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1. Stan i zmiany w organizacji 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 
przyczyniłoby 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. 
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. Wszystkie filie czynne są w godz. 
9.00- 20.00, od poniedziałku do piątku oraz w soboty w godz. od 9.00 – 15.00. 
 
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.  
 
Na posiedzeniu Komisji Kultury, Promocji i Sportu, które odbyło się w dniu 
16 listopada 2011 r. w Urzędzie Miasta Dyrektor Jagoda Kryniewicz przedstawiła 
„Stan bibliotek – modernizacja obiektów MBP”, określając stan techniczny filii jako 
dobry. NaleŜy podkreślić, Ŝe większość placówek jest po remoncie, nieliczne 
wymagają odświeŜenia. ZłoŜono wniosek do budŜetu, dotyczący zakupu ksiąŜek, 
szczególnie nowości wydawniczych. 
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Przeprowadzone w Bibliotece kontrole, wizytacje: 
Czerwiec 2011 
Kontrola przeprowadzona przez Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, ul. Graniczna 29, w dniach 06, 20, 
21, 28, 30.06.2011 r., na podstawie art. 24 ust.1, w związku z art.31 ustawy z dnia 13 
kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr 89, poz. 589).Zakres 
kontroli: "Przestrzeganie przepisów dotyczących wynagrodzenia i innych świadczeń 
ze stosunku pracy w jednostkach samorządu terytorialnego" oraz "Czas pracy". 
Kontrolą objęto zagadnienia czasu pracy i wynagrodzeń dla losowo typowanych 
pracowników i za losowo wybierane okresy. Do analizy występowania świadczeń 
pienięŜnych przyjęto okres od stycznia 2010 r. 
 
Z dniem 30 grudnia 2011 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Katowicach. W wyniku przeprowadzonego w dniu 12 grudnia 
2011 r. konkursu ogłoszonego w zarządzeniu nr 526/2011 Prezydenta Miasta 
Katowice stanowisko to objęła mgr Anna Fałat. 
 
 
2. Zmiany w sieci. Modernizacja bazy lokalowej 
 
Omówienie „Stanu bibliotek – modernizacja obiektów  MBP”  była jednym 
z omawianych zagadnień na posiedzeniu Komisji Kultury, Promocji i Sportu, które 
odbyło się w dniu 16 listopada 2011 r. Dyrektor Jagoda Kryniewicz przedstawiła 
techniczny stan  filii, określając go jako dobry. NaleŜy podkreślic Ŝe większość 
placówek jest po remoncie 
Do najwaŜniejszych w roku 2011 zaliczyć naleŜy zmianę lokalizacji Filii bibliotecznej 
nr 28 , która na czas remontu (2009 r. – 2011 r.) budynku przy ul. Uniczowskiej 36 
została przeniesiona do MDK „Południe’’. W dniu 31 stycznia 2011 ponownie 
wznowiono działalność dla czytelników w wyremontowanym lokalu. Filia otrzymała 
odnowione pomieszczenia, które wyposaŜono w nowe regały, witryny i sprzęt 
biblioteczny. Zdecydowanie poprawiła się estetyka pomieszczeń oraz warunki pracy 
personelu. Placówka jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych, które korzystają 
z nowo zainstalowanej windy. Celem poszerzenia oferty kulturalnej filii, MBP przejęła 
9 marca 2011r dodatkowe pomieszczenie o pow.24.92 m2 z przeznaczeniem na 
prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieŜy, a w maju pomieszczenia piwniczne 
o pow.8.50 m2 jako magazyny.  
 
Modernizacja bazy lokalowej 
 
Od dnia 06.09.2010 r. do dnia 28.06.2011 r. realizowana była „Modernizacja budynku 
Filii Nr 14 przy ul. Piastów 20” przez Wydział Inwestycji UM Katowice, która 
obejmowała termomodernizację obiektu poprzez docieplenie stropodachu i ścian 
budynku oraz połoŜenie nowego pokrycia dachu, modernizację wentylacji 
grawitacyjnej, przebudowę głównego wejścia do biblioteki, częściową wymianę 
stolarki drzwiowej wewnętrznej, wymianę wykładzin PCV, malowanie pomieszczeń 
filii, ułoŜenie płytek, cyklinowanie parkietu, remont sanitariatów z dostosowaniem dla 
osób niepełnosprawnych, zagospodarowanie terenu wokół biblioteki w tym 
wykonanie oświetlenia zewnętrznego, ogrodzenia, a takŜe miejsc parkingowych dla 
osób niepełnosprawnych i pochylni. Wznowienie działalności filii nastąpiło we 
wrześniu 2011 r. 
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W listopadzie przeprowadzono remont dachu o pow. 1008 m2  przy ul. Wajdy 21, 
polegający na wymianie pokrycia papowego oraz dociepleniu. 
 
W celu poprawienia estetyki pomieszczeń systemem gospodarczym przez 
pracowników MBP pomalowano Filie nr:15, 4, 21, 25, 17, 19, 20, 3, 32 oraz 
odnowiono pomieszczenia w Dyrekcji. 
 
Zakup nowych sprz ętów i urz ądzeń technicznych znacz ąco poprawiaj ących 
jakość pracy i estetyk ę pomieszcze ń: 
 
Z dotacji organizatora zakupiono: 
- elektromagnetyczny system ochrony księgozbioru przed kradzieŜą w Filii nr 14 oraz 
zamontowano system telewizji obserwacyjnej w Filii nr 3, 
- system zawiesi do organizacji wystaw Filiach nr:14, 32, 
- regały w ilości 90 szt. do Filii nr 1, 
- tablicę jezdną do prowadzenia zajęć dydaktycznych w F-28, 
- tablice ekspozycyjne, 
- meble do kącików dla dzieci do Filii nr 11 i 12, 
- meble do pokoju socjalnego w Filia nr 14, Filia nr 32. 
 
Zamontowano kaseton świetlny na elewacji budynku, w którym mieści się Filia nr 27 
i szyldy w formie tablic informacyjnych trójstronnych w Filiach nr 3 i 28. 
 
 
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. 
Ponad to Dział prowadzi sprawy związane zakupem sprzętu komputerowego 
i oprogramowania, wykonuje bieŜącą archiwizację baz danych i zasobów 
systemowych, utrzymywanie kontakty z autorami programów, dostawcami sprzętu 
i Internetu.  
Zadania szczegółowe wykonane w 2011 roku. 

- przygotowanie infrastruktury Fili nr 17, 23, 27, 28, 30, 36   do uruchomienia 
wypoŜyczalni elektronicznej (reorganizacja sieci logicznej, konfiguracja 
urządzeń, drukarek), 

- Instalacja i konfiguracja nowych urządzeń sieciowych w filiach po zmianie 
operatora internetowego oraz   konfiguracji zabezpieczeń firewalli, 

- zaprojektowanie i wdroŜenie restrykcyjnych zabezpieczeń zarówno 
oprogramowania jak i samych komputerów z telecentrum w filiach nr: 3, 32, 
20,16,  

- stworzenie infrastruktury informatycznej po remoncie Fili nr 28, 
- bieŜąca kontrola i diagnostyka serwera pocztowego,  
- aktualizacja strony MBP i BIP.  

 
Dział Informatyzacji w okresie 12 miesięcy zakupił między innymi: 18 licencji do 
systemu bibliotecznego „Prolb M21”, 13 komputerów, 13 monitorów LCD, 
2 urządzenia firewall, 5 drukarek igłowych i 2 urządzenia wielofunkcyjne. 
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W roku 2011 Biblioteka otrzymała refundację kosztów połączeń internetowych 
w wysokości 43458,01 zł w programie Akademia Orange dla bibliotek Fundacji 
Orange. 
Z 82 komputerów w 33 placówkach skorzystało 49 030 osób w ciągu roku.  
 
W załączeniu do sprawozdania ankieta Komputeryzacja 2011 
 
 
4. Zbiory biblioteczne. Polityka gromadzenia 
 

Stan zbiorów na 31 grudnia 2011 roku. 
 

 2010 2011  
Rodzaj zbiorów Ilość  uwagi 
KSIĄśKI    
D – Literatura dla dorosłych 406.110 403.965  
M – Literatura dla dzieci i młodzieŜy 144.767 143.738  
P – Literatura popularnonaukowa 365.501 360.115  
Razem ksiąŜki 916.378 907.818  
ZBIORY SPECJALNE    
Materiały audiowizualne: 14.836 16.023  
filmy na kasetach VHS 130 110 F.32 
Muzyka na płytach CD/DVD  72  
Nagrania dźwiękowe (muzyka, bajki, 
lekcje jęz. obcych i inne) na kasetach 
magnetofonowych 

2.227 2.118 F.32 

Nagrania dźwiękowe (muzyka, bajki, 
lekcje jęz. obcych i inne) na płytach 
analogowych 

4.788 4.761 F.32 

KsiąŜki mówione na płytach CD/DVD 2.512 3.945 F.1,9,11,
13,25,32,
35,5Mł 

 
ksiąŜki mówione na kasetach 
magnetofonowych 

4.149 4.120 F.1, F.32 

ksiąŜki mówione w formacie CF 1030 1.347 F.1 
Dokumenty elektroniczne: 935 700  
multimedia (np. słowniki, 
encyklopedie) 
programy edukacyjne (np. do 
nauczania języków obcych) 
gry komputerowe 

 
 

935 

 
 

700 

 
 

Centrala  

Razem zbiory specjalne 15.771 16.723  
 
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 
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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. 
 
Polityka zakupu ksiąŜek w 2011 roku preferowała przede wszystkim nowości 
literatury pięknej dla dorosłych oraz dzieci i młodzieŜy. Literatura naukowa była 
kupowana w mniejszej ilości, poniewaŜ zainteresowanie obecnością ksiąŜek 
naukowych w MBP uległo (jak wynikało min. z dezyderat kierowników placówek) 
wyraźnemu zmniejszeniu. Czytelnicy w minimalnym stopniu wykazywali 
zainteresowanie księgozbiorem podręcznym, w związku z czym zakupy słowników, 
encyklopedii itp. dokonywane były tylko do zbiorów czytelni w Filii 13.  
Część pieniędzy z funduszy samorządowych, a mianowicie 28.782,74 zł. 
przeznaczono na zakup ksiąŜek o tematyce ochrony środowiska i szeroko pojętej 
ekologii. Tego rodzaju ksiąŜek przybyło do naszego księgozbioru 1620 vol.  
W porównaniu do lat poprzednich zwiększono równieŜ zakup ksiąŜek 
obcojęzycznych do liczby 272 vol. 
Zakupu dokonywano na podstawie zapowiedzi wydawców i innych źródeł informacji, 
ofert prenumeraty, przeglądu nowości wydawniczych, na podstawie umowy zawartej 
z firmą Azymut Sp. z o.o. w Warszawie, wybraną zgodnie z procedurami Prawa 
zamówień publicznych w wyniku przetargu nieograniczonego. 
Zakup był prowadzony w oparciu o ofertę hurtowni internetowej AZYMUTU. 
Dostawca ten kilkakrotnie uzupełniał swoją ofertę o specjalne zamówienie MBP 
Katowice. Przy zakupie kierowano się przede wszystkim dezyderatami zgłaszanymi 
przez filie oraz bezpośrednimi zapytaniami czytelników, recenzjami ksiąŜek 
zawartymi w prasie fachowej, a takŜe rozeznaniem rynku dokonywanym przez 
pracowników działu w katowickich księgarniach.   
 
Z funduszy samorządowych, czyli kwoty 309.776,39 zł zakupiono łącznie 15.696 vol. 
(średnia cena 19,73 zł), z czego w AZYMUCIE wydano 308.383,54 zł na zakup 
15.526 vol. (średnia cena 19,86 zł), a poza umową wydano 1.392,85 zł na zakup 170 
vol. (średnia cena 8,19 zł). Część zakupionych z tej kwoty ksiąŜek stanowiły 
kontynuacje i subskrypcje, natomiast podstawową grupę stanowiły ksiąŜki 
obcojęzyczne zakupione w likwidowanym katowickim oddziale hurtowni LANGPOL. 
 
Z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji zadania 
„Literatura i czytelnictwo. Priorytet 2: zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” 
zakupiono łącznie 3.831 vol. za kwotę 82.400,00 zł (średnia cena jednego vol. 21,50 
zł). Była to przede wszystkim beletrystyka oraz literatura dziecięco-młodzieŜowa, 
której niedosyt odczuwały wszystkie nasze biblioteki. Wszystkie ksi ąŜki zakupione 
z dotacji MKiDN zostały zainwentaryzowane w filiach  MBP. 
 
Łącznie środki finansowe w wysokości 392.176,39 zł pozwoliły na zakup 19.527 vol ., 
a średnia cena zakupionej ksiąŜki wynosiła 19,53 zł (średnia cena ksiąŜki kupionej w 
2010 r. wynosiła 21,04). 
 
Wskaźnik zakupu na 100 mieszka ńców Katowic wzrósł w stosunku do 2010 
roku o ponad 1 i wyniósł (przy liczbie 305.839 stał ych mieszka ńców Katowic – 
dane z Biblioteki Śląskiej) – 6,4 . 
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Porównanie przyrostu zbiorów w latach 2010/20111 
 2010 2011 
 Ilość (wol.) Wartość (zł) Ilość (wol.) Wartość (zł) 
zakup 14.671 308.719,46  19.527 392.176,39 
dary 4.536  84.097,95 5.460 110.719,57 
zamiany: 211  4.253,84 245 5.160,08 
inne  476  1.232,89 180 2.780,27 
razem  19.894  398.304,14 25.412 510.836,31 

 
Struktura przybytków (kupno, dary, zamiany, inne) ksiąŜkowych w 2011 roku 
kształtowała się następująco: 
 
Beletrystyka – 13.980 vol. -  55 % 
Literatura popularnonaukowa – 5.778 vol. -  22,7 % 
Literatura dla dzieci i młodzieŜy -  5.654 vol. -  22,3 % 
razem: 25.412 vol. - 100% 
 
Wszystkie zbiory ksiąŜkowe oraz ksiąŜka mówiona opracowywane były w formacie 
MARC21 systemu PROLIB. W roku 2011 powstało 95.884 nowych rekordów, w tym 
69.167 dla starego zasobu, 25.412 rekordy wydawnictw zwartych oraz 1305 
rekordów dokumentów dźwiękowych. 
Na bieŜąco wprowadzano do bazy programu PROLIB nowe hasła przedmiotowe 
i określniki oraz modyfikowano bazę haseł przedmiotowych.  
 
Zakończono retrokonwersję zbiorów Filii: 15, 17 i 17OM, 23, 27, 28, 30 i 30SF 
rozpoczęto w Filii nr 36. W chwili obecnej mamy skomputeryzowanych 17 filii. 
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 zakupiono: 
303 zestawy (tytuły) „ksi ąŜki mówionej” nagranej w formacie CF (CZYTAKA)  
o wartości 4.215,35 zł - średnia cena jednego zestawu zmalała do 13,91 zł, co było 
związane ze zmianą polityki sprzedaŜy CF przez Wydawnictwa Polskiego Związku 
Niewidomych. Z darów otrzymano równieŜ 15 zestawów na kwotę 184,50 zł. 
979 zestawów (tytułów) „ksi ąŜki mówionej” nagranej na CD (AUDIOBOOKI) za 
kwotę 19.391,44 zł -  średnia cena jednego zestawu 19,80 zł. Z wymienionej liczby 
327 zestawy zakupiono ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Ponadto z darów pozyskano 8 zestawów wartości 111,26 zł. 
 
