przeprowadzono: zajęcia literacko-plastyczne na 
podstawie ksiąŜki Banialuki do zabawy i nauki Agnieszki Frączek w Filii nr 3; Konkurs 
literacki z nagrodami Czy znasz twórczość polskich noblistów w Filii nr 7; Poznajmy 
Chopina – lekcję multimedialną dla gimnazjalistów z okazji Roku Chopinowskiego, w Filii 
nr 25; Skarbnice wiedzy - konkurs plastyczny na projekt okładki encyklopedii dla dzieci, w 
Filii nr 5 Mł. 
Jednym z najciekawszych punktów SDKiPA, w ramach Festiwalu Literatury Popularnej 
POPLIT we współpracy ze Śląskim Klubem Fantastyki było spotkanie z Rafałem Kosikiem, 
pisarzem science fiction, autorem cyklu Felix, Net i Nika oraz Katarzyną Sienkiewicz – 
Kosik, 23 kwietnia 2010 r. o godz. 12.00 w Filii nr 11. Spotkanie prowadził Jakub Ćwiek.  
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OPISZ MIEJSCE W KATOWICACH, KTÓRE JEST DLA CIEBIE S ZCZEGÓLNE 
I UZASADNIJ - konkurs prowadzony wspólnie z Miastod zieci.pl:  
Poprzez konkurs Biblioteka chciała zainteresować dzieci i ich rodziców literaturą, postacią 
Koziołka Matołka oraz miastem Katowice. Chcieliśmy takŜe zachęcić do wyszukiwania 
informacji, szczególnie w Bibliotece, do kreatywnej zabawy z całą rodziną. Konkurs 
przeznaczony był dla grup rodzinnych: dzieci i ich rodziców (opiekunów, dziadków). Wiek 
dziecka, który zgłaszał pracę nie mógł przekroczyć 15 lat. KaŜda grupa rodzinna mogła 
przesłać tylko jedną pracę. Nie było ograniczenia wielkości i wieku pozostałych 
uczestników grupy rodzinnej. Członkowie rodziny nie musieli być mieszkańcami Katowic. 
Praca miała zawierać opis ulubionego lub szczególnego miejsca w Katowicach wraz z 
uzasadnieniem. Praca miała być przygotowana w formie: opisu, opowiadania, wiersza 
bądź innej formy literackiej. 
 
Imprezy dla dzieci w ramach XVI Spotka ń Pisarzy, Czytelników i Bibliotekarzy   
Przygotowano dla dzieci wiele niespodzianek: na scenie w przerwie pomiędzy występami 
artystów i zaproszonych gości, organizowano quizy i zagadki dla dzieci i młodzieŜy, a na 3 
stanowiskach w Parku czekały na uczestników dodatkowe akcje:  
1. Bohaterowie czeskich bajek. Dzieci po wysłuchaniu fragmentów czeskich ksiąŜeczek 
rysowały kredą na chodniku ulubionych bohaterów. 
2. Nabarvit abeceda czyli namalować alfabet! Między drzewami rozwieszono folię na której 
dzieci malowały farbami litery z czeskiego alfabetu. Finalnie powstała duŜa, kolorowa 
kotara z róŜnie namalowanymi literkami i imionami. 
3. Zagadki z czeskiego kufra - na tym stanowisku pracownik Biblioteki czytał dzieciom 
fragmenty ksiąŜek, a następnie dzieci losowały pytanie z „czarodziejskiego”, specjalnie 
przygotowanego kufra. 
Imprezy dla dzieci w ramach: Tydzie ń Bibliotek 8 – 15 maja 2010 r. 
BIBLIOTEKA TO PLUS 
Zdecydowana większość przeprowadzonych imprez pod hasłem przeznaczona była dla 
dzieci i młodzieŜy. PoniewaŜ wprowadzono Słowa, Dźwięki, Obrazy szereg nowych 
działań, realizowanych metodami aktywnymi, które będą częściej wykorzystywane w 
Bibliotece, MBP w Katowicach stała się i staje się w dalszym ciągu miejscem, do którego z 
chęcią przychodzą róŜne grupy uŜytkowników. Dzięki poszerzeniu oferty i urozmaiceniu 
zajęć – szczególnie dla najmłodszej grupy odbiorców – rozwinięto sposoby rozpoznawania 
potrzeb poszczególnych grup czytelników. 
Dzieci maluj ą poezję – wspólna Akcja MBP w Katowicach, Górnośląskiego Centrum 
Kultury i BWA w Katowicach. 
Akcja związana była z wystawą Stanisława DróŜdŜa, jednego z najwybitniejszych artystów 
zajmujących się sztuką konceptualną. Wystawę STANISŁAW DRÓśDś. 
POCZĄTEKONIEC. POEZJA KONKRETNA. PRACE Z LAT 1967- 2007 moŜna było 
oglądać w Galerii Sztuki Współczesnej BWA oraz w Górnośląskim Centrum Kultury 
w terminie od 7 maja do 26 czerwca 2010 r. Akcja obejmowała wykonanie KALIGRAMÓW 
oraz poezji konkretnej przez dzieci w wieku od 7 do 18 lat. Najciekawsze prace zostały 
nagrodzone w trzech kategoriach wiekowych i zaprezentowane na wystawie w 
Górnośląskim Centrum Kultury. W pięciu filiach MBP w Katowicach (nr: 3, 5 Mł., 6, 20, 32) 
przeprowadzono spotkania na temat poezji konkretnej i Akcji – bibliotekarki czytały 
fragmenty ulubionych ksiąŜek i wierszy dzieci, mówiły o ulubionych słowach i o tym jak je 
namalować lub narysować. W rezultacie Biblioteka zebrała ponad 30 (1/3 wszystkich prac, 
które złoŜono do konkursu) kolorowych i czarno-białych prac inspirowanych pracami 
Stanisława DroŜdŜa. Prace przekazaliśmy do Górnośląskiego Centrum Kultury w 
Katowicach. 
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VII Ogólnopolski Tydzie ń Czytania Dzieciom 1 - 6 czerwca 2010 r.   
Podczas tegorocznego Tygodnia, bibliotekarki zaplanowały Artystyczne czytanie dzieciom 
- które angaŜuje wszystkie moŜliwe zmysły dziecka i wykorzystuje róŜne metody 
zachęcania do poznawania otaczającego świata poprzez słowo. Łącznie zorganizowano 
79 imprez, w których uczestniczyło 1333 dzieci wraz z opiekunami. 
 
Lato z ksi ąŜką: Przygoda z ksi ąŜką 
Formy pracy i metody wykorzystane w ramach Akcji Lato z Ksi ąŜką: Przygoda z 
ksi ąŜką 
Od 29 czerwca do 31 sierpnia 2010 r., od wtorku do czwartku w godz. od 10.00 - 13.00 w 
kilkunastu filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach: 3, 5Mł., 6, 10, 11, 16, 17, 
19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32 (oraz akcja w Filii nr 38 w Górnośląskim Centrum 
Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach) odbyło się szereg ciekawych imprez dla 
dzieci, m.in.: 
- spotkania survivalowe w Parku Kościuszki współorganizowane przez pisarza 
i podróŜnika Krzysztofa Petka; 
- gra geograficzna: Kontynenty na Fali; gra terenowa Uwaga pościg!; gra terenowa, 
połączona z zabawą logiczną: Detektywi i dedukcja; 
- Wędrowny obóz Trójki - ćwiczenie reguł przetrwania, 
- Cirrus czy cumulonimbus – warsztaty przewidywania pogody; 
- Trekking w sieci, czyli podróŜowanie na ekranie - warsztaty komputerowe; tworzenia map 
i ich odczytywanie w poszczególnych dzielnicach Katowic; 
- warsztaty plastyczne (m.in. wykonywanie projektu okładki ksiąŜki Krzysztofa Petka, 
plener rysunkowy - dokumentacja zabytkowej zabudowy Katowic; wykonywanie postaci do 
teatrzyku kukiełkowego, warsztaty z ceramiki w Pracowni Ceramiki Artystycznej; 
- zajęcia Miasto jak ogród - odkrywanie zielonych zakamarków Katowic oraz nieznanych 
miejsc naszego miasta 
- Islamski widnokrąg – odwiedziny w centrum muzułmańskim w Katowicach - letnie 
koncerty muzyczne dla dzieci, pikniki sportowe - zajęcia z orientacji w terenie, nauka 
wiązania węzłów, rozpalania ogniska, 
- Odpowiedni ekwipunek – jak spakować plecak na wielkie i małe wyprawy, przedmioty 
bezwzględnie niezbędne, jak zrobić deszczomierz i inne ciekawe przedmioty potrzebne 
turyście; Zielona kuchnia – co i jak przyrządzić w terenie; 
-  Wyprawa na hałdę: obserwacja ptaków, roślin, okolicy; 
- Utrwalić za pomocą fotografii - zajęcia fotograficzne poprowadzone przez 
profesjonalistów; 
- zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Rud Srebronośnych w Tarnowskich Górach; 
- Ślady na blogu – czyli praktyczna nauka tworzenia bloga i zapisu wspomnień. 
Akcja zakończyła się 31 sierpnia w Skansenie, gdzie około 80 dzieci mogło uczestniczyć 
w licznych zabawach edukacyjnych oraz wygrywać nagrody w licznych konkursach 
organizowanych przez Bibliotekę. Zgodnie z przygotowanym wcześniej planem odbyło się 
ponad 400 spotkań, w których wzięło udział 913 dzieci, frekwencja wyniosła  - 3811 osób. 
 