Wśród zakupionych audiobooków znalazło się 15 tytułów obcojęzycznych na kwotę 
749,44 zł. Audiobooki oprócz Oddziału KsiąŜki Mówionej Filii nr 1 kupowane były 
takŜe dla 5 filii uniwersalnych nr: 9,11,13,25,32 oraz dla Filii 35 – obcojęzycznej.  
Przyrost ksiąŜki mówionej ogółem wyniósł 1305 zestawów na kwotę 23.902,55 zł. 
 
Ponadto zakupiono materiały do uŜytku słuŜbowego wartości 1.182,13 zł oraz 
broszury o wartości 130,00 zł. 
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Prenumerata czasopism w roku 2011 
 
Łącznie na prenumerat ę czasopism w 2011 roku wydano kwot ę 53.921,89 zł. 
Obejmowała ona 290 tytułów prasy krajowej i 7 tytułów prasy obcojęzycznej. 
Prenumerata czasopism realizowana była po podpisaniu umów z Ruchem S.A. 
oddział w Katowicach i EuroPressem w Warszawie. Na prenumeratę 7 tytułów 
czasopism obcojęzycznych wydatkowano kwotę 4.395,20 zł. 
Na prenumeratę 289 tytułów prasy krajowej dostarczanej przez Ruch S.A. - 
wydatkowano kwotę 49.415,69 zł. Czasopismo ZIN – kupowano bezpośrednio 
u wydawcy i wydano na ten cel 111,00 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. 
Nieodpłatnie w roku sprawozdawczym Biblioteka otrzymywała miesięczniki: 
Integracja (25 egz.) oraz Śląsk (40egz.). 
Pracownik Działu Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów nadzoruje 
i prowadzi działalność Antykwariatu Internetowego, za pośrednictwem którego 
w 2011 r. sprzedano 371 ksiąŜek za kwotę 2.025,00 zł. Ilość ksiąŜek w antykwariacie 
na dzień 31.12.2011 wynosi 4.185 vol. Antykwariat oferuje ksiąŜki, pochodzące 
z darów czytelników oraz pozycje wieloegzemplarzowe nieprzydatne lub wycofane 
z księgozbiorów filialnych (dublety). 
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5. Czytelnictwo. Promocja. Działalno ść informacyjna. 
 

WypoŜyczenia i czytelnicy 
wyniki filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach 

 
Filia nr CZYTELNICY Filia nr WypoŜyczenia 

ksiąŜek 
Filia nr WypoŜyczenia zb. 

specjalnych 

13 4350 25 770737 1+KM 11175 

1+KM 3947 32 69730 35 1949 

11 3819 7 63359 32 1948 

32 3758 1+KM 59573 9 1268 

25 3466 11 57641 25 1196 

7 3161 13 56724 11 1139 

9 3048 9 49245 13 985 

16 2290 12 49197 5Mł 370 

10 2205 10 48196 36 140 

30 2191 17 47039 38 60 

12 2120 30 46679 28 21 

15 2100 23 40625 34 7 

18 2046 16 40382 8 5 

14 1874 15 40343 3 4 

17 1872 3 37049 4 0 

23 1763 4 34951 6 0 

35 1622 21 34717 7 0 

21 1607 31 33211 10 0 

27 1603 18 33023 12 0 

38 1560 36 32496 14 0 

4 1528 8 30556 15 0 

28 1518 27 30165 16 0 

3 1496 19 30157 17 0 

34 1474 28 29072 18 0 

31 1411 20 28285 19 0 

19 1375 24 24486 20 0 

36 1252 26 24465 21 0 

8 1153 22 21263 22 0 

20 1058 6 20549 23 0 

6 1025 35 17603 24 0 

5Mł 982 14 16378 26 0 

24 967 5Mł 13485 27 0 

26 966 34 11720 30 0 

22 904 33 11585 31 0 

33 672 38 7036 33 0 

Ogółem  68183  1261722  20267 
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Czytelnicy: 68.183 - w tym do lat 15: 10.357 
Wypo Ŝyczenia na zewn ątrz: 
- ksiąŜek: 1.261.722 
w tym: Literatura piękna dla dzieci: 175.724 

 Literatura piękna dla dorosłych: 862.574 
 Literatura popularnonaukowa i naukowa: 223.424  
- czasopism: 51.739 
- zbiorów specjalnych: 20.267 

Udost ępnienie prezencyjne: 
- odwiedziny: 82.016 
- ksiąŜek:  61.230 
- czasopism oprawnych: 661 
- czasopism nieoprawnych: 73.285  
- zbiorów specjalnych: 2.121 
- udzielonych informacji: 35.329  
 
Liczba uŜytkowników Internetu: 52.724 (w 2009 r. - 15.343, w 2010 - 36.915) osób 
Odwiedziny w bibliotece (wg GUS – dane szacunkowe) 777.417 

 
Porównanie wyników za lata 2010/2011 

 
Analizując czytelnictwo na terenie miasta w latach 20010/2011 odnotowano spadek 
liczby czytelników o 260 osób tj. 0,37% i wzrost liczby wypoŜyczeń o 10.329 ksiąŜek, 
tj. 0,78%. Najwięcej czytelników zarejestrowały Filie nr:13, 1 11 usytuowane 
w Centrum Katowic, Ligocie: Filia nr 7 i 5 Mł., 32; Piotrowicach – Filia nr 9 oraz Filia 
nr 25 (Osiedle Tysiąclecia). 
 
Spadek liczby czytelników jest spowodowany głównie remontem Filii nr 14 na 
Osiedlu Tysiąclecia, która wznowiła swoja działalność dopiero we wrześniu 2011 
i pomimo nasilonej akcji promocyjnej wielu czytelników nie odnowiło zapisu w tej 
placówce. 
Zanotowaliśmy kolejny wzrost wypoŜyczeń zbiorów specjalnych, głównie „ksiąŜki 
mówionej” o 2445 tytułów, tj 12,99%, 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 od 532 do 541 
tytułów oraz w Filii 5 Mł. (zbiory dla dzieci i młodzieŜy) i Filii nr 13 (zbiory dla 

Dane Stan na 
31.12.2010 r. 

Stan na 
31.12.2011 r. 

+/- 

Liczba filii bibliotecznych 35 35 b.z 

Stan księgozbioru 916.378 907.818  

Liczba czytelników 68.443 68.183 - 260 

Liczba wypoŜyczeń 1.323.399 1.333.728 +10.329 

w tym zbiorów specjalnych 17.822 20.267 +2445 

Liczba uŜytkowników 
Internetu: 

36.915 52.724 +15.809 
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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. Od stycznia 2011 audiobooki są 
kupowane do zbiorów Filii nr 35 – Obcojęzycznej, obecnie 62 tytuły. 

 
 
5.1 Zasięg czytelnictwa; obserwowane preferencje czytelnicze ; 
przykłady najbardziej poczytnych w 2011 r. ksi ąŜek 
 
Czytelnicy dorośli dokonują najczęściej wyboru spośród ksiąŜek uznawanych za 
bestsellery oraz zawsze atrakcyjnych nowości wydawniczych. Wśród dorosłych 
istnieją grupy, które ciągle zainteresowane są pozycjami z klasyki literatury oraz 
wybranymi gatunkami: kryminał, romans, powieść historyczna, horror. Oprócz nich 
bardzo chętnie czytają reportaŜe, pamiętniki, eseistykę, powieści biograficzne 
(kobiety Wschodu). Jeśli chodzi o literaturę popularnonaukową czytelnicy sięgają po: 
biografie róŜnego typu - zarówno postaci historycznych, muzyków, aktorów, pisarzy, 
fizyków- jak i literaturę podróŜniczą, ksiąŜki psychologiczne i pedagogiczne. 
Czytelnicy często sięgają do autorów, którzy są laureatami zarówno Literackiej 
Nagrody Nobla, jak i Nagrody Literackiej Nike. DuŜy wzrost popularności mają 
ksiązki ekranizowane. 
Wśród dzieci do lat 12 (chłopcy i dziewczęta) zainteresowanie literaturą jest bardzo 
wyrównane, choć róŜne są ich preferencje czytelnicze. Chłopcy w wieku 7-12 lat 
zainteresowani są literaturą przygodowo-detektywistyczną. Natomiast dziewczynki 
częściej sięgają po ksiąŜki A. Lindgren. Widoczna róŜnica pojawia się w okresie 14 -
15 lat, gdyŜ znacząco mniej jest chłopców w tym wieku sięgających po ksiąŜkę. Być 
moŜe fakt ten spowodowany jest bardzo zacieśnioną moŜliwością wyboru ksiąŜek 
z poziomu IV o tematyce typowo dla chłopców. Dziewczęta natomiast czytają 
romanse szczególnie te z wątkami fantastycznymi.  
Najpoczytniejsze ksiąŜki w 2011 r.  
 
Literatura pi ękna dla dorosłych: S. Larsson Trylogia Millenium, C. Lackberg Seria 
Kryminalna, C. Drinkwater Oliwkowa Seria, P. Mayle Prowansja, P. Simmons 
Jeździec miedziany, Tatiana i Aleksander, Ogród letni,  D. Steel, N. Roberts, 
N. Sparks, H. Coben, Marlena de Blasi (cały cykl powieści o Włoszech), J. Nesbo 
Trylogia z Oslo, J. Patterson Srebrna Seria, E. E. Schmitt (wszystkie ksiąŜki), 
J. Grisham Zeznanie, Uprowadzenie, Ch. Link Magnolie, I. Lorentz Trylogia 
Nierządnica, G. G. Marquez Sto lat samotności, Miłość w czasach zarazy, 
E. Mendoza Sekret hiszpańskiej pensjonarki, Przygoda fryzjera damskiego, Wyspa 
niesłychana, A. Perez-Reverte OblęŜenie, Ostatni bitwa templariusza, P. Coelho 
Alef, Walkirie, Jedenaście minut, Alchemik, Demon i Panna Prym, M Llosa Vargas 
Ciotka Julia i skryba, Święto kozła, Jak ryba w wodzie, Gawędziarz, Marzenie Celta, 
H. Murakami  1Q84, Wszystkie boŜe dzieci tańczą, O czym mówię, kiedy mówię 
o bieganiu, O. Pamuk Stambuł, Śnieg, Dom ciszy, A. Chua Bojowa pieśń tygrysicy, 
A. Czechow Wybór opowiadań, F. Dostojewski Zbrodnia i kara, Biesy, M. Krajewski 
Liczby Charona, Erynie, RóŜe cmentarne, Mroczna Seria, M. Gutkowska-Adamczyk 
Cukiernia pod Amorem, J. Chmielewska Byczki w pomidorach, Gwałt, Wszystko 
czerwone, H. Bakuła Hania Bania, Ostatni bal, Idiotka wraca, J. L. Wiśniewski Bikini, 
Samotność w sieci, W. Kuczok Spiski, Gnój, Senność, J. Dehnel, J. Sapkowski, 
M. Szwaja – wszystkie pozycje, G. R. R. Martin Pieśń Lodu i Ognia. 
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Literatura pi ękna dla dzieci : A. De Petigny Kamilka, P. Bourgeois Franklin, 
P. Baccalario Ulysses Moore, R. Muchamore seria Agenci Hendersona, Cherub, 
R. Kosik, J. Kinney Dziennik cwaniaczka, M. Widmark Biuro Detektywistyczne 
Lassego i Mai, V. French  seria  Klub Tiary, F. Simone wszystkie części 
Koszmarnego Karolka, 
 
Literatura z innych działów:  ksiąŜki B. Pawlikowskiej i W. Cejrowskiego, 
M. Szczygieł Zrób sobie raj, A. Domosławski Kapuściński non-fiction, S. MroŜek 
Dziennik T.1, J. Iwaszkiewicz Dzienniki T.1-2, A. Osiecka i J. Przybora Listy na 
wyczerpanym papierze, D. Wałęsa Marzenia i tajemnice.  
 
 
5.2. Wybrane przykłady wydarze ń kulturalnych, promocyjnych 
i edukacyjnych 
 
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 2011 roku przeprowadzono: 
 
SPOTKANIA AUTORSKIE dla dzieci i młodzie Ŝy oraz dorosłych z cyklu Mistrz 
Słowa oraz w ramach Dyskusyjnych Klubów Ksi ąŜki. Prowadzenia Marta Fox: 
 
- Anna Brzezi ńska  – pisarka fantasy  
- Ewa Stiasny – ilustratorka ksiąŜek dla dzieci, współzałoŜycielka wydawnictwa Dwie 
Siostry, zajmuje się grafiką uŜytkową  
- Dariusz Rekosz  – autor kryminałów i ksiąŜek sensacyjnych oraz przygodowo-
kryminalnej prozy dla dzieci; felietonista i twórca słuchowisk radiowych  
- ks. prof. Jan Socho ń – poeta, krytyk literacki, filozof i eseista, profesor 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  
- Tomasz Jastrun  – poeta, prozaik, eseista, krytyk literacki oraz reporter. 
 -Grzegorz Kasdepke  – autor ksiąŜek dla dzieci i młodzieŜy, słuchowisk radiowych, 
w latach 1995–2000 redaktor naczelny magazynu dla dzieci „Świerszczyk”  
 Aleksandra Ziółkowska-Boehm – doktor nauk humanistycznych, pisarka, w latach 
1972 – 1974 asystentka i sekretarka Melchiora Wańkowicza  
- Barbara Meder - fotograf, podróŜniczka, dziennikarka, autorka ksiąŜek 
podróŜniczych. Laureatką Travellerów, nagrody miesięcznika National Geographic, 
w kategorii PodróŜnicza KsiąŜka Roku 2010 za ksiąŜkę Babcia w Afryce  
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- Piotr Owcarz - pomysłodawca i twórca Muzeum Hansa Klossa, PR-owiec, 
dziennikarz. W maju 2011r. wydał swoją pierwszą powieść historyczną Wichman. 
Krucjata  (14 września 2011 r., godz. 18.00, Filia nr 11) 
- Ewa Lipska - poetka, felietonistka, redaktor. Jest załoŜycielem i członkiem 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. NaleŜy do polskiego i austriackiego PEN Clubu 
oraz Polskiej Akademii Umiejętności. Autorka tekstów piosenek Skaldów, Grzegorza 
Turnaua oraz Marka Grechuty.  
- Anna Dziewit-Meller i Marcin Meller   - małŜeństwo znanych telewizyjnych 
dziennikarzy zafascynowanych Gruzją.  
- Andrzej M. Grabowski -  autor scenariuszy filmów animowanych, bajek 
muzycznych, piosenek i programów telewizyjnych dla dzieci: Tik Tak, Fasola, 
Wyprawy profesora Ciekawskiego, Ciuchcia, Budzik. Dzieciom znany jest jako Pan 
Tik Tak i jako Profesor Ciekawski, współzałoŜyciel dziecięcego zespołu Fasolki. 
Spotkania odbywały si ę w Filiach nr:3, 11,16. 
 
INNE SPOTKANIA, KONCERTY, IMPREZY LITERACKIE, WYKŁA DY, 
PRELEKCJE: 
 
- Grzegorz Płonka  – Mała (wielka) ojczyzna - spotkanie autorskie z autorem ksiąŜki 
o Ligocie i Ligociarzach (Filia nr 32); 
- Szymon Wróbel oraz Dominika Gabro ś – Śląśkie godanie - spotkanie 
z laureatami nagrody „Ślązak Roku” (Filia nr 27); 
- Marek Szołtysek - Biesiada Śląska – spotkanie ze śląskim pisarzem, 
dziennikarzem, historykiem i autorem ksiąŜek o tematyce historycznej (Filia nr 36); 
- Paweł Cie ćwierz  – Ewolucja wampirycznego mitu – wykład pisarza oraz 
literaturoznawcy (Filia nr 11); 
- Daria Dziedzic – Wieczór poetycki – autorki zbioru poezji pt. Wyspa, laureatka kilku 
konkursów literackich (Filia nr 30); 
- Marian Noco ń – spotkanie z autorem ksiąŜki Wszystko się zmienia (Filia nr 11); 
- Joanna Brychcy  - (...) myśli skołtunione pragnieniami (...) - spotkanie z poetką 
i bibliotekarką (Filia nr 27); 
- Międzynarodowy Dzie ń Poezji – występ Grupy Poetyckiej Obok Sceny , 
prowadzonej przez Wiesława Ciecieręge, działającej przy Bytomskim Centrum 
Kultury (Filia nr 36); 
- Alicja i Janusz Murzynowscy  – Usiądź z nami – świat przyjdzie do Ciebie - 
spotkanie dla pasjonatów dalekich podróŜy (Filia nr 32); 
- To, co we mnie niezniszczalne, trwa... – koncert słowno-muzycznym 
w wykonaniu uczniów szkół katowickich połączony z wernisaŜem wystawy z okazji 
beatyfikacji Jana Pawła II (Filia nr 11); 
- Maria Stokowska - Misiurkiewicz – Błogosławiony słowiański papieŜ - montaŜ 
słowno-muzyczny: recytacje: aktorka Teatru Wyspiańskiego, oprawa muzyczna: 
młodzieŜ oazowa (Filia nr 36); 
- Wstaje ze snu śląski lud – prelekcja Michała Tramera, recytacje poezji 
powstańczej w wykonaniu grupy teatralnej DREWnnO, śpiew - Ewa Pytel-Polak (Filia 
nr 36); 
- Karol Gwó źdź – Śląski romantyk – spotkanie z młodym poetą, DJ’em 
i producentem muzyki elektronicznej oraz zawziętym promotorem symboliki śląskiej 
z Siemianowic Śląskich (Filia nr 30); 
- Biblioteka z d źwiękiem – koncert Agencji Silesia Wiosna z Mozartem (Filia nr 32); 
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- Andrzej Warmuz – Trzecie powstanie śląskie w oczach reszty Polski - prelekcja na 
temat Powstań Śląskich (Filia 11); 
- Mieczysław Bieniek –  Przez Karakorum w marzenie – spotkanie z górnikiem – 
podróŜnikiem przemierzającym świat autostopem, autorem ksiąŜki Hajer jedzie do 
Dalajlamy 
(Filia nr 36); 
- Dziewczyny takie jak... inne – spotkanie z poetkami z Rudy Śląskiej: Aleksandrą 
Niedrygoś, Małgorzatą Warzechą - członkiniami Klubu Młodych Twórców „Otwarta 
szuflada”- koła poetyckiego w MDK w Rudzie Śląskiej; spotkanie poprowadził Jerzy 
Mazurek- poeta, animator kultury (Filia nr 30); 
- Czym jest poezja, która nie ocala narodów ani ludzi ? – koncert słowno-
muzyczny z okazji obchodów Roku Czesława Miłosza oraz 100. rocznicy urodzin 
noblisty. W programie: recytacja – Wiesław Kupczak, aktor Teatru Śląskiego 
im. S. Wyspiańskiego w Katowicach oraz koncert uczniów Państwowej 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. K. Szymanowskiego 
w Katowicach (Filia nr 11); 
- Joanna Olech – pisarką dla dzieci (Filia nr 32); 
- Kraina poezji – popołudniowe spotkanie z poezją Czesława Miłosza, przygotowane 
przez kółko dramatyczne działające przy Gim. nr 19 im. Henryka Sławika (Filia nr 
10). 
- Czwartek w bibliotece: Moje afryka ńskie marzenia - prezentacja multimedialna 
przygotowana przez Mariana Noconia (Filia nr 20) 
 - Echa minionego lata – Tunezja - prelekcja Michała Tramera połączona 
z pokazem slajdów autorstwa Magdaleny Tramer Filia nr 36) 
- Piykne łonaczynie - spotkanie z Marią Połap oraz z osobami towarzyszącymi 
z zespołu „Podlesianki” połączone z opowiadaniem gawęd oraz prezentacją 
przyśpiewek śląskich (Filia nr 27) 
- Czytelnicy – podró Ŝnicy: Mi ędzy Malt ą a Maderą – Alicja i Janusz Murzynowscy 
przedstawiają film ze swoich egzotycznych podróŜy (Filia nr 32) 
O pisaniu, bibliotece i Ŝyciu - spotkanie autorskie z Martą Fox. (Filia nr 16) 
- Spojrze ć obrazowi w oczy  - Marta Fox w rozmowie  z prof. UŚ dr hab. Danutą 
Opacką – Walasek – poetką, pracownikiem Zakładu Literatury Współczesnej 
Instytutu Nauk o Literaturze (Filia nr 14) 
 
WYSTAWY 
 
- Wokół Świat  – prac plastycznych Janiny Kowalskiej ze Stowarzyszenia „Przystań” 
(Filia nr 25); 
- Śląsk oczami duszy  – fotografii Roberta Słomy (Filia nr 16); 
- śycie i twórczo ść Agaty Christie  – 35. rocznica śmierci autorki  – prezentacja 
multimedialna dla dorosłych (Filia nr 19); 
- Zimowe fantazje  – prac plastycznych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 
w Katowicach (Filia nr 30); 
- Ligota w obiektywie  – fotograficzna ze zbiorów Domu Kultury Ligota (Filia nr 32); 
- Sur ma vie - to co kocham najbardziej  –fotograficzna Aleksandry Rudnik, 
uczennicy X LO im. Ignacego Jana Paderewskiego (Filia nr 30); 
- Kolorowe sytuacje  – malarstwa Zdzisława Majerczyka (Filia nr 32); 
- Paryskie impresje  –fotograficzna Alexandry Szlauer-Kalarus (Filia nr 16); 
- Piórkiem i p ędzlem  – malarstwa Joanny Łąckiej (Filia nr 32); 
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- Zarysowane w pami ęci  –prac Agnieszki Orawskiej (Filia nr 16); 
- Klinika lalek i innych istot – prac plastycznych z „Pracowni Przydomowej Pod 13” 
pod kierunkiem Barbary Bełdowicz (Filia nr 32); 
- Rysunki z lat minionych  – wystawa prac plastycznych Andrzeja Wasylika, członka 
Twórcowni Forma T (Filia nr 30); 
- Wy jeste ście moj ą nadziej ą... - przygotowana przez Pocztę Polską z okazji 
beatyfikacji papieŜa Jana Pawła II (Filia nr 16); 
- To, co we mnie niezniszczalne, trwa... - okazji beatyfikacji Jana Pawła II 
połączona z koncertem słowno-muzycznym w wykonaniu uczniów (Filia nr 11); 
- Dlaczego?  –fotograficzna Teresy Olejek-Zemlik (Filia nr 32); 
- Klinika lalek  – prac plastycznych z „Pracowni Przydomowej Pod 13” pod 
kierunkiem Barbary Bełdowicz (Filia nr 32); 
- Fantastyka  – wystawa obrazów olejnych Wojciecha Domańskiego (Filia nr 30); 
- Martwa natura z kwiatami  – malarstwo Julii Świtaj, uczennicy Liceum 
Plastycznego (Filia nr 32); 
- Moja ulubiona ksi ąŜka – projekt okładki  – wystawa pokonkursowa prac 
plastycznych dzieci z katowickich przedszkoli (Filia nr 32); 
- Miłosz – świadek XX wieku  - wystawa zorganizowana w ramach obchodów Roku 
Czesława Miłosza (Filia nr 32). 
- BZ WBK Press Foto 2011  - Wystawa pokonkursowa zwycięzców siódmej edycji 
konkursu BZ WBK Press Foto - największego konkursu fotografii prasowej w Polsce. 
W jego tegorocznej edycji wzięło udział 393 fotoreporterów, którzy nadesłali ponad 
8600 zdjęć. Spójrzmy na świat z perspektywy obiektów aparatów fotograficznych 
polskich fotoreporterów i przypomnijmy sobie najwaŜniejsze i najbardziej 
emocjonujące wydarzenia ostatnich 12 miesięcy (Filia nr 14) 
- Kopie z wolnej r ęki  – malarstwo Bogusława Zinglera – emerytowanego poligrafa 
(Filia nr 32) 
- Pacynka  - wystawa prac Aleksandry Rudnik, absolwentki X LO w Katowicach, 
studentki Kulturoznawstwa, (Filia nr 30) 
- Kolory Ŝycia  - wystawa malarstwa Katarzyny Świackiej (Filia nr 14) 
- Akwarele  – wystawa Iwony Sielskiej (Filia nr 32)  
- śycie, kochanie trwa tyle co taniec...  - wystawa poświęcona Agnieszce Osieckiej 
(Filia nr 19)  
- Oleg Tarasov - fortografii w ramach IV Festiwalu Fotografii Otworkowej (Filia nr 16)  
- OFFO 2011 - czwarta edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Otworkowej 
organizowanego przez Grupę Trzymającą OFFO. Wystawa prac: Marcina Jedynaka 
(Kraków), Tomasza Walów (Wrocław), Raina Vlaskovska (Bułgaria) (Filia nr 30)  
- Świąteczne impresje  –prac plastycznych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych 
Specjalnych nr 6 (Filia nr 32) 
- Smoki - i ró Ŝne inne –malarstwa Ewy Kudelskiej-Kalla. (Filia nr 30)  
 
IMPREZY CYKLICZNE: 
Wieczór przy świecach - Filia nr 16  
- Popularne motywy muzyczne – Artur Thomas i fletni a Pana  
- W strefie ognia – spotkanie z udziałem Ewy Parmy - anglistki, poetki, wielbicielki 
karkonoskich szlaków, poezji Czesława Miłosza i celtyckich klimatów w muzyce Enyi 
- Jazz w Bibliotece - popularne standardy muzyki rozrywkowej i jazzowej. Piotr 
Kudełka – gitara  
- Wy jeste ście moj ą nadziej ą... - wernisaŜ wystawy przygotowanej przez Pocztę 
Polską z okazji beatyfikacji papieŜa Jana Pawła II, 
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- Biały Orle, zosta ń z nami, Śląsk przed czarnym orłem bro ń - montaŜ słowno-
muzyczny; wystąpił Zespół Akordeonistów Stanisława Wodnickiego  
- Dziecięcy Wieczór przy świecach: Wra Ŝliwi na pi ękno świata d źwięków  – 
koncert w wykonaniu uczestników programu „Mam Talent”, dzieci z Akademii Suzuki 
w Tychach pod kierownictwem Michała Gawrońskiego. W trakcie spotkania 
uroczyste wręczenie dyplomów i nagród dla uczestników kursu języka angielskiego 
oraz warsztatów plastycznych organizowanych przez Bibliotekę. WernisaŜ wystawy 
Tęczowy zawrót głowy – wystawa prac plastycznych dzieci uczęszczających na 
warsztaty plastyczne „Tęcza” ( 
- Koncertuj ące akordeony - wystąpił duet „Acco Clasic” w składzie: Anna śelasko 
i Karol Grzeszczuk. 
- By biel opłatka ludzkie wa śnie pogodziła... - koncert boŜonarodzeniowy 
połączony z wernisaŜem wystawy Krystyny Ptaszek. Wystąpili: GraŜyna Griner – 
pianino oraz Andrzej Rudny - skrzypce  
 
Czwartek w Bibliotece - Filia nr 20  
- Kolorowy Świat na Czarnym Śląsku – spotkanie z GraŜyną Jerzak, artystką 
rękodzieła i popularyzatorką kultury śląskiej  
- Dzieci śląskie znaj ą mow ę przodków - spotkanie ze zdobywczynią I miejsca 
w konkursie MłodzieŜowy Ślązak Roku – Dominiką Graboś   
- Indie - pierwsze dotkni ęcie - prezentacja multimedialna z podróŜy po Indiach 
Moniki Winkler (24 marca 2011 r., godz. 17.00-18.00); 
- W cieniu góry światło ści czyli Kenia oczami podró Ŝników - prezentacja 
z podróŜy po Kenii przedstawili Alicja i Janusz Murzynowscy; 
- Hajer jedzie do Dalajlamy – spotkanie z Mieczysławem Bieńkiem  
- Czwartek w bibliotece: Moje afryka ńskie marzenia - prezentacja multimedialna 
przygotowana przez Mariana Noconia  
- Wyspa Napoleona - prezentacja filmu z podróŜy Alicji i Janusza Murzynowskich. 
(27 października 2011 r., godz. 17.00 Filia nr 20) 
- Drogi i bezdro Ŝa Azji – spotkanie z Mieczysławem Bieńkiem, który od 6 lat 
samotnie podróŜuje po świecie. Zwiedził większość krajów Azji. Był w Afryce i 
Ameryce Południowej. PodróŜnik promował swoją ksiąŜkę Z Hajerem przez Azję. 
(24 listopada 2011r., godz. 17.00, Filia nr 20) 
 
Fajfy w Bibliotece - Filia nr 7  
- Z Martą Fox o Ŝyciu, miło ści i literaturze - spotkanie autorskie z pisarką, poetką, 
dziennikarką Martą Fox; 
- Moje pierwsze spotkanie z Ameryk ą - druga część prezentacji multimedialnej 
z podróŜy po USA Wiesławy Sip-Budych, kulturoznawcy i bibliotekarza; 
- Moje pierwsze spotkanie z Ameryk ą - prezentacja multimedialna z podróŜy po 
USA Wiesławy Sip-Budych, kulturoznawcy, bibliotekarza; 
- Rumunia - w poszukiwaniu Wlada Palownika - multimedialna relacja z podróŜy 
Wiesławy Miki i Wiesławy Sip–Budych;  
- Ptaki Katowic i ich ochrona - spotkanie z ornitologiem Jackiem Udolfem, 
członkiem Górnośląskiego Koła Ornitologicznego oraz działaczem Towarzystwa na 
rzecz Ziemi.  
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AKCJE PROMOCYJNE:  
 
Głośno o ksi ąŜkach – happening 
Po raz piąty, z okazji Światowego Dnia KsiąŜki i Praw Autorskich Miejska Biblioteka 
Publiczna w Katowicach zorganizowała w dniu 26 kwietnia happening w centrum 
miasta. Na przedpolu Muzeum Śląskiego podczas intensywnej, ponadgodzinnej akcji 
czytano róŜne teksty – od ksiąŜek po ulotki, a bibliotekarze zapraszali na spotkania 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach. Wszyscy mogli wziąć udział 
w głośnym czytaniu fragmentów wybranych przez siebie ksiąŜek, które otrzymali 
w prezencie. Zgodnie z tradycją, przechodniom wręczane były czerwone róŜe. 
W imprezie wzięła udział wiceprezydent miasta Krystyna Siejna. Happening spotkał 
się z duŜym zainteresowanie mediów: TVS, Telewizji Interaktywnej COMTV, Radia 
Katowice, oraz telewizji portalu Silesia24.com. W filiach nr: 6, 7, 3, 9, 10, 11, 12, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 28, 30, 33, 31, 32, 36, 38 zorganizowano imprezy 
związane ze świętem, a wspólnie ze Śląskim Klubem Fantastyki w Filii nr 11 odbyło 
się spotkanie z tłumaczem i pisarzem literatury fantasy Piotrem W. Cholewą oraz 
członkiniami Śląskiego Klubu Fantastyki ElŜbietą Gepfert i Anną Kańtoch pisarką 
fantasy. 
 