Dzień Głośnego Czytania  
Edycja X Dnia Głośnego Czytania przebiegała  pod hasłem W świecie małego Frycka. 
Miało to związek z ogłoszeniem roku 2010 rokiem Fryderyka Chopina. Z tej okazji, filie nr 
3, 5 Mł., 6, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 32, 36, 38 (szpitalna) 
zorganizowały spotkania z dziećmi. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać bajek o Fryderyku 
Chopinie, jego utworów, zagadek i muzycznych krzyŜówek.  
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III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny i Literacki – J a i Mój Mi ś zorganizowany 
z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia  
Na konkurs wpłynęło ponad 1480 prac plastycznych (1253 prace i ponad 200 nie 
zakwalifikowanych do oceny jury) i 193 prace literackie. Nagrodzonych i wyróŜnionych 
zostało 18 dzieci. 
Finał konkursu połączony z wystawą prac dzieci został zorganizowany 25 listopada, 
w Światowy Dzień Pluszowego Misia, w Filii nr 11. Podczas ceremonii uroczystego 
wręczenia nagród wiele dzieci dodatkowo otrzymało pamiątkowe medale za prawidłowe 
rozwiązanie zagadek czytanych przez prowadzącą.  
10-lecie Bajki z… ciastkiem.  
 
Miesi ąc listopad pod hasłem Literackiego Tornada 
Głośne czytanie dzieciom, odbywające się w kaŜdy wtorek, trwa nieprzerwanie juŜ 10 lat. 
Co tydzień o godz. 17.00, w filiach nr: 3, 4, 5 Mł., 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 
25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36, dzieci mogą wysłuchać bajek. Wyjątkiem jest Filia nr 38 
(szpitalna), gdzie ze względu na rozkład dnia czytanie odbywa się o godz. 14.30. oraz Filia 
nr 17, gdzie spotkania, na których bajki dzieciom czyta Krystyna Wiśniewska Sławik, 
aktorka Teatru Śląskiego, odbywają się w soboty Z okazji dziesięciolecia bibliotekarze 
zorganizowali w listopadzie, specjalne, jubileuszowe spotkania pod hasłem Literackie 
Tornado. Podsumowaniem wszystkich listopadowych, wtorkowych spotkań było Literackie 
Tornado w Filii nr 32, które odbyło się w ostatni wtorek listopada. Atrakcją tego 
niezwykłego wieczoru był występ teatru dla dzieci Wielkie Koło z interaktywnym 
spektaklem Sznurkowe Skrzaty oraz zabawy i konkursy. Dodatkowo dzieci, które przyszły 
na spotkanie, przebrane za swoją ulubioną postać literacką otrzymały specjalną 
niespodziankę. Zwieńczeniem imprezy było poczęstowanie wszystkich przybyłych, 
specjalnie przygotowanym na tę okazję, literackim tortem.  
 
Spotkania autorskie dla dzieci i młodzie Ŝy wymienione w pkt. 5.2. 
W załączeniu do sprawozdania  
Tabela Formy pracy z czytelnikiem i promocja ksiąŜki 2010. Załącznik nr 2. 
 
5.5. Wykorzystanie czytelni.  
 

Analiza porównawcza wyników sieci 2009/2010  
 

Udostępnienie prezencyjne 
Stan na  

30.12. 2009 r. 

Stan na  
31.12. 2010 

r. 
+/- 

odwiedziny 67.433 66.471 -1,4% 

ksiąŜek  65.577 56.294 -14,1% 

czasopism oprawnych 1.100 788 -28,4% 

czasopism nieoprawnych  95.044 77.262 -18,7% 

zbiorów specjalnych 3.208 2.235 -30,3% 

udzielonych informacji 35.380 30.641 -13.4% 

Liczba uŜytkowników Internetu 15.343 36.915 +140,6% 
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Na podstawie danych statystycznych za ostatnie lata stwierdzono, Ŝe zgodnie 
z ogólnokrajową tendencją, spowodowaną coraz powszechniejszym dostępem do 
elektronicznych źródeł informacji, spada zainteresowanie czytelników korzystaniem „na 
miejscu” z księgozbioru naukowego. 
 
Z tego teŜ względu samodzielnie funkcjonującą i rejestrującą coraz niŜsze wyniki,  
Czytelnię połączono w jednym lokalu przy ul. Młyńskiej z Filią nr 13, posiadającą 
najwyŜszą liczbę czytelników w sieci. Pozwoli to na lepsze wykorzystanie księgozbioru 
prezencyjnego – z uwagi na zwiększenie frekwencji czytelników w wyniku połączenia.  
W dalszym ciągu w tej placówce są prowadzone kartoteki, które są bogatym źródłem 
informacji dla uŜytkowników, głównie maturzystów i studentów. 
Podstawowe wyniki w zakresie udostępniania prezencyjnego tej placówki ilustruje niŜej 
zamieszczone zestawienie: 
 

  Udostępnianie    
 Ilość 

odwiedzin 
ksiąŜek czasop. 

oprawn. 
czasop. 
nieopr. 

Internet 
 

Multimedia Udziel 
inform 

2008 6570 14587 1640 10618 574 151 1611 
2009 7004 13720 1100 13207 1005 73 2123 
2010 5846 7603 788 9462 1303 57 917 

2010/2009 
 

-1158 -6117 -312 -3745 +298 -16 -1206 

2010/2009 -16,5% -44,6% -28,4% -28,4% +29,7% -22% 56,8% 
 
W dalszym ciągu utrzymuje się tendencja spadkowa zarówno w ilości odwiedzin, jak 
i wypoŜyczeń zbiorów. Niewątpliwie taki stan w duŜej mierze spowodowany jest 
gwałtownym rozwojem Internetu, co widać równieŜ po rosnącej liczbie uŜytkowników 
równieŜ w Bibliotece.  
Ponadto, w ostatnich latach znacznie wzrosła dostępność ksiąŜek naukowych. Niemałe 
znaczenie ma teŜ fakt, iŜ filie MBP są bogato zaopatrzone w księgozbiór 
popularnonaukowy. JeŜeli czytelnik ma moŜliwość poŜyczenia ksiąŜek do domu, to z tego 
korzysta. 
Jak wynika z obserwacji zmniejsza się liczba uŜytkowników czytelni wśród czytelników 
młodych, wzrasta natomiast liczba osób starszych. Starsi czytelnicy, oprócz bieŜącej 
prasy, korzystają głównie z literatury na temat: prawa spółdzielczego, spadków, hipoteki, 
ksiąg wieczystych, wywłaszczenia, przepisów dotyczących emerytur i rent, pomocy 
społecznej. Zaspokajamy potrzeby tej grupy uŜytkowników gromadząc ksiąŜki o tematyce 
prawniczej, akty prawne - Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie oraz udostępniając system 
informacji prawnej LEGALIS (obecnie Filia nr 13, przy ul. Młyńskiej 5). Zdecydowana 
większość czytelników korzystających z aktów prawnych, zarówno w formie papierowej, 
jak i elektronicznej wymaga pomocy bibliotekarza. 
 
 
5.6. Charakterystyka usług informacyjnych Bibliotek i. 
 
Realizacja usług informacyjnych w MBP w Katowicach odbywa się w oparciu o zbiory 
biblioteczne (drukowane i elektroniczne) oraz zasoby sieci Internet. 
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Oferta obejmuje:  
- informację katalogową (informowanie o zbiorach własnych, pomoc w korzystaniu 

z katalogu komputerowego OPAC, instruktaŜ w zakresie wyboru technik i metod 
wyszukiwania informacji oraz korzystania z języków informacyjno-wyszukiwawczych); 

- informację biblioteczną (informowanie o zasobach innych filii Biblioteki, innych bibliotek, 
lokalizowanie poszukiwanych materiałów w innych filiach, w Oddziale KsiąŜki Mówionej, 
itd.); 

- informację bibliograficzną (pomoc w poszukiwaniu materiałów do prac maturalnych, 
semestralnych, naukowo-badawczych, pomoc w wyszukiwaniu baz i zasobów 
sieciowych); 

- informację faktograficzną (tworzoną w oparciu o encyklopedie, słowniki, leksykony, 
informatory, przewodniki oraz zasoby Internetu); 

- informację o obowiązujących normach w zakresie tworzenia przypisów bibliograficznych, 
zasadach sporządzania bibliografii załącznikowej. 

Usługi informacyjne realizują wszystkie filie Biblioteki oraz pracownicy Działu 
Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów, którzy pełnią dyŜury telefoniczne. Ilość 
udzielonych informacji w jest niŜsza niŜ w analogicznym okresie zeszłego roku, nawet w 
okresie matur nie zarejestrowano wzmoŜonego zainteresowania księgozbiorem 
popularnonaukowym. Z rozmów z wielu czytelnikami wynika, Ŝe poszukują informacji 
głównie w zasobach Internetu.  

Statystyka odwiedzin strony http://www.mbp.katowice.pl  

Summary by Month 
           

Daily Avg Monthly Totals 
Month 

Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits 
           

Dec 2010 60861 46863 3030 616 10813 25045194 19119 93937 1452761 1886715 

Nov 2010 72073 55798 4012 720 11900 29593384 21604 120369 1673945 2162214 

Oct 2010 72807 55804 4052 637 10270 26527561 19749 125617 1729929 2257039 

Sep 2010 50597 37550 3045 493 7510 14364882 14790 91357 1126514 1517910 

Aug 2010 44153 32597 2527 446 6679 12981925 13828 78352 1010514 1368746 

Jul 2010 43482 32665 2382 470 6764 17091711 14588 73850 1012645 1347969 

Jun 2010 48250 36178 2633 535 7489 22356754 16058 78995 1085351 1447514 

May 2010 53931 41036 2944 552 8565 33971380 17134 91269 1272128 1671877 

Apr 2010 54865 42559 2859 557 8451 32977239 16712 85771 1276792 1645963 

Mar 2010 57596 43275 3358 628 9539 36366116 19468 104104 1341552 1785476 

Feb 2010 59325 42927 3245 582 8359 34458532 16321 90881 1201963 1661118 

Jan 2010 51534 38097 2793 532 8693 34763083 16514 86593 1181031 1597564 
           

Totals 320497761 205885 1121095 15365125 20350105 

 
Sprawą priorytetową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej jest zaoferowanie czytelnikom jak 
najłatwiejszego dostępu do ksiąŜki i informacji. W tym celu od 1997 roku prowadzi się 
prace w zakresie komputeryzacji i informatyzacji, kiedy to wraz z zakupem licencji systemu 
PROLIB, rozpoczęło się tworzenie elektronicznej bazy danych i dąŜenie do utworzenia 
katalogu on-line całości zbiorów. Sukcesywnie prowadzi się retrokonwersję zbiorów i na 
dzień 30 czerwca 2010 r. Katalog OPAC dostępny dla czytelników z serwisu MBP 