Tydzień Bibliotek Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – wchodz ę 
Tegoroczne obchody miały na celu nie tylko popularyzowanie ksiąŜki, ale i biblioteki 
jako ośrodka kulturalnego, który moŜna odwiedzać, z potrzeby chwili. Hasło VIII 
Tygodnia Bibliotek jest równieŜ przekazem dla uŜytkowników Internetu, których 
zachęcaliśmy do zaglądania na naszą stronę internetową www.mbp.katowice.pl i 
regularnego sprawdzania naszego bogatego w nowości księgozbioru oraz oferty 
kulturalnej skierowanej zarówno do najmłodszych uŜytkowników, jak i dorosłych 
osób. 
W dniach 8 - 15 maja 2011r. odbył się szereg imprez związanych z hasłem VIII 
Tygodnia Bibliotek. Zorganizowano barwny korowód uliczkami jednego z osiedli w 
którym młodzi czytelnicy przebrani za ulubionych bohaterów bajek, niosąc 
transparenty z logo MBP, z ogromnym entuzjazmem oraz zaangaŜowaniem 
promowali bibliotekę wśród lokalnej społeczności rozdając ulotki, foldery oraz 
zakładki z adresami wszystkich filii MBP. 
Innym ciekawym sposobem poznawania bibliotek przez dzieci i młodzieŜ 
korzystające z naszego Telecentrum, było zadanie polegające na stworzeniu 
prezentacji multimedialnych o bibliotekach w naszym mieście. KaŜdy uczestnik 
otrzymał inne polecenie, które polegało na wyszukiwaniu informacji oraz grafiki 
w sieci potrzebnych do wykonania zadania. 
Ogółem we wszystkich imprezach uczestniczyło 2155 osób. Odbyło się 121 imprez. 
 
Koszutka – Trzy Ogrody 
Miejska Biblioteka Publiczna wraz z Centrum Sztuki Filmowej oraz z Miejskim 
Domem Kultury „Koszutka” zorganizowała całodniową imprezę promującą instytucje 
kulturalne w dzielnicy Koszutka. Pracownicy biblioteki współorganizowali Grę Miejską 
Inwazja ogrodowych krasnali, zorganizowali kiermasz ksiąŜek, zabawy plastyczne 
i literackie dla dzieci,  promowali imprezy biblioteczne. 
Haiku z Miłoszem 
W ramach obchodów Roku Czesława Miłosza, Miejska Biblioteka Publiczna w 
Katowicach zorganizowała imprezę zatytułowaną Haiku z Miłoszem . Biblioteka 
gościła prof. Krzysztofa Kłosińskiego który przedstawił wykład Czesław Miłosz jako 
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tłumacz haiku. Poeta Dariusz Brzóska – Brzuskiewicz zaprezentował swoją 
twórczość, Kuba Michalski uświetnił spotkanie poezją śpiewaną. Odbył się konkurs 
Bitwa na wiersze. Spotkanie prowadziła Marta Fox. 
Konkurs NIKE 2011 
Zorganizowano konkurs związany z przyznawaniem najbardziej prestiŜowej polskiej 
nagrody literackiej. Za pośrednictwem naszej strony internetowej uczestnicy 
oddawali głos na osobę nominowaną do tegorocznej nagrody Nike. Wylosowany 
zwycięzca otrzymał nagrodę ksiąŜkową.  
 
Targi Ksi ąŜki w Katowicach 
W dniach 20 – 23 października Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach wzięła 
udział w pierwszych Targach KsiąŜki w Katowicach. Na naszym stoisku gościliśmy: 
Dariusza Rekosza, Piotra Owcarza, Martę Fox, Romę Jegor, Barbarę Doniec oraz 
Leszka Wierzchowskiego.  
Bibliotekarze zapraszali odwiedzających na imprezy organizowane przez bibliotekę. 
Rozdawano gazetki biblioteczne MBP, które cieszyły się duŜym zainteresowaniem 
głównie w środowisku bibliotekarskim. Prowadzono rozmowy o ksiąŜkach, rynku 
wydawniczym i przyszłości bibliotek z osobami odwiedzającymi stoisko.  
 
UDZIAŁ W KONKURSIE SUPER SAMORZĄD 
 
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, jako jed yna instytucja w mie ście 
przyst ąpiła, w partnerstwie z Samorz ądem Miasta Katowice do konkursu„Super 
Samorz ąd 2011” w ramach akacji „Masz głos, masz wybór”, or ganizowanej 
przez Fundacj ę im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Lider ów.  
 
Celem konkursu było budowanie dialogu mieszkańców z ich przedstawicielami 
w samorządzie lokalnym, integracja lokalnych wspólnot wokół rozwiązywania 
problemów gminy oraz doskonalenie przepływu informacji na poziomie lokalnym. 
Konkurs polegał na wykonaniu czterech zadań: 
 
1.Jak rozmawia ć i współpracowa ć?”  – opracowanie i wdroŜenie lokalnie 
obowiązującego dokumentu „Zasady komunikacji i współpracy” w ramach którego 
zorganizowano w dniu 25 maja 2011 r., w Filii nr 7 MBP Katowice, w dzielnicy Ligota 
spotkanie z seniorami dotyczące kanałów przepływu informacji w gminie. Celem było 
zebranie uwag na temat modelu komunikacji w mieście. Do dyskusji o tym, jak 
przebiega komunikacja samorządu z mieszkańcami Katowic oraz jakie są w tej 
sprawie społeczne oczekiwania, zaproszono osoby w wieku powyŜej 50. lat. Wyboru 
tej grupy dokonano ze względu na fakt, iŜ jest to część społeczeństwa zagroŜona 
wykluczeniem cyfrowym, a takŜe ze względu na proces starzenia się naszego 
społeczeństwa będący sporym wyzwaniem dla władz samorządowych.  
Przeprowadzone rozmowy pozwoliły sformułować następujące wnioski: zebrani 
uwaŜają, Ŝe potrzebny jest lepszy kontakt społeczności lokalnej z władzami 
samorządowymi. Osoby starsze, niekorzystające z Internetu, odczuwają brak 
informacji w sprawach waŜnych dla miasta i jego mieszkańców. Na terenie Katowic 
nie ma tablic ogłoszeniowych zawierających, m.in. aktualności miejskie, ogłoszenia, 
komunikaty, informacje o działaniach podejmowanych przez radnych, terminach ich 
dyŜurów. Jedynym forum przekazywania informacji dotyczących konsultacji 
społecznych jest elektroniczna Platforma Konsultacji Społecznych, co blokuje 
aktywność osobom nieposługującym się Internetem. Uczestniczy podkreślali, Ŝe 
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chcieliby mieć moŜliwość korzystania równieŜ z tradycyjnych środków przepływu 
informacji. Zaproponowano, usytuowanie w mieście, co najmniej kilku tablic 
ogłoszeń, na przykład przy kościołach, siedzibach miejskich instytucji (takich jak 
domy kultury czy biblioteki). 
Zebrane informacje przedstawione zostały radnej Stanisławie Wermińskiej w czasie 
spotkania z mieszkańcami oraz członkami Rady Jednostki Pomocniczej nr 6. 
Ponadto w ramach tego zadania odbyły się warsztaty samorządowe dla dzieci 
i młodzieŜy z Gimnazjum nr 14 w Katowicach Janowie i Gimnazjum nr 1 im. 
Wojciecha Korfantego w Katowicach. 
 
2. Przestrze ń publiczna - wspólna sprawa – opracowanie załoŜeń prowadzenia 
konsultacji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem działań dotyczących 
przestrzeni publicznej, w ramach którego w dniu 12 października 2011 r. w Filii nr 6, 
przy ul. Bytomskiej 8a odbyło się spotkanie z radnym Witoldem Witkowiczem, 
wybranym w okręgu Nr 5 Wełnowiec - Józefowiec - Koszutka - Bogucice - Zawodzie, 
którego tematem przewodnim było utworzenie miejsca przeznaczonego dla dzieci 
i młodzieŜy w dzielnicy Wełnowiec – Józefowiec. Działanie skierowane było głównie 
do młodzieŜy i miało na celu zachęcenie młodych ludzi do czynnego uczestnictwa w 
Ŝyciu dzielnicy oraz pokazanie im, Ŝe mogą współdecydować o swoim miejscu 
zamieszkania, i Ŝe ich głos jest brany pod uwagę. Uczestnikami spotkania były trzy 
osoby dorosłe oraz sześcioro nastolatków - dwoje ze szkoły gimnazjalnej i czworo ze 
szkoły podstawowej. W realizacji zadania wykorzystano efekty zajęć Wybiec 
w przyszłość, prowadzonych w czasie akcji Lato z KsiąŜką - BilioESKapad@,. 
Dotyczyły one rozwoju dzielnicy oraz zachęcały młodzieŜ do aktywnego udziału 
w tworzeniu przestrzeni własnego miasta. Dzieci odbyły wtedy rekonesans po 
dzielnicy i szukały miejsc, gdzie moŜna by wyznaczyć atrakcyjny dla nich teren 
rekreacyjny. MłodzieŜ stworzyła makiety obrazujące propozycje zagospodarowania 
terenu. Uczestnicy letniej akcji wyrazili chęć spotkania z radnym i rozmowy z nim na 
temat rozwoju dzielnicy pod kątem wydzielenia dla nich miejsca. Padły propozycje: 
wybudowanie basenu, boisk do koszykówki i siatkówki, stworzenia toru gokartowego, 
skateparku oraz miejsca do nauki tańca hip-hop. Radny Witold Witkowicz obiecał, Ŝe 
złoŜy wniosek o wyznaczenie i zagospodarowanie takich miejsc, np. ściany 
wspinaczkowej i boiska do gier. Młodzi uczestnicy byli usatysfakcjonowani 
spotkaniem z radnym i moŜliwością poruszenia z przedstawicielem miasta waŜnych 
dla nich kwestii.  
Spotkania z radnymi Rady Miasta Katowice odbyły się równieŜ w ramach ustalonych 
dni dyŜurów, które radni pełnią w miejskich bibliotekach: 13 października 2011 r., 
godz. 18.00, Filia nr 11, ul GraŜyńskiego 47 - z Witoldem Witkowiczem (12 osób) 
oraz 13 października 2011 r., godz. 17.00 w Filii nr 7 przy ul. Franciszkańskiej 25 
z radną Stanisławą Wermińską i przedstawicielami Stowarzyszenia Społeczno-
Kulturalnego "OFFerta" działającego w dzielnicach: Ligota i Panewniki (11 osób). Na 
spotkaniach omówiono rolę konsultacji społecznych w budowaniu relacji samorządu 
lokalnego z mieszkańcami, gdyŜ zgodnie z hasłem tegorocznego ETDL: Prawa 
człowieka na szczeblu lokalnym zwracano uwagę społeczności lokalnej na to, 
iŜ prawo do informacji jest jedynym z podstawowych praw człowieka. 
 
3.Otwarta gmina  – wprowadzenie zwyczaju spotkań mieszkańców z radnymi 
w miejscach powszechnie uczęszczanych. Organizacja dyskusji z udziałem komisji 
rady gminy, 
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To zadane miało między innymi na celu wprowadzenie zwyczaju spotkań 
mieszkańców z radnymi w miejscach powszechnie uczęszczanych oraz organizację 
dyskusji z udziałem komisji rady gminy. 
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach dysponując 35 filiami rozmieszczonymi 
we wszystkich dzielnicach miasta i czynnymi od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 
– 20.00, a w soboty 9.00 – 15.00 spełnia warunki miejsca ogólnie dostępnego dla 
mieszkańców miasta. Dlatego tez radni chętnie wybierają nasze wypoŜyczalnie na 
miejsce pełnienia dyŜurów, o czym mieszkańcy informowani są równieŜ przez nas – 
ogłoszenia, gazetki biblioteczne, blogi filii. Poza indywidualnymi rozmowami 
z mieszkańcami zachęcaliśmy radnych do spotkań z grupami mieszkańców. Takie 
spotkania opisane w zadaniu II odbywały się w trzech filiach Biblioteki. 
 
4.Co się będzie działo w naszej gminie?”  – organizacja spotkania z udziałem 
przedstawiciela Urzędu Miasta i prezentacja planu działania władz oraz budŜetu 
gminy  
W ramach tego zadania dnia 14 grudnia 2011 r. o godz. 17.30 zorganizowano w Filii 
nr 32 MBP spotkanie mieszkańców Katowic z wyznaczonym przedstawicielem 
Urzędu Miasta Katowice – Małgorzatą Kwapisz – Naczelnikiem Wydziału BudŜetu 
Miasta. Spotkanie zostało przeprowadzone przez moderatora, pracownika MBP - 
Panią Beatę Jadach-Zygadło. Celem spotkania była prezentacja budŜetu na rok 
2012 oraz przedstawienie trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej miasta 
Katowice. Pani Naczelnik przybliŜyła zebranym procedury uchwalania budŜetu 
miasta, poinformowała o załoŜeniach projektu budŜetu, kierunkach polityki 
społecznej i gospodarczej dla Katowic. Zaprezentowała równieŜ strukturę 
wykorzystania środków finansowych własnych źródeł ze źródeł zewnętrznych, jak 
fundusze z Unii Europejskiej, poŜyczki, kredyty. Omówiła teŜ konstrukcję dochodów 
budŜetowych według źródeł ich powstawania. Na zakończenie przybliŜyła załoŜenia i 
wytyczne do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice. W czasie spotkania  
zebrano pisemne zapytania do radnych, które uczestnicy wrzucali do przygotowanej 
urny. Pytania te zostały przekazane  radnym z dzielnic Ligota i Panewniki. 
 
ZATRZYMAĆ HISTORIĘ 
Realizacja projektu, na który Biblioteka otrzymała dotację w wysokości 7.000 zł 
w programie grantowym Bank Ambitnej Młodzie Ŝy Fundacji Banku Zachodniego 
WBK oraz dotację dodatkową Urzędu Miasta Katowice w wysokości 8.000 zł. 
Jego celem było wzmacnianie więzi młodych ludzi z ojczyzną i regionem, a takŜe 
przybliŜanie wiedzy historycznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wydarzenia 
z historii współczesnej Katowic. Promocja zapomnianych postaci, zasłuŜonych dla 
budowy polskiej demokracji. 
 
Projekt realizowany był od wrze śnia do listopada 2011  r. poprzez trzy główne 
działania: 
1. Zatrzymane w kadrze  – konkurs na prace dotyczące: miejsc, osób, wydarzeń - 
szczególnie wartych przypomnienia i utrwalenia. 
Nagrodą dla uczestników był udział w warsztatach fotograficznych, które prowadziła 
Roman Koszowski laureat Konkursu BZ WBK Press Foto 2011. 
2. Lost! Czyli zagubiona historia - Gra Miejska, która odbyła się w dniu 
24 listopada 2011 r. – fotoreportaŜ z gry 
http://www.mbp.katowice.pl/album/2011/08_wydarzenia/zatrzymachistorie/gra/index.
html 
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W dniu 11 października 2011 r. odbyło się szkolenie dla bibliotekarzy 
przeprowadzone przez trenerów firmy City Games, mające na celu przygotowanie 
teoretyczne i praktyczne do zorganizowania i przeprowadzenia gry. 
3. Galeria zapomnianych: Grzegorz Kolosa  - inscenizacja oparta na 
wydarzeniach zwi ązanych ze współczesn ą histori ą Katowic. 
Uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego im. Harcerzy Obrońców Katowic 
przygotowali spektakl teatralny o charakterze dokumentalnym „Człowiek Kolosalny. 
Opowieść o Grzegorzu”  
MłodzieŜ pracowała pod kierunkiem nauczyciela mgr Krystiana Węgrzynka. 
Scenariusz powstał w oparciu o materiały źródłowe zgromadzone przez 
bibliotekarzy, między innymi wspomnienia współpracowników Grzegorza Kolosy. W 
trakcie warsztatów teatralnych, które odbyły się od 15-21 listopada 2011r. młodzieŜ 
miała Wróbla, aktora Teatru Śląskiego im Stanisława Wyspiańskiego. 
Premiera spektaklu odbyła się 12. grudnia 2011 r. w Filii nr 32 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Katowicach, przy ul. Grzyśki 19A, o godz. 17.30. 
 
 
5.3.Czytelnictwo dzieci i młodzie Ŝy – problemy, obserwacje; współpraca z 
rodzicami, organizacjami i instytucjami w zakresie animacji czytelnictwa 
dzieci; własna ocena rynku wydawniczego dotycz ącego literatury dla dzieci i 
młodzie Ŝy. 
 
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.  
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.: 
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Narodowa fantasmagoria grudniowa – „Wroniec” Jacka Dukaja –  lekcja 
biblioteczna dla młodzieŜy licealnej (uczniowie VII LO) wykorzystujące metodę 
pogadanki i burzy mózgów. Zajęcia skierowane były do młodzieŜy licealne – uczniów 
klas III - dotyczyły znaczenia współczesnej historii Polski (stan wojenny) 
w wychowaniu młodego człowieka. Lekcja z wykorzystaniem komputera i Internetu 
prezentujące powiązania między literaturą, sztuką i muzyką. 

 
Gry z czytelnikiem Laurenca Sterne’a  – lekcja biblioteczna dla młodzieŜy licealnej 
(uczniowie VII LO) mające na celu poznanie cech pisarstwa L. Sterne’a i wskazanie 
na rolę i znaczenia antypowieści dla rozwoju współczesnej literatury.  
 
Maj z Miłoszem : Co było wielkie, miałem się wydało – lekcja biblioteczna dla 
licealistów  prezentująca haiku autorstwa  Czesława Miłosza. Celem lekcji było 
przybliŜenie młodzieŜ sztuki haiku wraz  z  poszerzeniem ich wiedzy na temat 
japońskiej kultury oraz wskazanie roli tłumaczeń w twórczości Czesława Miłosza. 
 
Współpraca z nauczycielami  przynosi realne korzyści w postaci zapisu do biblioteki 
większości przybyłych na lekcje biblioteczne uczniów. Zyskaliśmy grono nowych 
czytelników, którzy w okresie przedmaturalnym  byli bardzo aktywnymi 
uŜytkownikami. 
 
Ogółem odbyło się 244 lekcji, w których udział wzięło 4760 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 KsiąŜką. Ogółem w zajęciach w czasie wolnym od nauki udział wzięło 1189 
dzieci, a frekwencja w czasie 509 spotkań wyniosła 5647 osób. 
Ciekawą formą promocji biblioteki wśród młodzieŜy jest prowadzenie blogów przez 
pracowników filii nr: 3, 5Mł, 6, 10, 14, 16, 19, 20, 21, 25, 30, 31, 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 „Akwarelki” - 183 dzieci, 
w Filii nr 23 „Kredka” - 191, natomiast w Filii nr 16 „Tęcza” – 508 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 zrealizowane na warsztatach plastycznych w 2011 roku: 

 
- makieta safari: zbudowana z duŜego, kartonowego pudła. W trakcie pracy dzieci 

wykorzystują rozmaite techniki plastyczne i umiejętności manualne m.in.: 
malowanie, rzeźbienie figurek z masy solnej czy wycinanie i sklejanie 
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miniaturowych form (egzotyczne rośliny, szablony masywów górskich, jaskiń czy 
jezior). 

- projekt ksiąŜki: Wielka Księga Zwierząt – zawierający zbindowane strony z krótką 
notatką i kolorową ilustracją. Zajęcia rozpoczynają się od opracowania graficznego 
okładki – kolaŜu, powstałego z liter i rysunków. Następne zdania polegają na 
zakomponowaniu strony tytułowej, pozostałych kart ksiąŜki, wykonaniu ilustracji 
oraz napisaniu informacji na wybrany temat (z pomocą encyklopedii i atlasów).  

- Park jurajski: obrazki wykonane w technice mieszanej. RóŜne gatunki dinozaurów 
powstają przy zastosowaniu techniki „odpryskowej”, dającej ciekawe efekty 
graficzne, a polegającej na malowaniu farbami plakatowymi, które pokrywane są 
następnie czarnym tuszem, zmywanym w końcowym etapie wodą. Tło oraz inne 
elementy pracy tworzone są z wycinanek oraz fragmentów malowanych. 

 
 
5.4.NajwaŜniejsze przykłady form pracy z dzie ćmi i młodzie Ŝą. 
 
- Obchody Dnia Babci i Dziadka  - corocznie organizowane są imprezy, które 
głównie skierowane są do najmłodszych odbiorców (przede wszystkim w wieku 
przedszkolnym i dzieci młodsze). Wśród spotkań zorganizowana została m.in. 
impreza Laurka dla Babci i Dziadka – przeznaczona dla seniorów z DDPS, 
połączona z zabawą i wręczeniem laurek wykonanych przez dzieci biorących udział 
w akcji Ferie z KsiąŜką (24 stycznia 2011 r., Filia nr 16). 
 
- FERIE Z KSIĄśKĄ 2011 pod hasłem Koszmarny Karolek i Tajny Klub KsiąŜki 
W dniach 17-28 stycznia 2011 roku zorganizowano szereg zajęć dla dzieci 
i młodzieŜy w ramach corocznej akcji Ferie z KsiąŜką. Zajęcia odbywały się w filiach 
nr 3, 5, 6, 10, 11, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 30, 32, 33 i 38 od poniedziałku do 
piątku, w godzinach od 12.30 do 15.30. Ogółem w 17 filiach, w feriach uczestniczyło 
382 dzieci, a frekwencja w całym okresie wyniosła 1715 osób.  
DuŜym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyły się zajęcia eksperymentalne 
nawiązujące do opowiadania Koszmarny Karolek i wybuchowe eksperymenty. 
Eksperymenty zostały przeprowadzone w filiach nr 11 i 26, gdzie dzieci miały okazję 
rozdzielać kolory, rozszczepiać światło, umieścić jajko w butelce, zbadać czy napoje 
gazowane pływają, stworzyć wielobarwne kwiaty, sympatyczny atrament, sodową 
fontannę, wulkan w słoiku oraz wytwarzać dwutlenek węgla. Wszystkie 
doświadczenia były przeprowadzane w bezpieczny sposób, tak by nikomu 
z uczestników nic się nie stało.  
Ponadto w ramach Akcji Ferie z KsiąŜką były organizowane wyjścia do kina, 
skansenu, schroniska dla zwierząt, Planetarium, nowoczesnej biblioteki w Jaworznie, 
Klubu Jeździeckiego, Muzeum Chleba w Radzionkowie, WPKiW gdzie dzieci brały 
udział w olimpiadzie zimowej, do Bazyliki w Panewnikach, gdzie dzieci mogły 
zobaczyć boŜonarodzeniową szopkę. 
 
- Dzień Bezpiecznego Internetu 
Jak co roku filie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach włączyły się w projekt 
Dzień Bezpiecznego Internetu. W tym roku tematem przewodnim Dnia Bezpiecznego 
Internetu były wirtualne światy, a hasło brzmiało: Internet to wi ęcej ni Ŝ zabawa. To 
Twoje Ŝycie. Miało ono na celu zwrócenie uwagi na wpływ i konsekwencje 
internetowej aktywności dzieci i młodzieŜy. 
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W związku z tym bibliotekarki przygotowały szereg spotkań z dziećmi i młodzieŜą, 
które zaowocowały zwiększeniem świadomości na temat bezpieczeństwa w sieci. W 
spotkaniach wzięło udział 458 osób ze szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i licealnych. W 15 filiach MBP przygotowano liczne atrakcje: lekcje multimedialne, 
konkursy i zgadywanki edukacyjne, małe formy teatralne, quizy, filmy dotyczące 
bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zajęcia praktyczne z surfowania po 
wskazanych przez prowadzące stronach internetowych.  
Ponadto w Filii nr 16 została zorganizowana prelekcja multimedialna na temat 
bezpieczeństwa w sieci przygotowana i przedstawiona przez nadk. Mariusza 
Klimczyka i sp. Jacka Hadamika z Komendy Miejskiej w Katowicach. 
 
- Międzynarodowy Dzie ń Ksi ąŜki dla Dzieci 2 kwietnia 2011 
Zorganizowano ponad 40 spotkań dla dzieci, podczas których nie tylko czytano 
fragmenty ksiąŜek, ale takŜe rozwiązywano quizy, zagadki i rebusy. Gościem 
specjalnym Filii nr 32, z okazji tego święta, był Kazimierzem Szymeczko – pisarz, 
bibliotekarz i polonista (2 kwietnia 2011 r., godz. 11.00). 
 
- Imprezy dla dzieci w ramach Światowego Dnia Ksi ąŜki i Praw Autorskich 23 
kwietnia 2010 r. 
Z okazji tego święta zorganizowano wiele zajęć nie tylko dla dzieci, ale takŜe 
młodzieŜy. Na zainteresowanych czekały konkursy, quizy, zagadki oraz rebusy. 
26 kwietnia Filia nr 11 zorganizowała Dzień otwarty dla czytelników, podczas którego 
na zainteresowanych czekały: 
- KsiąŜkowa Enchilada - gra zadaniowo-fantowa dla czytelników, 
- Plebiscyt Jedenastki na najlepsze ksiąŜki zdaniem czytelników, 
- Bookcrosing - rozpoczęcie akcji, która trwała do końca mają, 
- ZbliŜenie na ksiąŜkę – konkurs fotograficzny dla czytelników. 
 
- Imprezy dla dzieci w ramach: Tydzie ń Bibliotek 8 – 15 maja 2011r. pod hasłem 
BIBLIOTEKA ZAWSZE PO DRODZE, NIE MIJAM – WCHODZĘ 
Prawie 30 Filii, w dniach od 9 do 14 maja, zorganizowało dla dzieci szereg atrakcji, 
m.in. konkursy, gry miejskie, lekcje biblioteczne, zajęcia komputerowe, a takŜe 
zajęcia integracyjne. W czasie tych zajęć dzieci miały okazję poznać iluzjonistę - 
Tomasza Kubisę (12.05., godz. 10.00, Filia nr 30), specjalistkę w robieniu tortów - 
BoŜenę Mędrek (12.05. godz. 10.45, Filia nr 19) czy radną – Magdaleną Wieczorek 
(9.05.,godz. 18.00, Filia nr 32). 
 
- X Ogólnopolski Tydzie ń Czytania Dzieciom 30 maja do 4 czerwca 2011 r.   
W tym roku obchodzony był jubileuszowy X Ogólnopolski Tydzień Czytania 
Dzieciom. Z tej okazji Biblioteka zaprosiła najmłodszych w podróŜ Z ksiąŜką na 
koniec świata. Zainteresowani mogli zwiedzać, wraz z bohaterami bajek, egzotyczne 
kraje, przeŜywać ciekawe przygody i poznawać odmienne kultury.  
 
- Bajka z ….ciastkiem 
Od listopada 2000 roku Biblioteka prowadzi cykl promujący głośne czytanie ksiąŜek 
dla dzieci. W kaŜdy wtorek, o godz. 17.00, w Filiach nr: 3, 4, 5 Mł., 6, 10, 11, 12, 15, 
16, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36 oraz w Filii nr 38 w Górnośląskim 
Centrum Zdrowia Dziecka (tutaj wyjątkowo o 14.30), bibliotekarze (a nie rzadko 
rodzice, dziadkowie czy zaproszeni goście) głośno czytają dzieciom przez co 
najmniej 30 minut. 
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- LATO Z KSIĄśKĄ 
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach juŜ od dwudziestu lat wspiera ideę 
edukacji kulturalnej dzieci, dokładając starań, aby wykształceni, otwarci na świat 
młodzi ludzie byli najwaŜniejszym bogactwem naturalnym Miasta. 
Coroczna wakacyjna Akcja Lato z KsiąŜką to profesjonalnie przygotowane 
i pomysłowo realizowane działania skierowane do młodego pokolenia katowiczan- 
dzieci i młodzieŜy spędzających lato w mieście. Podczas naszych spotkań 
proponujemy uczestnikom róŜne kulturotwórcze aktywności, stawiamy na 
wzmocnienie społecznej edukacji, pokazujemy róŜnorodność świata, ale przede 
wszystkim świetnie się wspólnie bawimy, umiejętnie wykorzystując wiedzę zapisaną 
w ksiąŜkach, inernetowych portalach czy teŜ po prostu na ulicach naszego miasta 
Katowice. 
W tym roku, zgodnie z trendami lokalnymi i globalnymi program Akcji Lato z KsiąŜką 
podporządkowany był rozwijaniu kulturowej wyobraźni i toŜsamości dzieci pod 
hasłem  
BiblioESKapad@.   
Od 28 czerwca do 31 sierpnia, od wtorku do czwartku, w godzinach od 10.00 do 
13.00 spotykaliśmy sie z dziećmi w osiemnastu  filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
W czasie Akcji bibliotekarki i bibliotekarze wykorzystywali róŜnorodne formuły 
edukacyjne, by uzmysłowić dzieciom przyjemność i korzyści, jakie płyną z czytania, 
samodzielnego myślenia i zdobywania informacji oraz aktywnego poznawania kultury 
swojego Miasta i świata.  
Najpopularniejsze z nich to: wspólne czytanie i rozmowa literacka, book – talking, gry 
strategiczne, podchody, wycieczki, fotospacery, performance, Art Street, formy 
teatralne, happening, seanse filmowe, konkursy, zawody sportowe. 
Podczas wspólnych eskapad m.in.: 

• Czytaliśmy i obgadywaliśmy ciekawe i mądre ksiąŜki (konkursy pięknego 
czytania, book - talking, zajęcia artystyczne na motywach literackich.) 

Przykładem niech będą zajęcia pod tytułem Szukamy utopca przeprowadzone w Filii 
nr 23 ,w czasie których dzieci zauroczone legendami o strzygach i utopcach 
stworzyły niepowtarzalne impresje plastyczne śląskich legend.. 

• Szukaliśmy kulturalnych atrakcji Katowic, szczególnie tych związanych 
z ksiąŜkami: 

Filia 3 wybrała się w tym celu do Centrum Scenografii Polskiej, by uścisnąć dłoń 
błędnego rycerza zakochanego w Dulcynei i ksiąŜkach, a Filia 19 była w Muzeum 
Najmniejszych KsiąŜek Świata. 

• Spacerowaliśmy, a nawet biegaliśmy śladami Historii pozostawionymi 
w przestrzeni miejskiej Katowic;  

Filia 30 była w Muzeum Historii Katowic, Filia 19 wybrała się do Izby Tradycji 
Hutnictwa w Szopienicach, a dzieci z  Filii nr 11 i 6 przeprowadziły podczas spaceru 
małe śledztwo i na podstawie starych fotografii odnalazły w Katowicach budynki 
związane z działalnością Wojciecha Korfantego. 
Wiele filii (m.in. Filie nr: 11, 19, 25, 33) zorganizowało wycieczki do Nikiszowca, Ŝeby 
przekonać się jak dawniej wyglądało i jak dziś wygląda Ŝycie w tej sławnej dzielnicy 
Katowic. 

• Sprawdziliśmy teŜ, czy Katowice mogą inspirować wyobraźnię : 
SłuŜyły temu m.in. zajęcia plastyczne w F 32 pt. Miasto Marzeń i komputerowe 
w filii 28 Nasze wirtu@lne słoneczniki, które pomogły dzieciom zrozumieć ideę 
Miasta –Ogrodu. 



 26 

Street Art przed Spodkiem był kosmiczną zabawą artystyczną w przestrzeni 
miasta, bo Spodek w opinii dzieci z F 11 jest najbardziej „odlotowym” 
symbolem Katowic, dlatego Ŝe wciąŜ leci ku Przyszłości... 