25 

www.mbp.katowice.pl zawierał 725.098 opisów bibliograficznych (111.942 tytułów ksiąŜek) 
obejmując ksiąŜki zakupione od stycznia 1997 r. do wszystkich placówek MBP oraz całość 
zbiorów Filii nr: 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 25, 32, które są w pełni skomputeryzowane 
tj. podłączone do bazy danych Systemu Zarządzania Biblioteką ProlibM21 i prowadzą 
wypoŜyczenia w tym systemie. W roku 2010 podłączono Filie nr: 25, 11, 12. 
Czytelnicy korzystający ze skomputeryzowanej biblioteki czerpią znacznie większe 
korzyści uŜytkowe niŜ z bibliotek z tradycyjnym warsztatem wyszukiwawczym. 
Komputeryzacja usprawnia udostępnianie i wypoŜyczanie - skraca czas oczekiwania na 
potrzebne materiały. Katalog komputerowy umoŜliwia sprawne i szybkie uzyskanie 
informacji o źródłach, a takŜe usprawnia warsztatowe, administracyjne i sprawozdawcze 
prace bibliotekarza. 
Jedną z największych korzyści wprowadzenia komputeryzacji jest mobilizowanie 
czytelników do sumiennego przestrzegania regulaminu Biblioteki, a tym samym 
zminimalizowanie ryzyka przetrzymania materiałów bibliotecznych. 
 
Pracownicy udzielają informacji nie tylko o zbiorach własnych, bądź innych filii MBP, ale 
informują teŜ o materiałach bibliotecznych gromadzonych w innych bibliotekach, 
wykorzystując strony internetowe i katalogi on-line tych bibliotek. 
 
 
FORMY PROMOCJI BIBLIOTEKI 
 
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach współpracuje z ponad 150 placówkami  
oświatowymi, instytucjami kulturalnymi i organizacjami społecznymi; z ponad 20 firmami 
i wydawnictwami oraz władzami miasta. 
 
KaŜda filia Biblioteki posiada stałą sieć placówek, z którymi współpracuje. Bibliotekarze 
budują relacje z otoczeniem lokalnym starając się, by kaŜda z grup czytelników – 
szczególnie najmłodszych i niepełnosprawnych – miała dostęp do literatury i informacji 
oraz brała czynny udział w organizowanych projektach. 
Dzięki wsparciu naszych sponsorów i współpracy z czołowymi polskimi wydawnictwami 
mogliśmy przekazać uczestnikom wiele cennych nagród. 
Pracownicy Biblioteki pracuj ą takŜe nad sprawn ą promocj ą w sieci: powstały blogi 
Filii bibliotecznych, Biblioteka publikuje w takich  serwisach jak YouTube, MySpace, 
Facebook oraz Scribd. 
 
Bezpośrednie formy promocji: 
- Przeprowadzanie lekcji bibliotecznych, wycieczek jako praktycznej prezentacji 
sposobów korzystania z Biblioteki, jej agend i zbiorów. 
- Upowszechnianie adresu serwisu internetowego www.mbp.katowice.pl oraz 
informacji tam zamieszczanych; 
- Prezentacja nowości ksiąŜkowych i wydawniczych w serwisie internetowym 
Biblioteki; 
- Organizowanie konkursów w oparciu o nowości wydawnicze; 
- Informowanie czytelników o aktualnych wydarzeniach w filiach poprzez kontakt 
bezpośredni, listowny, telefoniczny i e-mailowy; 
- Organizowanie kiermaszów ksiąŜek; 
- Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z partnerami, sponsorami, prasą, radiem 
i telewizją, portalami internetowymi; stałe zapraszanie do uczestnictwa w programach 
organizowanych przez Bibliotekę i przekazywanie informacji o działalności instytucji. 
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Formy wydawnicze: Gazetki popularyzujące działalność Biblioteki w środowisku 
lokalnym. Zawierają informacje na temat: nowości ksiąŜkowych, oferowanych usług, 
organizowanych imprez, sieci MBP. 
Filia nr 1 „Nowinki Jedynki” 
Filia nr 3 „Biblio- wieści”  
Filia nr 6 „Biblioteka na 6” 
Filia 5 Mł. i 7  „Biblioteka pod Głogami” 
Filia nr 10 „Nowości Dziesiątki”  
Filia nr 11 „Jedenastka” 
Filia nr 12 „Nietuzinkowa dwunastka” 
Filia nr 13 „Młyńska 5”  
Filia nr 14 „BiblioZetka strefa 14” 
Filia nr 15 „Przyjazna 15-tka” 
Filia nr 16 „Wiadomości Szesnastki” 
Filia nr 17 „Rozmaitości Siedemnastki” 
Filia nr 19 „Aktualności 19” 
Filia nr 20 „20-stka” 
Filia nr 22 „Wieści z 22” 
Filia nr 23 “BIBLIOforum 23” 
Filia nr 25 „FLESZ 25” 
Filia nr 26 „Nad Ślepiotką”  
Filia nr 27 „Na górce” 
Filia nr 28 „Pod Zegarem” 
Filia nr 30 „Gazetka Biblioteczna”  
Filia nr 31 „Libellus 31” 
Filia nr 32 „Teka 32” 
Filia nr 36 „Klyty” 
 
Plakaty, ulotki, informatory, zaproszenia powiadamiające i zachęcające do odwiedzania filii 
MBP w Katowicach oraz informujące o akcjach i imprezach redagowane przez 
pracowników Działu Metodyki, Analiz i Promocji. 
 
Zarówno media lokalne, jak i portale internetowe, zamieszczały informacje 
o odbywających się w Bibliotece imprezach i realizowanych projektach: ukazało się wiele 
artykułów w Dzienniku Zachodnim oraz Gazecie Wyborczej. 
W 2010 główny nacisk połoŜono na przekazywanie informacji do prasy i serwisów 
internetowych oraz do mediów lokalnych – do czasopism wydawanych w poszczególnych 
dzielnicach Katowic (Biuletynie samorządowym Kostuchna, Nasze Tysiąclecie) i do 
wydawnictw parafialnych i spółdzielczych. 
Co miesiąc ukazuje się informacja o działalności Biblioteki w miesięczniku Nasze Katowice 
oraz Ultramaryna. 
 
Głównym nośnikiem promocji oraz stałym medium informowania o bieŜących działaniach 
były prasa i Internet – takŜe serwis Biblioteki oraz serwisy i portale, z którymi współpracuje 
Biblioteka.  
 

Portale współpracujące z Biblioteką: 
� http://www.slaskie.pl/ 
� http://www.2016katowice.eu/ 
� http://www.e-slask24.com 
� http://bliskociebie.interia.pl/ 
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� http://www.qype.pl/ 
� http://katowice.olx.pl 
� http://www.silesiakultura.pl/db_dodaj_imprezy.php   
� http://pozytywy.com/ 
� http://www.naszslask.pl/ 
� http://www.instytutksiazki.pl 
� http://www.silesia-region.pl/ 
� http://www.portal.katowice.pl 
� http://www.planero.pl 
� http://www.esil.pl/index.php?g=kontakt 
� http://www.mmsilesia.pl/  
� http://www.pora.pl/ 
� http://zicherka.pl/ 
� http://czasdzieci.pl/slask/ 
� http://slask.miastodzieci.pl/ 
� http://www.qlturka.pl 
� http://dzieci.gdzieco.pl/ 

 
Wybrany spis notatek, które się ukazały w sieci oraz w formie papierowej, dostępny jest 
pod adresem:  
http://www.mbp.katowice.pl/index.php?strona=napisalionas 
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6. Czytelnictwo i działalno ść na rzecz specjalnych grup u Ŝytkowników. 
 
6.1. Stan i ocena działalno ści filii i punktów bibliotecznych w szpitalach, dom ach 
opieki (w tym liczba zbiorów, czytelników, wypo Ŝyczeń). 
 
W stosunku do roku poprzedniego nie uległa zmianie liczba placówek działających na 
rzecz osób niepełnosprawnych oraz chorych z dysfunkcjami. Podkreślić naleŜy, Ŝe 
Biblioteka prowadzi 2 filie, których zadaniem jest obsługa czytelników przebywających w 
szpitalach – Filie nr 34 i 38 oraz Odział KsiąŜki Mówionej przy Filii nr 1.  
 

Filia szpitalna 
dane na 31.12.2010 r.  

F34 F38 

Stan ogółem 
księgozbioru 

4590 vol. 2329 vol. 

Liczba czytelników 1471 1382 

WypoŜyczenia 11600 4678 
 

W Filii nr 38, poza odwiedzaniem z ksiąŜkami oddziałów szpitalnych dla małych 
pacjentów, przygotowano między innymi: 
Ferie z Ksi ąŜką - ogółem w 10 imprezach zorganizowanych przez bibliotekarzy wzięło 
udział 67 uczestników;  
Lato z Ksi ąŜką - w 28 imprezach wzięło udział 192 uczestników; 
Bajka z ... ciastkiem  - 50 spotkań, w których wzięło udział 297 dzieci; 
Światowy Dzie ń Chorego  - bibliotekarze odwiedzali jednocześnie 6 oddziałów 
szpitalnych; 
udział wzięło ogółem 21 pacjentów; 
Międzynarodowy Dzie ń Ksi ąŜki dla Dzieci, Światowy Dzie ń Ksi ąŜki i Praw Autorskich 
- bibliotekarze odwiedzali jednocześnie kilka oddziałów szpitalnych; ogółem wzięło udział 
40 małych pacjentów. 
 