• Dbaliśmy o kondycję fizyczną naszych młodych czytelników; ulubione przez 
nich zabawy sportowe odbywały sie bardzo często. Poza tym dzieci z Filii 32 
lewitowały na profesjonalnych  zajęciach z jogi, Filia 19 galopowała na 
koniach w Ośrodku Hipoterapeutycznym „Padok”, a kilka innych filii szkoliło 
się u katowickich straŜaków. 

• 42 najaktywniejszych uczestników Akcji Lato z KsiąŜką w nagrodę pojechało 
na całodniową wycieczkę do Nadleśnictwa w Ustroniu; pieczenie kiełbasek 
przy ognisku to tylko jedna z atrakcji tej wycieczk. 

 
Zakończenie akcji Lato z KsiąŜką odbyło sie juz tradycyjnie w Górnośląskim Parku 
Etnograficznym w Chorzowie( przecieŜ to tam znajduje się chałupa pierwszego 
sołtysa Katowic -Kazimierza Skiby)W tym roku impreza ta odbyła się 22 sierpnia pod 
hasłem Eko - bohaterze, zagroŜone gatunki czekają na ciebie !Dla wszystkich dzieci 
- które tłumnie tego dnia -ok. 350 osób- przybyły do Skansenu bibliotekarki 
i bibliotekarze Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przygotowali tematyczne 
konkursy i zabawy (na ośmiu stanowiskach i na scenie). 
Ogółem w ramach Akcji Lato z KsiąŜką 2011 zorganizowano 509 zajęć, w których 
wzięło udział 807 dzieci, a frekwencja w całym okresie akcji wyniosła 3932 dzieci. 
 
- Dzień Głośnego Czytania - 29 wrze śnia 2011 r. - edycja XI Dnia Głośnego 
Czytania przebiegała pod hasłem W królestwie bajki  zaczerpniętym z ksiąŜki Ewy 
Szelburg-Zarembiny. W tym dniu zorganizowano w filiach bibliotecznych 
i przedszkolach 30 spotkań dla dzieci, na których połączono głośne czytanie 
z zabawami i konkursami na podstawie baśni autorki. 
 
- Imprezy dla dzieci z okazji 85. Urodzin Kubusia P uchatka i 73. rocznicy 
polskiego wydania Kubusia Puchatka. 
 
Z okazji święta przez cały październik moŜna było uczestniczyć w zajęciach 
edukacyjnych, konkursach i zabawach , których bohaterem był najsłynniejszy miś 
świata. 
W naszych filiach bibliotecznych oraz w placówkach zaprzyjaźnionych (przedszkola, 
szkoły, ośrodki dla dzieci niepełnosprawnych) przeprowadzono ogółem 38 
róŜnorodnych imprez  edukacyjnych dla najmłodszych dzieci poświęconych ksiąŜkom 
A.A. Milne  
Najbardziej zaintrygowała dzieci historia powstania ksiąŜki oraz  szokująca ewolucja 
postaci Kubusia Puchatka i jego przyjaciół. od ilustracji wymyślonych przez A.A. 
Milne po postacie z popularnych kreskówek. 
Lektura oryginalnego tekstu była podstawą większości działań edukacyjnych. 
Ich cele to przede wszystkim: zachęta do czytania, kształtowanie inteligencji 
czytelniczej i przekazanie dzieciom psychologicznych i społecznych walorów tej 
bestsellerowej ksiąŜki wszechczasów.  
 
-Zabawy dla dzieci na Targach Ksi ąŜki w Katowicach- 20- 23 pa ździernika 
2011r. 
Od 20 do 23 października w  katowickim Spodku Miejska Biblioteka Publiczna w 
Katowicach uczestniczyła w prestiŜowej imprezie dedykowanej kulturze ksiąŜki. 
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Z okazji Targów dla najmłodszych przygotowaliśmy interesujące zabawy literackie na 
naszym stanowisku Planeta Dzieci.  
Bibliotekarze przez wszystkie 3 targowe dni bawili się wraz z dziećmi i ich 
opiekunami. Nasze propozycje zabaw sięgały do źródeł mitologii ksiąŜki, Śląska 
i świata.  
Zabawy na Planecie Dzieci :  
- Eskimos czyta i kwita!-  zabawa z ksiąŜkami podróŜniczymi, mapą i kompasem  
- Czytelnia pod Upiorkiem - zabawa promująca poezję i łącząca świąteczne 
zwyczaje świata. Wózek biblioteczny ucharakteryzowano na bohatera wiersza 
Małgorzaty Strzałkowskiej-tworzył klimat  mobilnej Czytelni pod Upiorkiem. Kto ją 
odwiedził -wychodził bogatszy o zabawny polski wiersz do wykorzystania na święto 
Halloween. 
 Ufoludek biegnie przez śląski ogródek - zabawa sprawnościowa polegająca na 
ratowaniu ksiąŜek, na które chrapkę miały ksiąŜkoŜerne Rosiczki 
-Labirynt Minotaura .- dzięki tej zabawie dzieci  poznały waŜny dla europejskiej 
kultury mit o Tezeuszu i Minotaurze, Biblioteka na targach promowała zabawy 
kształtujące czytelnictwo oraz postawy międzykulturowe wśród dzieci Wszystkie 
zabawy oraz rekwizyty Biblioteka przygotowała specjalnie z okazji Targów KsiąŜki 
w Katowicach. Szacujemy, Ŝe w zabawach wzięło udział ok. 120 dzieci. 
 
-Imprezy z okazji  Narodowego Święta Niepodległo ści 11 Listopada 
Jak co roku propagowaliśmy wśród dzieci i młodzieŜy postawy mądrego patriotyzmu 
organizując  tematyczne zajęcia  edukacyjne. na motywach historii  Polski. 
Święto uhonorowano teŜ przeprowadzając imprezy: 
-A gdy wolno ści przyszedł czas...  - konkurs recytatorski dla kl. I Gimnazjum  
- 8 listopada , godz. 8.00, Filia nr 10 
- 11 Listopada. Narodowe Święto Niepodległo ści  - konkurs dla uczniów Szkoły 
Podstawowej 14 i 16 listopada , godz. 11, Filia nr 33 
 
- Imprezy z okazji  Światowego Dnia Pluszowego Misia- 2- 25 listopada 20 11r. 
W tym dniu zorganizowano w filiach bibliotecznych, przedszkolach i ośrodkach dla 
dzieci niepełnosprawnych 56 róŜnorodnych spotkań dla dzieci. 
Proponowane quizy zabawy i konkursy tematyczne połączone z czytaniem 
niesamowitych historii o słynnych lub zapomnianych pluszowych misiach. zachęciły 
dzieci do obchodów tego międzynarodowego święta. właśnie w bibliotece. 
W ramach  Światowego Dnia Pluszowego Misia ogłoszono tez konkurs plastyczny  
EKO – MIŚ bliski dzieciom i przyrodzie w dniu 25 listopada 2011 r. na Pluszowej 
imprezie w Filii nr 23 odbyło się uroczyste wręczenie nagród za najbardziej 
pomysłowego Eko Misia. 
 
- Imprezy z okazji Andrzejek  
Tradycje tego ludowego polskiego święta budzą duŜe zainteresowanie wśród 
naszych uŜytkowników. W tym roku  przeprowadzono 26 spotkań kultywujących 
i objaśniających andrzejkowe obyczaje; dzieci brały teŜ udział w konkursach, 
rozwiązywały, rebusy, czarowały i wróŜyły oraz poznawały przysłowia i powiedzenia 
związane z Andrzejkami( a takŜe Katarzynkami). W sam wieczór andrzejkowy 
ciekawie bawiono się m.in. na imprezach 
- Święty Andrzeju, daj zna ć, co mnie czeka!  – impreza otwarta dla dziewczyn 
30.11.2011, godz. 17.00, Filia nr 10 
- Wieczór pełen czarów...  – impreza andrzejkowa dla dzieci i rodziców.  
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30.11.2011, godz. 17.00, Filia nr 28 
Impreza dotyczyła  zwyczajów i obrzędów andrzejkowych na Górnym Śląsku 
 
- Bajkowa Europa ł ączy pokolenia .  
Ogólnopolski projekt, do realizacji którego Miejska Biblioteka Publiczna w 
Katowicach została zaproszona przez Fundację ABC Cała Polska czyta dzieciom. 
Projekt z okazji Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 oraz zbliŜającego się 
Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 
2012 dofinansowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy 
z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce i Biurem Informacyjnym 
Parlamentu Europejskiego ramach wspólnych działań komunikacyjnych  
 
Projekt polegał na organizacji w dniach 5 -14 grudnia 2011 roku we wszystkich 
województwach 20 zamkniętych spotkań z bajkami europejskimi, podczas których 
seniorzy angaŜowali się jako wolontariusze w czytanie i opowiadanie bajek z róŜnych 
krajów Europy. dzieci poznawały zasoby kultury europejskiej oraz kody kulturowe 
obecne w baśniach. Kontakt dzieci z seniorami buduje most międzypokoleniowy 
między najmłodszą i najstarszą generacją Polaków. Oprócz czytania, na kaŜdym 
spotkaniu animatorzy zabaw uczyli dzieci zwrotów grzecznościowych w wybranych 
językach, prowadzili zabawy, konkursy i quizy na temat Unii Europejskiej oraz 
państw członkowskich UE. KaŜde dziecko otrzymało upominek ksiąŜkowy oraz 
certyfikat uczestnictwa w spotkaniu. Dla uczestników przygotowano teŜ słodki 
poczęstunek. 
W Katowicach odbyły się 2 spotkania przygotowane i koordynowane przez naszą 
instytucję, w których udział wzięło 63 dzieci . 
5. grudnia 2011r., godz. 10, Filia nr 19  
Do wspólnej zabawy zaproszono dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 42 w Katowicach 
z  kl. I c, seniorkę- wolontariuszkę Jadwigę Binkowska- emerytowaną pracowniczkę 
kopalni oraz rodziców, babcie i dziadków dzieci. Na  spotkaniu seniorka przeczytała 
dzieciom francuską baśń pt. „Kos czarodziej”. Rozmawiano o Francji, Wielkiej 
Brytanii i Hiszpanii Dzieci uczyły się  zwrotów grzecznościowych, rozpoznawały flagi, 
nauczyły się i zaśpiewały piosenkę Frère Jacques. Na początku spotkania 
wyjaśniono dzieciom sens słów „wolontariat”, „senior”, „pokolenia”.  
W spotkaniu udział wzięło 20 dzieci oraz 7 rodziców i dziadków 
9. grudnia 2011, godz. 10.00, Miejskie Przedszkole nr 25 w Katowicach  
W bajkowym spotkaniu uczestniczyło 43 dzieci i seniorka-wolontariuszka Anna 
Piasecka- emerytowana bibliotekarka, laureatka nagrody polskiej sekcji Ibby . 
Seniorka przeczytała dzieciom baśń braci Grimm pt. Szewc i krasnoludki. W trakcie 
czytania zaprezentowała teŜ  szewskie rekwizyty (but, zelówka, skóra na buty, 
prawidło). 
Rozmawiano o krajach UE: Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji, Dzieci uczyły się 
stosownych zwrotów grzecznościowych, rozpoznawały flagi. Największą ciekawość 
i radość wzbudziła nauka zwrotów grzecznościowych w języku esperanto. Na 
spotkaniu była obecna przedstawicielka Centrum Informacji Europejskiej 
Wyczerpujące informacje o projekcie znajdują się na stronie www.bajkowaeuropa.eu 
 
- Mikołajki w bibliotece - grudzie ń 
Z okazji tego wyjątkowego dnia odbyły się 33 spotkania z  Mikołajem . 
Tylko grzeczne  dzieci poznały tajemnice Świętego Mikołaja - kulisy jego pracy, 
dowiedziały się kto pomaga w czytaniu listów i pakowaniu podarunków, jak wygląda 
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Ŝycie Mikołaja w Laponii , a nawet kto dba o renifery i konserwuje mikołajowe sanie. 
Te informacje moŜna było zdobyć uczestnicząc w quizach, konkursach, rozwiązując 
łamigłówki i rebusy.  
W Filii nr 14 dzieci przez cały dzień pisały do Mikołaja listy pełne marzeń i próśb 
o prezenty, nie tylko dla siebie, ale teŜ swoich bliskich, nie zapomniały teŜ o swoich 
rówieśnikach z krajów, gdzie prezenty od Mikołaja są szczególnie potrzebne. Na 
imprezie arteterapeutycznej w Filii nr 11 z cyklu Zasłuchane kredki dzieci dowiedziały 
się nawet co śpiewa Mikołaj i odgadły zagadkę, dlaczego nigdy nie śpiewa on przy 
goleniu… 
Wizerunek Mikołaja został utrwalony dzięki  konkursom plastycznym:  
Mikołajki na Mikołaja  – konkurs plastyczny na wykonanie lub narysowanie 
Św. Mikołaja 
1–6grudnia2011r.,Filianr31 
Podró Ŝe Świętego Mikołaja  - afiszowy konkurs plastyczny dla dzieci 
2–16 grudnia 2011 r., Filia nr 21 
 
Spotkania autorskie dla dzieci i młodzie Ŝy wymienione w pkt. 5.2. 
 
W załączeniu do sprawozdania  
Tabela Formy pracy z czytelnikiem i promocja ksiąŜki 2011.. 
 
 
5.5. Działalno ść Dyskusyjnych Klubów Ksi ąŜki 
 
W roku 2011 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach 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.  
Działania Dyskusyjnych Klubów KsiąŜki, który systematycznie zwiększa liczbę 
uczestników (obecnie średnia liczba uczestników to 6,3 osoby). W wielu filiach udało  
się wokół Dyskusyjnego Klubu KsiąŜki zebrać grono osób uczestniczących aktywnie 
w Ŝyciu kulturalnym filii – głównie seniorek. Osoby te cenią sobie moŜliwość 
spędzenia miło czasu na literackich dyskusjach. Szkoda tylko, Ŝe nie dostajemy od 
Instytutu KsiąŜki  zamawianych wcześniej ksiąŜek i nie moŜemy trzymać  się 
ustalonego w poprzednim roku planu czytelniczego.  
 
W czasie dyskusji omawiana jest zarówno struktura dzieła literackiego, jego język, 
jak równieŜ odbiór społeczny. Moderatorki starają się  by dyskusja dotyczyła ksiąŜki, 
dając jednak uczestnikom moŜliwość swobodnego kojarzenia i odwoływania literatury 
do doświadczeń z ich Ŝycia. Ta formuła spotkań bardzo odpowiada uczestniczącym 
w nim czytelniczkom, a dobór czytanych ksiąŜek pobudza je do poznawania roŜnych 
gatunków i twórców wywodzących się z róŜnych kręgów kulturowych. Celem 
moderatorów jest bowiem, aby rozbudzać ciekawość literacką i poszerzać horyzonty 
poznania. Do kaŜdego spotkania DKK przygotowywana jest gazetka  prezentująca 
danego autora i omawiane dzieło literackie. Członkinie klubów DKK wzięły udział 
w Targach KsiąŜki w Katowicach, w pokazowej dyskusji przygotowanej przez 
Bibliotekę Śląską.  
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Dane statystyczne : 
 
łączna liczba klubów 11 
w tym: dla dorosłych: 6 dla dzieci i młodzieŜy: 5 
łączna liczba spotkań 
wszystkich klubów 

95 

liczba członków stałych 
klubu  

70 

liczba zakupionych 
ksiąŜek 

nie dotyczy 

liczba omówionych 
ksiąŜek 

93 

czym się Państwo 
sugerowali przy zakupie 
ksiąŜek? (Ŝyczenia 
klubowiczów, listy 
bestsellerów, recenzje, 
nagrody etc.) 