6.2. Funkcjonowanie oddziałów ksi ąŜki mówionej (w tym zbiory – liczba tytułów, 
liczba czytelników, wypo Ŝyczeń). 
 
W Oddziale KsiąŜki Mówionej dostępny jest dla czytelników z dysfunkcją wzroku oraz 
dla dyslektyków zbiór KsiąŜki Mówionej z literatury pięknej i popularnonaukowej 
dla dorosłych i dzieci nagrany na kasetach, płytach CD oraz w formacie Czytaka 
(odtwarzanie ksiąŜek mówionych zapisanych cyfrowo na kartach elektronicznych).  
Poza księgozbiorem i Czytakiem, Filia nr 1 posiada do dyspozycji czytelników 
specjalistyczny program komputerowy – Window Eyes – umoŜliwiający niewidomemu 
pracę z komputerem. Dodatkowo komputer wyposaŜony jest w wysokiej jakości skaner, 
mający moŜliwość przetworzyć tekst dokumentu na mowę. Szkoleniem 
niepełnosprawnych w obsłudze programu oraz pomocą zajmuje się niewidomy pracownik 
biblioteki pan Czesław Chmiel.  
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ODDZIAŁ KSIĄśKI MÓWIONEJ PRZY FILII NR 1 
 

WypoŜyczenia zbiorów 
specjalnych 

11559 

Księgozbiór 
 

5641 tytułów 

Liczba czytelników 
zarejestrowanych w OKM 

242 osoby 

 
 
6.3. Czy ksi ąŜki do słuchania gromadzone s ą teŜ w placówkach uniwersalnych 
czy tylko w oddziale ksi ąŜki mówionej; czy udost ępnia si ę te zbiory tylko osobom 
z dysfunkcj ą wzroku, czy te Ŝ innym. 
 
Od stycznia 2009 r. Biblioteka, takŜe z myślą o czytelnikach niewidomych 
i słabowidzących, wzbogaciła swoje zbiory o audiobooki -  ksiąŜki do słuchania na płytach 
CD w formacie mp3. Najpopularniejsze dzieła literatury dla dzieci i dorosłych czytane 
przez znanych i lubianych aktorów i lektorów, dostępne są w Filiach nr: 1, 5 Mł., 9, 11, 13, 
25, 32 i 35. Stan zbiorów specjalnych na 31.12.2010 r. tych placówek:: 

- filmy na kasetach VHS (F. 32) – 130 
- dźwiękowe nagrania muzyczne na kasetach magnetofonowych (F.32) – 2227 
- dźwiękowe nagrania muzyczne na płytach analogowych  (F. 32) – 4788 
- ksiąŜki mówione na płytach CD/DVD: audiobooki (F. 1, 9, 11, 13, 25, 32, 35, 5Mł.) – 

2512 
- ksiąŜki mówione na kasetach magnetofonowych (F. 1, F. 32) – 4149 
- ksiąŜki mówione w formacie CF (F. 1) – 1030 
- multimedia i programy edukacyjne (Dyrekcja, F.32) – 935 

Razem zbiory specjalne: 15.771. 
Pierwszeństwo w dostępie do zbiorów "ksiąŜki mówionej" w Filii nr 1, a w szczególności 
do nowości mają osoby niewidome, słabowidzące i dyslektyczne.  
Audiobooki dostępne są dla wszystkich w filiach nr: 1, 9, 11, 13, 25, 32 (kaŜda ok. 380 
tytułów) oraz Filia nr 5 Mł. (dla dzieci) i Filia 35 (literatura obcojęzyczna). 
Oprócz tego filie nr 9, 13, 14, 18, 32, 34 prowadzą na zamówienie wypoŜyczenia "ksiąŜki 
mówionej" z Oddziału KsiąŜki Mówionej Filii nr 1 dla pozostałych czytelników. 
Programy multimedialne przeznaczone są do korzystania na miejscu i udostępniane 
bezpłatnie w wybranych filiach Biblioteki. 
Z szerokiego profilu zbiorów muzycznych w Filii nr 32 mogą korzystać wszyscy 
zainteresowani. 
 
 
6.4. Przykłady form pracy i działa ń Biblioteki na rzecz osób chorych, 
niepełnosprawnych, „trzeciego wieku” oraz innych os ób z grup tzw. wykluczonych. 
 
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach w 2010 roku zrealizowała działania zaplanowane 
na ten okres w „Ramowym planie działań na rzecz osób niepełnosprawnych na 2010 rok”.  
Zgodnie z pkt. 4, ppkt. 9 MIEJSKIEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH podjęte działania miały na celu zwiększenie udziału osób 
niepełnosprawnych – dzieci, młodzieŜy, osób starszych i chorych w Ŝyciu kulturalnym, 
artystycznym i sportowym oraz rekreacji i turystyce. Działania te realizowane były poprzez 
aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w imprezach kulturalnych, artystycznych oraz 
poprzez promowanie i prezentacje ich twórczości. WaŜnym elementem w realizacji programu 
są dostosowane do potrzeb odbiorców niepełnosprawnych formy pracy, takie jak: 
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- Spotkania autorskie; 
- Wieczory literacko-muzyczne; 
- Lekcje biblioteczne; 
- Konkursy literackie, plastyczne, literacko-plastyczne, quizy; 
- Wystawy i wernisaŜe; 
- Zajęcia literacko-plastyczne; 
- Zajęcia warsztatowe; 
- Zabawy z komputerem, zajęcia multimedialne; 
- Małe formy teatralne; 
- Spotkania z osobami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych; 
- Systematyczne odwiedzanie chorych i niepełnosprawnych czytelników w celu 
dostarczania im ksiąŜek, czasopism, nagrań ksiąŜki mówionej do domu.  
 
W 2010 roku Miejska Biblioteka Publiczna prowadziła takŜe praktykę zawodową dla 
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej „Promyk” przy Fundacji Pomocy Dzieciom 
i MłodzieŜy Niepełnosprawnej im. Św. St. Kostki. Biblioteka umoŜliwiła takŜe odbycie staŜu 
uczestniczce Warsztatu Terapii Zajęciowej w Katowicach (Śląskie Stowarzyszenie Ad Vitam 
Dignam). 
Przykłady przedsi ęwzięć realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych i ch orych 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach w 20 10 roku: 

 
W ramach realizacji Miejskiej strategii rozwi ązywania problemów społecznych  

odbyły si ę następujące imprezy: 
 

Nr  
Filii  

 
Data 

 
Tytuł formy 

Adresaci działa ń 

32 luty Ligota - moje miejsce na ziemi  – w ramach 
obchodów 650-lecia Ligoty zaprezentowano 
prace dzieci z Koła Fotograficznego „Pstryk”, 
działającego w Szkole Podstawowej nr 11 
z Oddziałami Integracyjnymi. 

Wszyscy odwiedzający 
Bibliotekę 

32 luty Serduszko puka  - integracyjna impreza 
walentynkowa. 

Osoby 
niepełnosprawne 

7 czerwiec 650–lecie Ligoty i 430–lecie Panewnik: 
Ligota – ludzie zafascynowani literaturą: Ciąg 
dalszy „Najpiękniejszej ucieczki” 
– spotkanie literackie z Mironem Kościelnym. 

Wszyscy 
zainteresowani 

32 kwiecie ń Śmiechoterapia  – impreza integracyjna. Dzieci 
niepełnosprawne 

38  kwiecie ń Kto mieszka w bajeczce? – konkursy 
literackie. 

Pacjenci szpitala 

10 maj Pokonujemy bariery cyberprzestrzeni – 
warsztaty komputerowe dla seniorów. 

Osoby starsze 

7 maj Przygotowanie prezentacji multimedialnej 
poświęconej Fryderykowi Chopinowi – 
zajęcia komputerowe dla seniorów z 
wykorzystaniem Internetu i programu 
PowerPoint. Podsumowanie zajęć był konkurs 
na najlepszą prezentację przygotowaną w 
czasie Tygodnia Bibliotek. 

Osoby starsze 
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25 maj Tydzie ń Bibliotek: Biblioteka-Słowo-D źwięk-
Obraz. Zabawa słowem, d źwiękiem, obrazem 
– zajęcia edukacyjne dla klas IV-VI z Zespołu 
Szkół Specjalnych (ZSS). 

Uczniowie szkoły 
specjalnej 

3 maj IX Ogólnopolski Tydzie ń Czytania Dzieciom: 
31 maja - 5 czerwca 2010 r. 
Głośne czytanie wierszyków J. Tuwima 
dzieciom ze Szkoły Specjalnej nr 11. Impreza 
połączona z przedstawieniem przygotowanym 
przez seniorów z DDPS. 

Uczniowie szkoły 
specjalnej, seniorzy 
DDPS 

6 maj Dost ęp do serwisów informacji online – 
zajęcia z cyklu „Seniorzy i wirtualny świat”. 

Osoby starsze 

3 maj Pomniki Katowic – prezentacja multimedialna 
dla gimnazjalistów z Zespołu Szkół 
Specjalnych. 

Uczniowie szkoły 
specjalnej 

10 maj Chopin – poeta d źwięku i mistrz ekspresji – 
popołudniowe spotkanie seniorów przy muzyce 
Chopina. 

Osoby starsze 

3 maj Gło śne czytanie wierszyków J. Tuwima 
dzieciom ze Szkoły Specjalnej nr 11. Impreza 
połączona z przedstawieniem przygotowanym 
przez seniorów z DDPS. 

Uczniowie szkoły 
specjalnej, podopieczni 
DDPS 

27 czerwiec Gło śne czytanie - opowieści z serii bajki, które 
pomagają dzieciom pt: Kiedy dziecko nie moŜe 
znaleźć przyjaciół C. Nitsch w Przedszkolu nr 
41 z Oddziałami Integracyjnymi połączone ze 
zgadywankami. 

Dzieci z przedszkola 
z oddziałami 
integracyjnymi 

3, 5Mł.,6 
10, 11 14, 
17 20, 23 
25, 26 27, 
28 32 

sierpie ń Przygoda w tradycyjnym gospodarstwie 
chłopskim i ekologicznym   - integracyjna 
zabawa ogólnomiejska w Skansenie na 
zakończenie akcji "Lato z ksiąŜką 2010". 

Czytelnicy filii, dzieci 
niepełnosprawne 

11 wrzesie ń My młodzi przyjaciele Fryderyka Chopina  – 
impreza integracyjna dla uczniów z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci 
Niesłyszących i Słabo Słyszących oraz 
wybranej szkoły podstawowej z okazji 
Międzynarodowego Dnia Głuchego. 