- zapowiedzi i recenzje wydawnicze, 
- Ŝyczenia klubowiczów, 
- przyznanymi ngrodami literackimi, 
- listy bestsellerów. 

najchętniej omawiane 
ksiąŜki  

1. A. Onichimowska – Dziesięć stron świata 
2. C. Funke – Atramentowe serce 
3. I. Sowa - Agrafka 
4. M. Fox – Karolina XL 
5. G. Kasdepke - Powrót Bartusia czyli co to znaczy …po raz drugi  
6. B. Ostrowicka – Ale ja tak chcę! 
7. 20 lat nowej Polski w reportaŜach według Mariusza Szczygła 
8. M. Bruczkowski - Bezsenność w Tokio 
9. A. Libera – Madame  
10. A. Patchett – Belcanto 

autorzy najchętniej 
czytani 

A. Nothomb, A. Patchett, H. Mankell, P. Coelho, M. Szwaja, A. Maleszka, 
D. Masłowska, M. Kalicińska, W. Konarzewska, J. Dehnel, A. Libera, 
M. Sczygieł, A. Domosławski, A. Stasiuk, A. Onichimowska, M. Fox, C. 
Funke, G. Kasdepke, M. Szwaja, I. Sowa, K. Ryrych 

nowe nazwiska wśród 
autorów  

R. Monaldi, Salwa an-Nu’ajmi, F. Jorge, Mo Yan, C. Dominguez, C. 
McCarthy, R. Antonius, W. Pielewin, K. Morton, E. Sierakiewicz, K. 
Ryrych, I. Landau, M. Bruczkowski,  Sz. Hołownia, M. Węgrzecka, I. Kuna 

liczba spotkań 
autorskich  

8 

autorzy biorący udział w 
spotkaniach  

Autor 
 
ks. prof. Jan Sochoń 
 
 
 
Kazimierz Szymeczko 
(dla dzieci) 
 
 
Grzegorz Kasdepke 
(dla dzieci) 
 
Aleksandra Ziółkowska – Boehm 
 
 
 
Dariusz Brzóska-Brzóskiewicz 
 
 
 
Barbara Meder 

miejsce, data spotkania 
 
Filia nr 16, ul. Wajdy 21, Katowice–
Bogucice, 
21 marca 2011 r. 
 
Filia nr 32, ul. Grzyśki 19 a, 
Katowice-Ligota 
2 kwietnia 2011 r. 
 
Filia nr 3, ul. Gliwicka 93, 
Katowice–ZałęŜe 
16 maja 2011 r. 
Filia nr 11, ul. GraŜyńskiego 47, 
Katowice–Koszutka 
30 maja 2011 r. 
 
Filia nr 32, ul. Grzyśki 19 a, 
Katowice-Ligota 
21 czerwca 2011 r. 
 
Filia nr 16, ul. Wajdy 21, Katowice–
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Piotr Owcarz  
(nieodpłatnie) 
 
 
Ewa Lipska 
 
 
 
Anna Dziewit-Meller i Marcin Meller 
 
 
 
Andrzej M. Grabowski (dla dzieci) 
 

Bogucice 
12 września 2011 r. 
 
Filia nr 11, ul. GraŜyńskiego 47, 
Katowice–Koszutka 
14 września 2011 r. 
 
Filia nr 11, ul. GraŜyńskiego 47, 
Katowice-Koszutka 
17 października 2011 r. 
 
Filia nr 14, ul. Piastów 20, 
Katowice-Tysiąclecie 
24 października 2011 r. 
 
Filia nr 3, ul. Gliwicka 93, Katowice 
– ZałęŜe 
14 listopada 2011 r. 

inicjatywy podejmowane 
w ramach DKK 
(spotkania dla 
moderatorów, wykłady o 
literaturze, inne, proszę 
podać liczbę) 

Filia nr 5 - wspólne wyjście do kina (1). 
Filia nr 7 - prezentacja multimedialna poświęcona Czesławowi Miłoszowi 
(1). 
Filia nr 7 i 30 - udział w Targach KsiąŜki w Katowicach. 
KaŜdego miesiąca MBP w Katowicach przekazuje takŜe klubowiczom 
bilety na seanse filmowe w Centrum Sztuki Filmowej (8 biletów 
miesięcznie dla 8 klubowiczów) lub na inne imprezy kulturalne. 

 
 
5.6. Usługi informacyjne biblioteki.  
 
Realizacja usług informacyjnych w MBP w Katowicach odbywa się w oparciu o zbiory 
biblioteczne (drukowane i elektroniczne) oraz zasoby sieci Internet. 
 
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. 

 
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 31 grudnia 2011 r. Katalog OPAC 
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dostępny dla czytelników z serwisu MBP www.mbp.katowice.pl  zawiera nabytki 
ksiąŜkowe wszystkich filii od 01.01.1997 r., oraz całość  księgozbiorów Filii nr: 1, 7, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 27, 28, 30 i 32. 
 
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. 
 

Analiza porównawcza wyników sieci 2009/2010/2011 
 

Udostępnienie 
prezencyjne 

Stan na  
30.12. 
2009 r. 

Stan na  
31.12. 2010 r. 

Stan na  
31.12.2011 r. 

odwiedziny 67.433 66.471 82.016 

ksiąŜek  65.577 56.294 61.230 

czasopism oprawnych 1.100 788 661 

czasopism 
nieoprawnych  

95.044 77.262 73.285 

zbiorów specjalnych 3.208 2.235 2.121 

udzielonych informacji 35.380 30.641 35.329 

Liczba uŜytkowników 
Internetu 

15.343 36.915 52.724 

 
ChociaŜ w roku sprawozdawczym zainteresowanie czytelników korzystaniem „na 
miejscu” z księgozbioru naukowego jest nieco wyŜsze niŜ w roku poprzednim 
generalnie naleŜy stwierdzić, Ŝe nie jest zbyt duŜe, co spowodowane jest coraz 
powszechniejszym dostępem do elektronicznych źródeł informacji. Widać to równieŜ 
w naszych placówkach  - maleje udostępnianie  prezencyjne, a rośnie  sukcesywnie 
liczba osób korzystających z Internetu. 
 
W dalszym ciągu prowadzone i uzupełniane są jednak kartoteki zagadnieniowe, m.in. 
w Filii nr 13, które są bogatym źródłem informacji dla uŜytkowników, głównie 
maturzystów i studentów. Do ciekawszych tematów, na które czytelnicy poszukiwali 
literatury naleŜały: kierowanie marką szpitala, dziennikarstwo gospodarcze, film 
faszystowski, samorządy krajów europejskich, re engineering, formy wspomagania 
przedsiębiorstw, produkty regionalne, otyłość dzieci, kobieta a praca, macierzyństwo, 
a praca, mniejszości narodowe na Śląsku, meble w domach Ślązaków, rewitalizacja 
miast, sztuka osób niepełnosprawnych, agresja u dzieci. 
Podstawowe wyniki w zakresie udostępniania prezencyjnego tej placówki ilustruje 
niŜej zamieszczone zestawienie: 
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  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 
2011 7856 6834 661 10459 3731 27 974 

 
 
INNE FORMY PROMOCJI:  
 
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, 
a bibliotekarze starają się ciągle ją poszerzać i uzupełniać w taki sposób, aby kaŜda 
z grup czytelników – szczególnie najmłodszych i niepełnosprawnych – miała dostęp 
do literatury i informacji oraz brała czynny udział w organizowanych inicjatywach. 
Pracownicy Biblioteki pracują takŜe nad sprawną promocją w sieci redagując blogi 
Filii bibliotecznych Filie nr:3, 5Mł, 6, 7, 10, 16, 14, 19, 20, 21, 25, 30, 31, 32, 35. 
 
Filia nr 3  

� Trójka 
Filia nr 5 Mł., 7  

� Biblioteka pod głogami 
Filia nr 6  

� Biblioteka na 6 
Filia nr 10  

� Biblioteka w 10-tkę 
Filia nr 14  

� Czternastka 
Filia nr 16  

� Szesnastka 
Filia nr 19  

� Blog filii 19 
 

Filia nr 20  
� Dwudziestka 

Filia nr 21  
� Dwudziestkajedynka 

Filia nr 25  
� Filia nr 25 

Filia nr 30  
� Filia 30 

Filia nr 31  
� Filia 31 

Filia nr 32  
� B-molki 

Filia nr 35  
� Filia 35 Obcojęzyczna 

 
Biblioteka publikuje w takich serwisach jak YouTube, MySpace, Facebook, Scribd. 
 
Bezpośrednie formy promocji: 

• Przeprowadzanie lekcji bibliotecznych, wycieczek jako praktycznej prezentacji 
sposobów korzystania z Biblioteki, jej agend i zbiorów; 

• Organizowanie happeningów, kiermaszy ksiąŜki; 
• 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;  
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• Informowanie czytelników o aktualnych wydarzeniach w filiach poprzez 
kontakt bezpośredni, telefon i e-mail, portale społecznościowe i portale 
internetowe; 

• Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z partnerami, sponsorami, prasą, 
radiem i telewizją; stałe zapraszanie do uczestnictwa w inicjatywach 
organizowanych przez Bibliotekę i przekazywanie informacji o działalności 
instytucji.  

 
Formy wydawnicze: Gazetki popularyzujące działalność Biblioteki w środowisku 
lokalnym. Zawierają informacje na temat nowości ksiąŜkowych, oferowanych usług, 
organizowanych imprez, sieci MBP: 
 

Plakaty, ulotki, zaproszenia powiadamiające i zachęcające do odwiedzania filii MBP 
w Katowicach oraz informujące o akcjach i imprezach redagowane przez 
pracowników Działu Metodyki, Analiz i Promocji są wykonywane w Dziale Pracownia 
Plastyczna. 
Zarówno media lokalne, jak i portale internetowe, zamieszczały informacje o 
odbywających się w bibliotece imprezach i realizowanych projektach: Dzienniku 
Zachodnim (5) oraz Gazecie Wyborczej (1), Biuletynie Samorządowym Kostuchna 
(5) oraz Roździeniu (1). 
Co miesiąc ukazuje się informacja o działalności Biblioteki w miesięczniku Nasze 
Katowice. Bezpłatnym informatorze miejskim. 

Filia nr 1  

� „Nowinki Jedynki” 
Filia nr 3  

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

� „Biblioteka pod Głogami”  
Filia nr 6  

� „Biblioteka na 6”  
Filia nr 10  

� „Nowości Dziesiątki”  
Filia nr 9  

� „Południk 19˚” 
Filia nr 11  

� „Jedenastka”  
Filia nr 12  

� „Nietuzinkowa dwunastka”  
Filia nr 13  

� „Młyńska”  
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 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 33  
� „Bogucki Czytok” 

Filia nr 36  
� „Klyty”  
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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. Teksty informujące o wydarzeniach bibliotecznych 
publikowane były w następujących portalach internetowych: 
 

 
Pełny spis notatek, które się ukazały w sieci oraz w formie papierowej, dostępny jest 
pod adresem: http://www.mbp.katowice.pl/index.php?strona=napisalionas 

� www.portal.katowice.pl 
� www.katowice.eu 
� www.katowice.olx.pl 
� www.katowice.gazeta.pl 
� www.slask.miastodzieci.pl 
� www.sbp.pl 
� www.bliskociebie.interia.pl 
� www.qype.pl 
� www.silesiakultura.pl 
� www.pozytywy.com   
� www.naszslask.pl 
� www.cojestgrane.pl 
� www.pora.pl     
� www.zicherka.pl 
� www.qlturka.pl 
� www.pozytywy.com 
� www.czasdzieci.pl 
� www.dzieci.gdzieco.pl 
� www.malarstwo.org 
� www.ksiazka.net.pl 
� www.bajkowaeuropa.eu 
� www.fotografuj.pl 
� www.kultura.wp.pl 

� www.pozytywy.com 
� www.chwilawolnego.pl   
� www.ksiazka.net.pl 
� www.polskalokalna.pl 
� www.silesia-region.pl 
� www.bunlok.pl 
� www.mojemiastosilesia.pl 
� www.biblioteki.org 
� www.szopienice.org 
� www.ligota.info 
� www. bogucice.com.pl    
� www.pulowerek.pl 
� www.namida.pl 
� www.pogodzinach.us.edu.pl 
� www.radio.katowice.pl 
� neteor.blogspot.com 
� www.tvs.pl 
� www.stacjakultura.pl 
� www.ulicaczytelnicza.info 
� www.niemamzkim.pl 
� www.literatura.gdzieco.pl 
� www.pelniakultury.pl 
� www.kultura.onet.pl 

Daily Avg Monthly Totals 
Month Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits 

  
           

Dec 
2011 71653 52948 3123 661 10813 22919345 20508 96834 1641394 2221250 
Nov 
2011 78507 59333 3520 695 11617 24941534 20859 105619 1780000 2355223 
Oct 
2011 78888 61771 3684 719 11693 26541358 22294 114211 1914918 2445539 
Sep 
2011 63134 48796 3113 596 9004 20622077 17884 93408 1463907 1894039 
Aug 
2011 56621 43411 2581 534 8436 18891254 16565 80011 1345765 1755256 
Jul 
2011 54150 41817 2636 567 8434 18594586 17606 81725 1296346 1678670 
Jun 
2011 57945 44040 3035 613 8418 18497911 18390 91060 1321218 1738363 
May 
2011 65510 47643 3501 649 9417 21232636 20144 108534 1476934 2030813 
Apr 68208 50368 3573 662 10076 26416507 19873 107206 1511043 2046240 
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Statystyka odwiedzin strony http://www.mbp.katowice.pl   w 2011 r. 

 

6. Obsługa osób niepełnosprawnych i specjalnych gru p uŜytkowników 

W stosunku do roku poprzedniego nie uległa zmianie liczba placówek działających 
na rzecz osób niepełnosprawnych oraz chorych z dysfunkcjami. Biblioteka prowadzi 
2 filie, których zadaniem jest przede wszystkim zapewnienie dostępu do literatury 
pięknej osobom przebywającym w szpitalach (Filia nr 34 w Centralnym Szpitalu 
Klinicznym, Filia nr 38 w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II) 
oraz Odział KsiąŜki Mówionej przy Filii nr 1. 
 

Filia szpitalna 
dane na 31.12.2010 r.  

F34 F38 

Stan ogółem 
księgozbioru 

4590 2329 

Liczba czytelników 1471 1382 

WypoŜyczenia 11600 4678 
 

Filia szpitalna 
dane na 31.12.2011 r.  

F34 F38 

Stan ogółem 
księgozbioru 

4438 2403  

Liczba czytelników 1474 1560 

WypoŜyczenia 11720 7036 
 
Wobec pacjentów leŜących i pozostających w nieustannym stresie bibliotekarze 
stosują róŜnego rodzaju działania związane z biblioterapią: 

• odpowiedni dobór literatury 
• rozmowa indywidualna z pacjentem związana z uwzględnieniem 
psychologicznych i społecznych aspektów konkretnego przypadku 
• budowanie u chorego pozytywnego myślenia i wiary w siebie  
• opracowywanie zabaw działaniu terapeutycznym   
• czytanie ksiąŜek przy łóŜku chorego / indywidualnie lub w grupie. 