Dzieci niesłyszące 
i słabosłyszące 

20 październik Specjalne odwiedziny do stałych, starszych 
czytelniczek z okazji Mi ędzynarodowego 
Dnia Ludzi Starszych. 

Osoby starsze 

12 październik Międzynarodowy Dzie ń Osób Starszych 
Wesołe jest Ŝycie staruszka  - impreza 
integracyjna przeprowadzona w Niepublicznym 
Zakładzie Opiekuńczo–Pielęgnacyjnym 
„Karolinka”. 
W programie: recytacja wierszy, przedstawienie 
i piosenki w wykonaniu przedszkolaków z MP nr 
13. 
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25 październik Międzynarodowy Dzie ń Osób Starszych 
Jesienne inspiracje  - spotkanie integracyjne 
dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy 
Społecznej, pensjonariuszy Stowarzyszenia 
„Przystań” oraz dla mieszkańców osiedla. 
W programie: 
•Jesienne inscenizacja w wykonaniu 
pensjonariuszy Stowarzyszenia 
• „Jesienne kolory wierszy” – zajęcia 
plastyczno-manualne 
• recytacja wierszy o tematyce jesiennej. 

Podopieczni DDPS, 
pensjonariusze 
Stowarzyszenia 
Przystań, mieszkańcy 
osiedla 

17 październik 84 Urodziny Kubusia Puchatka i 72 rocznica 
polskiego wydania Kubusia Puchatka 
Chcę wiedzie ć więcej... O Kubusiu Puchatku 
- zabawy w Stumilowym Lesie pogadanka na 
temat Kubusia Puchatka , czytanie fragmentów 
ksiąŜki Kubuś Puchatek - zajęcia dla dzieci z 
Przedszkola nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi 
połączone z zajęciami plastycznymi 
KOLOROWE ZABAWY. 

Przedszkolaki 

38  październik Urodziny Kubusia Puchatka - zajęcia 
literackie. 

Pacjenci szpitala 

21 listopad W czarodziejskiej Misiolandii - zabawy 
literackie dla niepełnosprawnych. 

Osoby 
niepełnosprawne 

16 listopad Mi ś-przyjaciel dzieci – głośne czytanie krótkich 
opowiadań o misiach z ksiąŜki P. Storeya 
Misiowe bajeczki. 

Uczniowie szkoły 
specjalnej 

19 listopad Mi ś i Dzieci - impreza integracyjna dla dzieci 
specjalnej troski z Ośrodka Rehabilitacyjno-
Wychowawczego w Katowicach-Giszowcu. 

Osoby 
niepełnosprawne 

25 grudzie ń Wokół Świat  – wystawa prac plastycznych 
Janiny Kowalskiej z Stowarzyszenia „Przystań”. 

Wszyscy 
zainteresowani 

 
 
 

Zestawienie wybranych form imprez zorganizowanych p oza 
Miejsk ą strategi ą rozwi ązywania problemów społecznych. 

 
Nr 

Filii  
 

Data 
 

Tytuł formy 
Adresaci działa ń 

10 stycze ń Podzi ękowania dla Babci i Dziadka - impreza 
integracyjna - głośne czytanie, gry i zabawy w 
Ośrodku Rehabilitacyjno-Oświatowym Dziennego 
Pobytu dla Dzieci Niepełnosprawnych. 

Dzieci niepełnosprawne 
z Ośrodka 
Rehabilitacyjno-
Oświatowego  

25 stycze ń GWIAZDKI CZAR  - impreza integracyjna 
z udziałem pensjonariuszy Stowarzyszenia 
„Przystań” i DDPS; jasełka w wykonaniu dzieci z 
ZSS Nr 11. 

Podopieczni 
Stowarzyszenia Przystań 
oraz DDPS 

3 stycze ń Nasz karnawał!  – zajęcia integracyjne: gry, 
zabawy, krzyŜówki, łamigłówki o tematyce 
zimowej i karnawałowej dla pensjonariuszy Domu 
Samopomocy dla Niepełnosprawnych. 

Pensjonariusze Domu 
Samopomocy dla  
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12 stycze ń Po prostu Babcia, po prostu dziadek  – impreza 
integracyjna, przeprowadzana w Niepublicznym 
Zakładzie Opiekuńczo – Pielęgnacyjnym „ 
Karolinka”: Poezja naszych dziadków; 
przedstawienie w wykonaniu przedszkolaków z 
MP nr 13. 

Podopieczni 
Niepublicznego Zakładu 
Opiekuńczo-
Pielęgnacyjnego 
„Karolinka” 

10 luty ŚnieŜny przyjaciel - impreza integracyjna - 
głośne czytanie, gry i zabawy w Ośrodku 
Rehabilitacyjno-Oświatowym Dziennego Pobytu 
dla Dzieci Niepełnosprawnych. 

Dzieci niepełnosprawne 
z Ośrodka 
Rehabilitacyjno-
Oświatowego 

25 luty Zolyty, zolyty – czyli przyłazi karlus do f relki - 
impreza integracyjna z udziałem pensjonariuszy 
Stowarzyszenia „Przystań” i DzDPS.  

Pensjonariusze 
Stowarzyszenia Przystań 
i DDPS 

10 marzec List do wiosny - impreza integracyjna: głośne 
czytanie, gry i zabawy w Ośrodku Rehabilitacyjno-
Oświatowym Dziennego Pobytu dla Dzieci 
Niepełnosprawnych.  

Dzieci niepełnosprawne 

3 marzec Po to s ą kobiety, by mogły od m ęŜczyzn 
przyjmowa ć bukiety! - impreza integracyjna dla 
pensjonariuszy ŚDS dla Niepełnosprawnych z 
okazji Dnia Kobiet.  

Osoby niepełnosprawne 

21 marzec W marcu jak w garncu  – zabawy edukacyjne z 
dziećmi niepełnosprawnymi. 

Dzieci niepełnosprawne 

3 marzec Po to s ą kobiety, by mogły od m ęŜczyzn 
przyjmowa ć bukiety! - impreza integracyjna dla 
seniorów Dziennego Domu Pomocy z okazji Dnia 
Kobiet. 

Podopieczni DDPS 

25 marzec Na wiosennej ł ące – impreza integracyjna dla 
dzieci z SORO ul. Ułańska.  
W programie: przedstawienie w wykonaniu 
przedszkolaków, wiosenne zagadki, gry 
zespołowe. 

Dzieci niepełnosprawne 

16 marzec W deszczu male ńkich, Ŝółtych kwiatków – 
integracyjna impreza plenerowa z udziałem 
przedszkolaków i niepełnosprawnych. 

Osoby niepełnosprawne 

19 marzec Wiosna – impreza integracyjna wyjazdowa dla 
dzieci specjalnej troski do Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Katowicach-
Giszowcu. 

Dzieci niepełnosprawne 

38 kwiecie ń Prima Aprilis – gry i zabawy parateatralne. Pacjenci Centralnego 
Szpitala Klinicznego 
(CSK) 

38 kwiecie ń Z ekologi ą za pan brat  – konkurs ekologiczny. 
 

Pacjenci Centralnego 
Szpitala Klinicznego 
(CSK) 

10 kwiecie ń Nasze kwiaty - impreza integracyjna: głośne 
czytanie, gry i zabawy w Ośrodku Rehabilitacyjno-
Oświatowym Dziennego Pobytu dla Dzieci 
Niepełnosprawnych. 

Dzieci niepełnosprawne 

11 kwiecie ń Mówią o mnie... Mi ś Uszatek – teatrzyk 
kukiełkowy dla grupy dzieci z SOA. 

Dzieci 

25 kwiecie ń Wiosenne rajzowanie – impreza integracyjna z 
pensjonariuszami DDPS Os. Tysiąclecia. 

Osoby niepełnosprawne 
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11 kwiecie ń Mówią o mnie... Mi ś Uszatek  – teatrzyk 
kukiełkowy dla grupy dzieci z SOA , Przedszkole 
nr 14. 

Dzieci 

38 kwiecie ń Wiosenny turniej ekologiczny . Pacjenci Centralnego 
Szpitala Klinicznego 
(CSK) 

38 kwiecie ń Światowy Dzie ń Ziemi – zajęcia ekologiczne. j.w. 
3 kwiecie ń Pomniki Katowic  - prezentacja multimedialna dla 

uczniów Szkoły Specjalnej nr 11. 
Uczniowie Szkoły 
Specjalnej 

3 kwiecie ń Pomniki Katowic - prezentacja multimedialna dla 
seniorów Dziennego Domu Pomocy Społecznej. 

Podopieczni DDPS 

3 maj Spotkanie z Aniołkami - głośne czytanie 
dzieciom z Domu Aniołów StróŜów bajki Trzy 
leśne skrzaty z ksiąŜki Baśnie i bajki do poduszki. 
Zajęcia połączone z plastyką. 

Podopieczni  Domu 
Aniołów StróŜów 

38 maj Wiosenne pejza Ŝe – zajęcia plastyczne. Pacjenci Centralnego 
Szpitala Klinicznego 
(CSK) 

10 maj Jaki to d źwięk? Zabawy z d źwiękiem – impreza 
integracyjna: głośne czytanie, gry i zabawy w 
Ośrodku Rehabilitacyjno-Oświatowym Dziennego 
Pobytu dla Dzieci Niepełnosprawnych. 

Dzieci niepełnosprawne 

25 maj Zabawa słowem, d źwiękiem, obrazem – zajęcia 
edukacyjne dla uczniów Gimnazjum Zespołu 
Szkół Specjalnych. 

Uczniowie zespołu szkół 
specjalnych 

38 maj KsiąŜkowy kabaret na jednej nodze – zajęcia 
literackie w oparciu o twórczość W. Chotomskiej, 
J. Tuwima, J. Kerna. 

Pacjenci Centralnego 
Szpitala Klinicznego 
(CSK) 

21 maj Wiosna, Franklin i ja   – zabawy literacko-
plastyczne dla dzieci ze Szkoły Specjalnej 

Uczniowie szkoły 
specjalnej 

27 maj Kram z piosenkami – zajęcia w Przedszkolu nr 
41 z Oddziałami Integracyjnymi. 

Przedszkolaki 

38 maj Akademia wesołej ksi ąŜki  – tworzenie Ŝywych 
obrazów do gawędy. 

Pacjenci Centralnego 
Szpitala Klinicznego 
(CSK) 

3 maj Spotkanie z Aniołkami  – głośne czytanie 
dzieciom z Domu Aniołów StróŜów bajki Wilk i 
baranek z ksiąŜki Baśnie i bajki do poduszki. 
Zajęcia połączone z plastyką. 

Dzieci 

16 maj Pocztówka z Europy – konkurs plastyczny dla 
uczniów Szkoły Specjalnej. 

Uczniowie szkoły 
specjalnej 

17 maj Malowanie d źwięków  – zajęcia dla dzieci z 
Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi, dzieci 
malowały usłyszane dźwięki farbami i suchymi 
pastelami na szarym papierze. 

Dzieci 

38 maj Poci ąg z literkami   – zabawy parateatralne. Pacjenci Centralnego 
Szpitala Klinicznego 
(CSK) 

38 maj Wierszykowy kogel-mogel  – zabawy plastyczne 
/ włączenie się do akcji GCK: „Dzieci malują 
poezję”. 

Pacjenci Centralnego 
Szpitala Klinicznego 
(CSK) 

27 maj Krecik zza południowej granicy - zajęcia dla 
przedszkolaków w Przedszkolu nr 41 
z Oddziałami Integracyjnymi. 

Przedszkolaki 
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3 maj Spotkanie z Aniołkami  – głośne czytanie 
dzieciom z Domu Aniołów StróŜów przygód 
Krecika z ksiąŜki Z. Milera. Zajęcia połączone z 
plastyką. 

Dzieci 

16 maj Wokół bohaterów V. Ctvrtka i Z. Milera – 
konkurs plastyczny dla uczniów Szkoły Specjalnej 

Uczniowie szkoły 
specjalnej 

3 maj Prezentacja multimedialna na temat Republiki 
Czeskiej, jej kultury i zabytków, 
Quiz sprawdzający poziom wiadomości o naszych 
sąsiadach, poznanych podczas prezentacji, 
Dobry den Czechy! - otwarcie wystawy oraz gry i 
zabawy. 

Osoby niepełnosprawne 

12 maj Bajka dla seniora – cykliczne zajęcia dla osób 
starszych, przeprowadzane w Niepublicznym 
Zakładzie Opiekuńczo – Pielęgnacyjnym „ 
Karolinka”. 

Osoby starsze 

38 czerwiec Artystyczne czytanie - wielkie czytanie 
z zastosowaniem gestów, min i ruchu 
wzbogacającego interpretację wierszyków. 

Pacjenci Centralnego 
Szpitala Klinicznego 
(CSK) 

38 czerwiec Jak to pi ęknie brzmi - wyszukiwanie rytmu i 
melodii utworu na podstawie Lokomotywy Juliana 
Tuwima. 

Pacjenci Centralnego 
Szpitala Klinicznego 
(CSK) 

38 czerwiec Sekrety intonacji, czyli jak to pi ęknie brzmi  - 
próba opowiedzenia tekstu: Pan kotek był chory 
jako: babcia opowiadająca bajkę wnuczkowi na 
dobranoc, policjant zdający relację ze zdarzenia 
itp. 

Pacjenci Centralnego 
Szpitala Klinicznego 
(CSK) 

10 czerwiec W letnim ogrodzie - impreza integracyjna: głośne 
czytanie, gry i zabawy w Ośrodku Rehabilitacyjno-
Oświatowym Dziennego Pobytu dla Dzieci 
Niepełnosprawnych. 

Dzieci niepełnosprawne 
z Ośrodka 
Rehabilitacyjno-
Oświatowego 

3 czerwiec Spotkanie z Aniołkami - głośne czytanie 
dzieciom z Domu Aniołów StróŜów ksiąŜki W. 
Disneya Cztery pory roku z Kubusiem 
Puchatkiem. Zajęcia połączone z plastyką. 

Dzieci 

14 czerwiec Kolorowa Arteterapia - wernisaŜ wystawy prac 
dzieci niepełnosprawnych. Wystawa czynna od 10 
do 30 czerwca 2010 r. 

Osoby niepełnosprawne 

16 czerwiec Wawel, Malbork i Dzwon Zygmunta  – konkurs 
krajoznawczy dla uczniów Szkoły Specjalnej. 

Uczniowie szkoły 
specjalnej 

38 czerwiec Wyczaruj sobie bajk ę - zajęcia literackie. Pacjenci Centralnego 
Szpitala Klinicznego 
(CSK) 

3 czerwiec Podró Ŝ za jedno euro  - lekcja multimedialna na 
temat Unii Europejskiej dla uczniów Zespołu Szkół 
Specjalnych nr 11. 

Uczniowie szkoły 
specjalnej 

3 czerwiec Wakacje na wsi - impreza literacko-plastyczna 
dla osób niepełnosprawnych na podstawie ksiąŜki 
D. P. Vedera Zwierzęta, moi przyjaciele. 

Osoby niepełnosprawne 

3 czerwiec Spotkanie z Aniołkami - głośne czytanie 
dzieciom z Domu Aniołów StróŜów ksiąŜki S. 
Roddiego Pokoloruj mi świat na wesoło!. Zajęcia 
połączone z plastyką. 

Dzieci 
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38 czerwiec Wakacyjna wycinanka – zajęcia plastyczne. Pacjenci Centralnego 
Szpitala Klinicznego 
(CSK) 

3 czerwiec Spotkanie z Aniołkami - głośne czytanie 
dzieciom z Domu Aniołów StróŜów ksiąŜki W. 
Disneya Letnie zabawy. Zajęcia połączone z 
plastyką. 

Dzieci 

38 czerwiec Wszystko o... dobrych wró Ŝkach - zajęcia 
literackie. 

Pacjenci Centralnego 
Szpitala Klinicznego 
(CSK) 

12 czerwiec Bajka dla seniora – cykliczne zajęcia dla osób 
starszych, przeprowadzane w Niepublicznym 
Zakładzie Opiekuńczo – Pielęgnacyjnym 
„Karolinka”. 

Osoby starsze 

25 czerwiec Wesołe wierszowanie - impreza integracyjna 
SORO ul. Ułańska. 

Dzieci niepełnosprawne 

3 lipiec Nasi kudłaci ulubie ńcy – zajęcia literacko-
plastyczne z okazji Dnia Psa. 

Dzieci  

3 lipiec Łapy, cztery łapy, a na łapach pies kudłat y! – 
zajęcia literacko-plastyczne z okazji Dnia Psa. 

Dzieci 

3 lipiec 
 

Jak to miło chmurk ą być... – zajęcia literacko-
plastyczne związane z Kubusiem Puchatkiem. 

Dzieci 

12 lipiec Bajka dla seniora – cykliczne zajęcia dla osób 
starszych, przeprowadzane w Niepublicznym 
Zakładzie Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym 
„Karolinka”. 

Osoby starsze 

12 sierpie ń Bajka dla seniora – cykliczne zajęcia dla osób 
starszych, przeprowadzane w Niepublicznym 
Zakładzie Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym 
„Karolinka”. 

Osoby starsze 

10 wrzesie ń WaŜne sprawy małych ludzi - impreza 
integracyjna: głośne czytanie, gry i zabawy w 
Ośrodku Rehabilitacyjno-Oświatowym Dziennego 
Pobytu dla Dzieci Niepełnosprawnych. 

Dzieci niepełnosprawne 

21 wrzesie ń Podró Ŝować kaŜdy mo Ŝe - zabawy literacko-
plastyczne dla dzieci niepełnosprawnych. 

Dzieci niepełnosprawne 

25 wrzesie ń Wesołe wierszowanie - impreza integracyjna w 
Samodzielnym Ośrodku Rehabilitacyjno 
Oświatowym ul. Ułańska. 

Dzieci niepełnosprawne 

10 październik  Jesienne zabawy - impreza integracyjna: głośne 
czytanie, gry i zabawy w Ośrodku Rehabilitacyjno-
Oświatowym Dziennego Pobytu dla Dzieci 
Niepełnosprawnych. 

Dzieci niepełnosprawne 

25 listopad U śmiech dla Misia - impreza integracyjna w 
Samodzielnym Ośrodku Rehabilitacyjno-
Oświatowym na ul. Ułańskiej z okazji 
Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia. 

Dzieci niepełnosprawne 

10 listopad Mój przyjaciel Mi ś - impreza integracyjna: głośne 
czytanie, gry i zabawy w Ośrodku Rehabilitacyjno-
Oświatowym Dziennego Pobytu dla Dzieci 
Niepełnosprawnych. 

Dzieci niepełnosprawne 

12 listopad Bajka dla seniora – cykliczne zajęcia dla osób 
starszych, przeprowadzane w Niepublicznym 
Zakładzie Opiekuńczo – Pielęgnacyjnym 
„Karolinka”. 

Osoby starsze 
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21 listopad W czarodziejskiej Misiolandii  - zabawy 
literackie dla niepełnosprawnych. 

Osoby niepełnosprawne 

25 grudzie ń Betlyjka czas rychtowa ć - impreza integracyjna 
dla podopiecznych DDPS Katowice. 

Podopieczni DDPS 

10 grudzie ń Czar Bo Ŝego Narodzenia - impreza integracyjna 
– głośne czytanie, gry i zabawy w Ośrodku 
Rehabilitacyjno-Oświatowym Dziennego Pobytu 
dla Dzieci Niepełnosprawnych. 

Dzieci niepełnosprawne 

25 grudzie ń Betlyjka czas rychtowa ć - impreza integracyjna 
dla podopiecznych Stowarzyszenia „Przystań”. 