 
W roku statystycznym dla dzieci – pacjentów GCZDiM pracownicy Filii nr 38 

2011 
mar-

11 73134 55229 3837 741 11367 30220396 22979 118965 1712123 2267155 
Feb 
2011 64646 50965 4169 735 9788 24043995 20591 116741 1427043 1810107 
Jan 
2011 67420 52160 3575 675 10347 25726832 20950 110826 1616983 2090047 

  
           

Totals 278648431 238643 1225140 18507674 24332702 
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przygotowali: 
● Ferie z ksi ąŜką pod hasłem:  „ Koszmarny Karolek i Tajny Klub KsiąŜki”, w 10 
spotkaniach wzięło udział 78 uczestników 
Lato z ksi ąŜką pod hasłem: „Biblio-ESKapad@” - w 29 spotkaniach wzięło 
udział ogółem 248 uczestników  
● „ Bajka z ciastkiem”  - czyli gło śne czytanie : 52 spotkania – 286 
uczestników 
● Tydzień Bibliotek pod hasłem: „ Biblioteka to plus” - w 6 spotkaniach wzięło 
udział 35 dzieci, 
● Światowy Dzie ń Chorego  – 14 uczestników 
● zajęcia plastyczne i literackie: 60 spotkań – 343 uczestników 
● „Urodziny Kubusia Puchatka ” - wzięło udział 31 małych pacjentów 
● Światowy Dzie ń Pluszowego Misia  – 26 uczestników. 

 
W związku z poprawą warunków lokalowych (w 2010 r.) pracownicy filii 
przeprowadzają zajęcia z biblioterapii zarówno na oddziałach, jak i w bibliotece. 
W 2011 roku zorganizowano 17 spotkań, w których wzięło udział 105 małych 
pacjentów. Zastosowano róŜne formy działania: zabawa indywidualna i grupowa, 
zajęcia z dramy i pantomimy, techniki wyobraŜeniowe, improwizacje, dziecięcy 
rysunek, teksty relaksujące. 
Wspólna zabawa z dziećmi, rozładowywanie dziecięcego stresu, dawanie wsparcia 
i poczucia bezpieczeństwa - to priorytety w naszej działalności. 
 
Odział KsiąŜki Mówionej przy Filii nr 1.  
 
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. 
 
Dane statystyczne:  
 
 2010 2011 

WypoŜyczenia zbiorów 
specjalnych 

11559 

 

11175 

Zbiory  
 

5641 6101 

Liczba czytelników 
zarejestrowanych w 
OKM 

 
242 

 
226 

 
Oddział współpracuje z: Domem Pomocy Społecznej im. Kazimierza Jaworka; 
Polskim Związkiem Niewidomych Terenowe Koło w Katowicach; Ośrodkiem 
Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, Polskim Związkiem Niewidomych Terenowe 
Koło w Mikołowie, Polskim Związkiem Niewidomych Oddział Tychy, Wydawnictwem 
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Polskiego Związku Niewidomych, Domem Pomocy Społecznej „Przystań” 
w Katowicach. 
 
JuŜ od stycznia 2009 r. Biblioteka, takŜe z myślą o czytelnikach niewidomych 
i słabowidzących, wzbogaciła swoje zbiory o audiobooki do słuchania. 
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 31.12.2011 r. poddany jest w pkt 4. 
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. 
520 tytułów kaŜda) 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. 
 
Formy pracy i działania Biblioteki na rzecz osób ch orych, niepełnosprawnych, 
seniorów i innych osób z grup tzw. wykluczonych; ws półpraca Biblioteki 
z instytucjami i stowarzyszeniami zajmuj ącymi si ę działalno ścią na rzecz tych 
grup . 
W 2011 roku MBP w Katowicach podjęła szereg inicjatyw w ramach realizacji 
"Miejskiej strategii rozwi ązywania problemów społecznych – Katowice bez 
barier”.  
Celem podejmowanych działań było przede wszystkim zwiększenie udziału osób 
niepełnosprawnych – dzieci, młodzieŜy, osób starszych i chorych – w Ŝyciu 
kulturalnym i artystycznym. Realizowany jest on poprzez aktywne uczestnictwo osób 
niepełnosprawnych w imprezach oraz poprzez prezentację ich twórczości. WaŜnym 
elementem w realizacji programu były urozmaicone formy pracy z osobami 
niepełnosprawnymi: spotkania autorskie, wieczory literacko-muzyczne, wystawy i 
wernisaŜe, spotkania z osobami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Ogółem odbyło się 100 imprez z udziałem osób niepełnosprawnych, w których 
uczestniczyło 1808 osób. Dodatkowo zorganizowano integracyjną zabawę 
ogólnomiejską w Skansenie na zakończenie akcji "Lato z KsiąŜką 2011", w której 
wzięło udział ok. 350 osób.  
 
http://www.mbp.katowice.pl/index.php?menu=imprezy&strona=niepelnosprawni 
 
Biblioteka pomaga w przysposobieniu osób niepełnosprawnych do podjęcia pracy 
zawodowej - współpracuje z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Katowicach Promyk. 
Dla osób niepełnosprawnych oraz starszych poszczególne Filie MBP w Katowicach 
organizują cyklicznie róŜne zajęcia literackie, plastyczne, parateatralne oraz 
biblioterapeutyczne, często we współpracy z instytucjami : 

• cykliczne spotkania dla dzieci ze Szkoły Specjalnej (1 x w miesiącu), 
• Imprezy integracyjne z udziałem podopiecznych DDPS (1 x w miesiącu), 
• Imprezy integracyjne z udziałem podopiecznych Domu Środowiskowego 

dla Niepełnosprawnych (1 x w miesiącu)- Filia nr 3 
• „Czytanie jak fruwanie” – głośne czytanie bajek oraz zabawy plastyczne dla 

dzieci z Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym (1 x w miesiącu) - Filia nr 5 
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• - „Czytanie jak fruwanie”  – zajęcia dla dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjno-
Oświatowego Dziennego Pobytu dla Dzieci Niepełnosprawnych (raz 
w miesiącu) - Filia nr 10 

• spotkania dla dzieci z Zespołu Szkół dla Osób Niesłyszących i Słabo 
Słyszących (1 x w miesiącu) - Filia nr 11 

• - cykl zajęć szkoleniowych dot. posługiwania się komputerową bazą danych 
i katalogiem OPAC dla osób starszych i niepełnosprawnych (1 x w miesiącu) - 
Filia nr 14 

• - „Chcę wiedzie ć więcej o...”  - zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych 
z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi (1 x w miesiącu) - Filia nr 17 

• zajęcia dla pacjentów GCZDiM – na oddziałach szpitalnych (kaŜdy wtorek: 
Bajka z ciastkiem; w kaŜdy czwartek: zabawy literacko-plastyczne) - Filia nr 
18, 38 

• spotkania literacko-edukacyjne dla dzieci i młodzieŜy z Zespołu Szkół 
Specjalnych (2 x na kwartał). Imprezy dla dzieci z Samodzielnego Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Oświatowego dla Dzieci Niepełnosprawnych (2 razy na 
kwartał) - Filia nr 25 

• Zajęcia dla uczniów niedosłyszących ze szkoły podstawowej (1 raz 
w miesiącu) - Filia nr 30 

• „Razem ra źniej  „- zajęcia dla dzieci z klas integracyjnych (1 raz w miesiącu) - 
Filia nr 32 

 
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 pomagają w korzystaniu z nowoczesnych form 
komunikacji i pozyskiwania informacji. Propozycja konsultacji komputerowych dla 
osób starszych obejmuje (w zaleŜności od zapotrzebowania) zapoznanie z: budową 
komputera, pracą z systemem operacyjnym Windows i edytorem tekstu, obsługą 
Internetu, zakładaniem konta mailowego i przesyłaniem wiadomości mailowych, 
korzystaniem z katalogu OPAC. 
Bibliotekarze wszystkich filii MBP dostarczają ksiąŜki do domu osobom chorym 
i starszym, 
 

Imprezy integracyjne z udziałem podopiecznych domów  opieki społecznej na 
przykładzie Filii nr 16.: 
Bardzo wdzięcznymi odbiorcami pracy z tekstem literackim i elementami biblioterapii 
są seniorzy – pensjonariusze Dziennych Domów Pomocy Społecznej. Są to 
najczęściej osoby chore i zmęczone pogłębiającą się wraz z wiekiem 
niesprawnością. Proponowana przez filię oferta zajęć jest dla nich szansą na 
odwrócenie uwagi od codziennych problemów, ma na celu urozmaicenie im Ŝycia, 
poprawienie samopoczucia i uaktywnienie umysłu. Tematy zajęć są róŜnorodne: 
święta, pory roku, związane z nimi tradycje i obyczaje, nasi ulubieni autorzy i ich 
twórczość. Podczas zajęć powstają prace plastyczne wykonywane róŜnymi 
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technikami, m.in. techniką origami i decoupache'u. Układając scenariusz zajęć 
zawsze uwzględnia się w nim sondaŜ nastroju, głośne czytanie krótkich form 
literackich, dyskusję. Łączy się te elementy w taki sposób, by ich wymowa wpływała 
pozytywnie na emocjonalne stany pensjonariuszy, wyciszała ich rozdraŜnienie, 
wspomagała komunikację, pobudzała do rozmowy, ułatwiała szczerą dyskusję na 
róŜne tematy, wyrywała z apatii, wzbudzała wesołość i odsuwała "czarne" myśli. 
Zajęcia prowadzone są raz w miesiącu. Są bardzo róŜnorodne. Między innymi 
w minionym roku odbyły się takie spotkania, jak:  W blasku świecy, zajęcia 
o tematyce andrzejkowej, Biblioteka – zawsze po drodze, nie mijam – wchodzę, 
spotkanie rozbudzające zainteresowanie ksiąŜką z okazji obchodów Tygodnia 
Bibliotek, spotkanie przy wielkanocnym stole Idą święta, wielkanocne idą święta! czy 
wreszcie spotkanie z okazji Dnia Kobiet – Chwiejną i zmienną jest zawsze kobieta.  
 
Szczegółowy wykaz imprez znajduje się : 
http://www.mbp.katowice.pl/index.php?menu=imprezy&strona=niepelnosprawni&id=z
ajeciaintegracyjne 
 
 
 
7. Sprawy kadrowe i sytuacja zawodowa bibliotekarzy  

 
7.1. Ogólna ocena stanu zatrudnienia. 
 
W dniu 31.12.2011 r. w Bibliotece pracowały 191 osoby, co stanowi 182,5 etaty 
przeliczeniowe, w tym: 171 osób pełnozatrudnionych (wliczona jedna osoba na 
świadczeniu rehabilitacyjnym) oraz 20 osób niepełnozatrudnionych. Z pracujących 
wyłączonych zostało 4 osoby, których stosunek pracy uległ zawieszeniu w związku z 
urlopem wychowawczym. Wykonanie na dzień 31.12.2011 r. stanowiło 98,9 % 
zatrudnienia planowanego.  
Miejska Biblioteka Publiczna zatrudnia 11 osób niepełnosprawnych z róŜnego typu 
dysfunkcjami, w tym: 
- 2 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 
- 7 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
- 2 osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności. 
W 2011 roku przyjęto do pracy 14 osób a 3 osoby powróciły z urlopu 
wychowawczego. Stosunek pracy 1 osoby został zawieszony w związku 
z rozpoczęciem urlopu wychowawczego. 
Umowę o pracę rozwiązano z  21 osobami w tym: 
- za porozumieniem stron   7 osób, 
- wypowiedzeniem pracownika  4 osoby, 
- z upływem czasu na jaki była zawarta 9 osób, 
- bez wypowiedzenia przez pracownika 1 osoba. 
W 2011 r. na emeryturę przeszło 5 osób oraz 1 osoba przeszła na rentę.  
Struktura poziomu wykształcenia pracowników MBP w Katowicach przedstawia się 
coraz korzystniej. Obecnie wykształcenie kierunkowe (średnie i wyŜsze z zakresu 
bibliotekoznawstwa) posiada 90,7% ogółu pracowników merytorycznych. 
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7.2. Średnia płaca brutto w przeliczeniu na etaty (z uwzg lędnieniem wszystkich 
składników) 
 
- pracowników merytorycznych – 2.272,68 zł 
- pracowników administracyjnych – 2.678,22 zł 
- pracowników obsługi –  1.553,49 zł 
 
7.3. Udział pracowników w doskonaleniu zawodowym 
 
W 2011 roku studiowało 18 pracowników Biblioteki, w tym 5 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   - 3 osoby 

bibliotekoznawstwo i informacja naukowa  
 

studia wy Ŝsze, magisterskie  - 6 osób 
magisterskie uzupełniające II stopnia 
w tym: 

- informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - 4 osoby 
- filologia polska - 1 osoba 
 - komunikacja społeczna - 1 osoba 
studia doktoranckie   - 2 osoby 
- filologia polska - 1 osoba 
- teologia - 1 osoba 

 
studia podyplomowe  - 4 osoby 

- bibliotekoznawstwo i informacja naukowa  
 
Pracownicy administracyjni 
 
studia podyplomowe  - 2 osoby 
    - administracja - 1 osoba 
     - rachunkowość i finanse - 1 osoba 
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, 1 osoba), 
- warsztaty „Praca z czytelnikiem dziecięcym” (Warszawa 1 osoba) 
- warsztaty „Super Samorząd 2011” (Warszawa 2 osoby) 
- warsztaty „Promocja i zaangaŜowanie” (Jachranka 2 osoby) 
- szkolenie dotyczące podatku VAT(Katowice 1 osoba) 
- udział w akcji „Lato z ksiąŜką” (Ustroń 6 osób) 
- warsztaty „Szkoła Moderatorów” (Jachranka 1 osoba) 
- „Idę na wybory” (Warszawa 2 osoby) 
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- kongres „Biblioteka więcej niŜ myślisz” (Warszawa 2 osoby) 
- „Biblioteka Publiczna w Ŝyciu społecznym” (Warszawa 2 osoby) 
- XV Targi KsiąŜki (Kraków 2 osoby) 
- szkolenie „Aspekty organizacyjno-prawne działania biblioteki” (Katowice 2 osoby) 
- szkolenie dotyczące odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
kontroli zarządczej (1 osoba)  
- szkolenie w ramach programu rozwoju bibliotek „login: Biblioteka” (4 osoby) 
- Bibliotekarz XXI wieku (3 osoby) 
- szkolenie Organizacja i przeprowadzanie gier miejskich – (20 osób) na zlecenie 
MBP przeprowadzili trenerzy firmy CityGames z Warszawy. 

 
 

8. Finansowanie 
 

8.1. Wielkość budŜetu biblioteki, ogółem 9.589.654,12 zł. 
 
8.2. Koszty utrzymania, ogółem 2.039.721,80 zł (gaz, energia elektryczna, 
energia cieplna, woda, czynsze, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, 
internetowe, pocztowe, remonty bieŜące np. malowanie, drobne naprawy, 
konserwacje, środki czystości, materiały biurowe). 
 
8.3. Dochody własne, ogółem 289.174,63 zł (uwzględniono m.in. kary 
pobierane od czytelników, wynajem pomieszczeń, usługi kserograficzne, opłata 
za karty czytelnicze, darowizny pienięŜne, odsetki bankowe, inne dochody 
z działalności gospodarczej). 
 
8.4. Darowizny rzeczowe na kwotę 12.578,42 zł (pozyskano: ksiąŜki, artykuły 
papiernicze i spoŜywcze, ksiąŜka mówiona, gadŜety)  
 
8.5. Inne środki finansowe: 133.522,99 zł, w tym: 
 
82.400 zł - dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
realizacji zadania „Literatura i czytelnictwo. Priorytet 2: Zakup nowości 
wydawniczych dla bibliotek; 
44.122,99 zł - Fundacja Orange - Akademia dla Bibliotek; 
7.000 zł - Fundacja Banku Zachodniego WBK, program grantowy Bank 
Ambitnej MłodzieŜy na realizacje projektu  „Zatrzymać historię”. 
 