Podopieczni 
Stowarzyszenia 
„Przystań” 

 
Ogółem w Filiach MBP w Katowicach odbyło się 100 imprez z udziałem osób 
niepełnosprawnych, w których uczestniczyło 1808 osób. Dodatkowo Dział Metodyki, Analiz 
i Promocji, jak co roku, zorganizował integracyjną zabawę ogólnomiejską 
w Skansenie na zakończenie akcji "Lato z ksiąŜką 2010" (Przygoda w tradycyjnym 
gospodarstwie chłopskim i ekologicznym), w której wzięło udział ok. 350 osób, w tym wielu 
podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowych oraz uczniów klas integracyjnych. 
 
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach prowadzi swoją działalność w myśl załoŜeń 
międzynarodowych standardów dla bibliotek publicznych. DąŜymy do zaspokajania 
potrzeb wszystkich grup czytelniczych w środowisku, bez względu na wiek, czy 
uwarunkowania fizyczne, ekonomiczne i społeczne. 
Wiele spośród działań prowadzonych przez cały rok, jest skierowanych do seniorów, 
którzy chętnie uczestniczą w spotkaniach autorskich, koncertach, spotkaniach z ciekawymi 
ludźmi. 
Do udziału w imprezach są zapraszani indywidualnie (wysyłanie imiennych zaproszeń 
pocztą), bądź za pośrednictwem instytucji, z którymi Biblioteka współpracuje, np. domy 
opieki, kluby osiedlowe. 
Bibliotekarze wszystkich filii mają stale na względzie szczególne potrzeby czytelników 
i dlatego do wielu lat: 
- dostarczają ksiąŜki do domu osobom chorym i starszym, 
- pomagają w korzystaniu z nowoczesnych form komunikacji i pozyskiwania informacji 
(komputer, Internet, poczta elektroniczna). 
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7. Sytuacja zawodowa bibliotekarzy i innych pracown ików Biblioteki. 
 
7.1 Ogólna ocena stanu zatrudnienia. 
 
W dniu 31.12.2010 r. w Bibliotece pracowały 193 osoby, tj. 183,25 etatów 
przeliczeniowych, w tym: 170 osób pełnozatrudnionych oraz 23 osoby 
niepełnozatrudnione. Zatrudnienie wykonane na dzień 31.12.2010 r. stanowi 99,3% 
planowanego zatrudnienia. 
Z pracujących wyłączonych zostało 6 osób, których stosunek pracy uległ zawieszeniu w 
związku z urlopem wychowawczym.  
MBP zatrudnia 12 osób niepełnosprawnych z róŜnego typu dysfunkcjami. Za 
propagowanie idei efektywnego włączania osób niepełnosprawnych do społeczeństwa, 
Biblioteka została nagrodzona w ogólnopolskim konkursie „Lodołamacze 2010” ( III 
miejsce na szczeblu regionalnym w kategorii „Pracodawca-Nieprzedsiębiorca”). 
Poziom zatrudnienia oraz rotacja kadrowa w 2010 roku utrzymywały się na poziomie 
porównywalnym z rokiem 2009. W 2010 roku przyjęto do pracy 18 osób, a 3 osoby 
powróciły z urlopu wychowawczego. Umowę o pracę rozwiązano z 18 osobami. Stosunek 
pracy 2 osób został zawieszony w związku z rozpoczęciem urlopu wychowawczego. 
Coraz korzystniej przedstawia się struktura poziomu wykształcenia pracowników MBP w 
Katowicach. Obecnie wykształcenie kierunkowe (średnie i wyŜsze z zakresu 
bibliotekoznawstwa) posiada 88,6% ogółu pracowników merytorycznych. Wzrosła liczba 
pracowników z wykształceniem wyŜszym z zakresu bibliotekoznawstwa o ok. 12% w 
stosunku do roku 2009. W roku ubiegłym 69,5% pracowników merytorycznych stanowiły 
osoby z wykształceniem wyŜszym z zakresu bibliotekoznawstwa.  
 
7.2. Średnia płaca brutto w przeliczeniu na pełny etat (z  uwzgl ędnieniem 
wszystkich składników): 
 

– pracowników merytorycznych - 2.425, 94 zł 
– pracowników administracyjnych - 2.905,27 zł 
– pracowników obsługi - 1577, 28 zł  
 

7.3. Udział pracowników w doskonaleniu zawodowym 
 
W 2010 roku studiowało 37 pracowników Biblioteki, w tym 17 osób korzystało z urlopów 
szkoleniowych, a 2 osoby były zwalniane z całości lub części dnia pracy, na czas 
niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. 
 
PRACOWNICY MERYTORYCZNI 
- studia licencjackie - 6 osób 

bibliotekoznawstwo i informacja naukowa  
- studia wy Ŝsze, magisterskie -14 osób 
w tym: 

a) jednolite magisterskie - 2 osoby 
- informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 

b) magisterskie uzupełniające II stopnia - 12 osób 
- informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - 11 osób 
- filologia polska - 1 osoba 
- studia doktoranckie - 2 osoby 
- filologia polska - 1 osoba 



39 

- teologia - 1 osoba 
- studia podyplomowe - 13 osób 

- bibliotekoznawstwo i informacja naukowa - 12 osób 
- zarządzanie i umiejętności menedŜerskie - 1 osoba 
 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI 
a) studia podyplomowe - 2 osoby 
- administracja - 1 osoba 
- rachunkowość i finanse - 1 osoba 
b) aplikacja radcowska - 1 osoba 
 
7.4 Udział pracowników w innych formach doskonaleni a zawodowego: 
 
- cykl seminariów organizowanych przez Uniwersytet Warszawski p.t.: „Biblioteki 

w systemie edukacji i kultury” (Warszawa, 2 osoby), 
- konferencja: „Wychować mola ksiąŜkowego” organizowana przez MBP w Dąbrowie 
 Górniczej w ramach Festiwalu Moli KsiąŜkowych, wygłoszenie referatu i prezentacja 
(Dąbrowa Górnicza, 1 osoba), 
- konferencja: „Polskie Biblioteki Publiczne. Internet – Aktywacja” organizowana przez 
Uniwersytet Warszawski, wygłoszenie referatu i prezentacja (Warszawa, 1 osoba), 
- „Okrągły stół bibliotekarzy” - projekt „Lokalne biblioteki jako centra edukacji obywatelskiej 
w Europie” prowadzony przez Instytut Spraw Publicznych w ramach Programu Rozwoju 
Bibliotek, wygłoszenie referatu i prezentacja (Warszawa 1 osoba), 
- 14. Targi KsiąŜki (Kraków 2 osoby), 
- XIV Śląskie Forum Małej i Średniej Przedsiębiorczości – „Event management w kulturze i 
rozrywce w województwie śląskim” organizowane przez Górnośląską WyŜszą Szkołę 
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie (Chorzów, 3 osoby), 
- Kongres bibliotek publicznych pod hasłem: „Biblioteka: lubię to!” organizowany przez 

Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI), prowadzącą ogólnopolski 
Program Rozwoju Bibliotek (Warszawa 1 osoba), 

- warsztaty prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Animatorów i Pedagogów „Klanza” 
organizowane w Bibliotece Śląskiej (Katowice, 4 osoby), 

- szkolenie „Bezpieczeństwo systemów LINUX/UNIX – kurs praktyczny”  
(Katowice, 1 osoba), 

- roczny kursy j. angielskiego prowadzony przez Szkołę International House INTEGRA 
(Katowice, 2 osoby), 

- szkolenie „Nowa ustawa o finansach publicznych. Klasyfikacja wydatków strukturalnych”, 
(Katowice, 2 osoby), 
- szkolenie „Kontrola zarządcza w instytucjach kultury” (Katowice, 2 osoby), 
- szkolenie „BudŜet zadaniowy w bibliotece” (Katowice, 2 osoby), 
- szkolenia „Wizerunek w sieci i narzędzia internetowe” (CKK Katowice, 1 osoba), 
- szkolenie „Sponsoring i jego aspekty prawne” (CKK Katowice, 1 osoba). 
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9. Finansowanie. 
 
9.1. Wielkość budŜetu biblioteki, ogółem 9.143.821,27 zł. 
9.2. Koszty utrzymania, ogółem 1.620.023.36 zł (opał, gaz, energia elektryczna, 
energia cieplna, woda, czynsze, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, 
internetowe, pocztowe, remonty bieŜące np. malowanie, drobne naprawy, 
konserwacje, środki czystości, materiały biurowe). 
9.3. Dochody własne, ogółem 268.761,53 zł (uwzgledniono m.in. kary pobierane od 
czytelników, wynajem pomieszczeń, usługi kserograficzne, odpłatność za wstępy na 
imprezy, opłata za karty czytelnicze – legitymacje, darowizny pienięŜne, opłaty za 
korzystanie z Internetu, usługi informacyjno-bibliograficzne, odsetki bankowe, inne 
dochody z działalności gospodarczej). 
9.4. Darowizny rzeczowe na kwotę 94.415,21 zł (pozyskano: ksiąŜki, artykuły 
papiernicze i spoŜywcze, meble, obraz, gry komputerowe, płyty CD, zakładki, 
koszulki, gadŜety). 
9.5. Udział Biblioteki w projektach, grantach, konkursach itp. (takŜe 
dofinansowanych ze środków UE) – proszę podać wielkość pozyskanych środków i 
wymienić projekty – nie pozyskano środków z powyŜszych działań. 
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10. Ramowy plan działalno ści na rok 2011 
 
I. Zadania całoroczne: 

ROK CZESŁAWA MIŁOSZA Czesław Miłosz – świadek XX wieku  – z okazji 100. rocznicy 
urodzin: wystawy, ekspozycje, konkursy, wieczory poezji, 
wykłady, prezentacje multimedialne.  

 

Czytanie  jak  fruwanie - działania prezentujące literaturę 
dziecięcą oraz ideę głośnego czytania dzieciom. 

Bajka z ciastkiem - głośne czytanie dzieciom w kaŜdy wtorek 
miesiąca, o godz. 17.00, w 19 filiach biblioteki. 

 

Dyskusyjne Kluby Ksi ąŜki  - spotkania, w trakcie których moŜna 
porozmawiać o wspólnie czytanych ksiąŜkach oraz uczestniczyć 
w spotkaniach z ich autorami, powstały z inicjatywy Instytutu 
KsiąŜki i działają przy jego wsparciu finansowym i merytorycznym 
od początku 2007 roku przy bibliotekach róŜnego stopnia. 
W MBP w Katowicach działa 11 klubów (w tym 5 dla dzieci 
i młodzieŜy). 

 

Mistrz Słowa - spotkania z pisarzami, poetami, dziennikarzami, 
publicystami dla dzieci i dorosłych czytelników w filiach nr: 3, 14, 
32 prowadzone nieprzerwanie od 2002 roku. 

 

Klub Twórczego Pisania - warsztaty literackie prowadzone 
przez Martę Fox - pisarkę i dziennikarkę w Filii nr 3, raz 
w miesiącu. 

 

Katowice bez barier  – zadania w ramach Miejskiego Programu 
Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – Katowice bez 
barier,  mające na celu zwiększenie udziału osób 
niepełnosprawnych w imprezach kulturalnych, a takŜe 
promowanie oraz prezentacje twórczości osób 
niepełnosprawnych. 

 

Ekologia - realizacja programu edukacji ekologicznej 
dotowanego ze środków Urzędu Miasta Katowice 
przeznaczonych na ochronę środowiska, związanego 
z Międzynarodowym Rokiem Lasów ogłoszonym przez ONZ. 
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II. Kalendarium najwa Ŝniejszych wydarze ń: 
 

Styczeń Dzień Babci i Dzie ń Dziadka – spotkania w filiach z udziałem starszych czytelników.  

Styczeń Ferie z Ksi ąŜką - akcja dla dzieci spędzających ferie zimowe w mieście 17 - 30 stycznia 
2011 r. (XX edycja). 

Luty Serduszko puka…. - Impreza integracyjna z okazji Walentynek z udziałem młodzieŜy z 
warsztatów terapii zajęciowej i szkół specjalnych  – zabawy, konkursy w filiach 
Biblioteki. 

Luty Dzień Bezpiecznego Internetu – zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w sieci oraz 
postrzegania przez dzieci wirtualnej rzeczywistości. 

Marzec Dzień Kobiet – cykl imprez połączonych z zabawą. 

Kwiecień Śmiechoterapia – impreza integracyjna przeprowadzana w dniu 1 kwietnia – VIII 
edycja. 

Kwiecień Międzynarodowy Dzie ń KsiąŜki dla Dzieci (XI edycja) - 2 kwietnia 2011 r. – 
spotkanie z pisarzem, konkursy, zabawy. 

Kwiecień Światowy Dzie ń KsiąŜki i Praw Autorskich - 23 kwietnia 2011 r. - spotkania, loterie 
ksiąŜkowe, konkursy dla dzieci, happening (XIII edycja). 

Maj Święto Narodowe Trzeciego Maja - konkursy, prelekcje, lekcje biblioteczne, wystawy. 

Maj Dzień Rady Europy (5 maja) i Święto Unii Europejskiej (9 maja) – konkursy, lekcje 
biblioteczne. 

Maj Tydzień Bibliotek - promocja Biblioteki i ksiąŜki pod hasłem ustalonym przez 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 

Maj Dni Polsko – Czeskie – wystawy i ekspozycje, konkursy. 

Maj XVII Majowe Spotkania Czytelników, Pisarzy i Biblio tekarzy – impreza plenerowa: 
występy artystyczne, spotkania z pisarzami, konkursy literackie dla dzieci i dorosłych, 
kiermasz ksiąŜek (29 maja 2011 r.). 

Maj Dzień Dobrych Uczynków, Dzie ń Sąsiada – spotkania czytelnicze w filiach Biblioteki. 

Czerwiec Dzień Dziecka -  atrakcje i zabawy dla najmłodszych czytelników w filiach Biblioteki. 

Czerwiec XI Ogólnopolski  Tydzień Głośnego Czytania pod hasłem ustalonym przez Fundację 
Cała Polska Czyta Dzieciom. 

Lipiec/Sierpień Lato z Ksi ąŜką  - akcja dla dzieci spędzających wakacje w mieście 

 (XX edycja). 

Wrzesień Dzień Głośnego Czytania - 29 września 2011 r.– cykl imprez promujących głośne 
czytanie dzieciom (XI edycja). 

Wrzesień Katowice od A do Z - konkurs mający na celu propagowanie wiedzy o mieście i jego 
mieszkańcach związany  z rocznicą uzyskania praw miejskich przez Katowice (XIII 
edycja). 

Październik Urodziny Kubusia Puchatka – 14 pa ździernika 2011 r . – konkursy literackie, zabawy 
dla dzieci. 
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Październik 
Europejski Tydzie ń Demokracji Lokalnej - zajęcia i imprezy, które dają moŜliwość 
spotkania mieszkańców z przedstawicielami władz miasta, co umoŜliwia lepsze 
określenie potrzeb, wzbudzenie zaufania i określenie wzajemnej odpowiedzialności. 

Listopad Światowy Dzie ń Pluszowego Misia – 25 listopada 2011 r. – konkursy, zabawy dla 
dzieci. 

Listopad Narodowe Święto Niepodległo ści - 11 listopada 2011 r. – koncerty, konkursy, 
wykłady, wystawy, lekcje biblioteczne. 

Grudzień Nim zabły śnie pierwsza gwiazdka – imprezy mikołajkowo-świąteczne, konkursy dla 
dzieci oraz  spotkanie integracyjne emerytów i pracowników Biblioteki. 

 

 

III. Zadania przeprowadzane regularnie : 
 

• Czwartek w Bibliotece  – spotkania autorskie i z ciekawymi ludźmi, wystawy w Filii nr 20,  
• Wieczór przy Świecach  - koncerty w Filii nr 16,  
• Fajfy w Bibliotece – spotkania czytelników w Filii nr 7, 
• Rodzinne potyczki ksi ąŜkowe – spotkania czytelnicze w Filii nr 6, 
• Poezja z kluczem – koncerty poezji śpiewanej w Filii nr 32, 
• Cudze chwalicie, swego nie znacie – poznajemy Murck i – cykl spotkań promujących 

dzielnicę w Filii nr 26, 
• Znani i nieznani z naszej dzielnicy  – cykl spotkań z ciekawymi ludźmi, popularyzatorami 

kultury, mieszkańcami dzielnicy Kostuchna w Filii nr 27. 
• Quiz Literacki, Multimedialna zagadka miesi ąca, Literacka zagadka miesi ąca, 

Bibliomikser  – comiesięczny konkurs dla czytelników filiach nr: 8, 10, 12, 25, 32 z 
nagrodami ksiąŜkowymi, 

• Ksi ąŜka na telefon  – dostarczanie do domu ksiąŜek  i prasy czytelnikom starszym, 
chorym i niepełnosprawnym, 

• Tęcza (Filia nr 16), Akwarelki (Filia nr 3), Plastu ś (Filia nr 32), Plamka (Filia nr 12), 
Kolorowo i bajkowo (Filia nr 26), Kolorek (Filia nr 11) - warsztaty i kółka plastyczne, 

• szkolenie w zakresie obsługi komputera dla seniorów w filiach nr: 3, 6, 7, 14,15, 23, 32, 
• koncerty muzyki powaŜnej w Filii nr 32 we współpracy z Instytucją Promocji 

i Upowszechniania Muzyki "Silesia", 
• lekcje biblioteczne, koncerty umuzykalniające, wycieczki do biblioteki, 
• konkursy, wystawy i spotkania w ramach obchodów świąt państwowych, rocznic literackich 

oraz związanych z waŜnymi wydarzeniami w Ŝyciu miasta. 
 
 
IV. Udział w imprezach organizowanych przez inne in stytucje: 
 

• Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów 2011 
• Dni Bogucic 
• Dni Dębu 
• Święto Kwitnących Głogów 
• Festyn Parafialny – Os. Tysiąclecia 
• Uśmiech za serce - festyn PCK 
• Prezentacje Biblioteczne – Biblioteka Śląska 
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V. Wydawanie i kolporta Ŝ gazetek informacyjnych: 
 

 
 
VI. Działalno ść Ośrodka Nauki J ęzyków Obcych dla Dzieci i Młodzie Ŝy przy Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Katowicach: 
Planuje się uruchomienie kursu języka angielskiego dla dzieci w ośmiu placówkach 
Biblioteki.  
 
 
VII. Koszty działalno ści kulturalnej:  

 
 

Filia nr 1  

� „ Nowinki Jedynki ” 
Filia nr 3  

� „Biblio - Wie ści”  
Filia nr 7 i 5 Mł.  

� „Biblioteka pod Głogami” 
Filia nr 6  

� „Biblioteka na 6” 
Filia 9  

� „Południk 19°” 
Filia nr 10  

� „Nowo ści Dziesi ątki” 
Filia nr 11  

� „Jedenastka” 
Filia nr 12  

� „ Nietuzinkowa dwunastka” 
Filia nr 13  

� „Mły ńska” 
Filia nr 14  

� „BiblioZetka strefa 14” 
Filia nr 15  

� „Przyjazna 15-tka” 
Filia nr 16  

� „Wiadomo ści szesnastki” 
Filia nr 17  
„Rozmaito ści Siedemnastki”  

Filia nr 19  
� „ Aktualno ści 19”  

Filia nr 20  
� „20-stka” 

Filia nr 22  
� „Wie ści 22” 

Filia nr 23  
� „BIBLIOforum 23” 

Filia nr 25  
� „FLESZ 25” 

Filia nr 26  
� „Nad Ślepiotk ą” 

Filia nr 27  
� „Na górce” 

Filia nr 28  
� „Pod Zegarem” 

Filia nr 30  
� „Gazetka Biblioteczna”  

Filia nr 31  
�  „Libellus 31” 

Filia nr 33  
� „Bogucki Czytok” 

Filia nr 32  
� „Teka 32”  

Filia nr 36  
� „Klyty” 

Honoraria – umowy (spotkania autorskie, inne) 20.00 0 zł 

Zakup materiałów na organizacj ę imprez  5.100 zł  

Razem 25.100 zł 


