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1. Stan i zmiany w organizacji Biblioteki 
 
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach jest zarządzana centralnie i w sposób jednolity 
z Dyrekcji, przy ul. Kossutha 11, gdzie mieszczą się działy, zapewniające sprawne 
funkcjonowanie instytucji. Zadaniem działów merytorycznych jest m. in. troska o to, aby 
praca z czytelnikiem w filiach przebiegała bez zarzutu i aby znalazł on wszystkie potrzebne 
mu materiały i informacje. Działy techniczne dbają, Ŝeby proces udostępniania księgozbioru 
odbywał się w estetycznym i wygodnym dla czytelnika miejscu, z wykorzystaniem 
nowoczesnych technik oraz zapewniają niezbędny sprzęt. Dotychczasowe starania 
o pozyskanie siedziby w ścisłym centrum miasta, co pozwoliłoby na lepszy dostęp do usług 
bibliotecznych oraz podniosło komfort obsługi czytelników, a ponadto wykreowało w 
centrum miasta wyjątkowe miejsce spotkań i wydarzeń kulturalnych, niestety od lat nie 
przynoszą efektów. 
Zbiory są udostępniane poprzez sieć 35 placówek bibliotecznych, w których znajduje się 
bogaty i zróŜnicowany tematycznie księgozbiór. Wszystkie filie czynne są w godz. 8.00 - 
19.00, od poniedziałku do piątku oraz w soboty w godz. od 9.00 – 15.00. 
Decyzja o zmianie godzin zapadła na wniosek kierowników filii po przeprowadzeniu we 
wszystkich placówkach badania ankietowego, które potwierdziło małe zainteresowanie 
czytelników otwarciem w godz. 19.00-20.00, które obowiązywały do 30 września 2012 r. 
 
Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach była dwukrotnie przedmiotem 
obrad Komisji Rady Miasta Katowice: 
 
Komisji Rewizyjnej  w dniu 13 marca 2012 roku, Posiedzenie 15/12, pkt.3 obrad: Kontrola 
działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Katowicach. Na podstawie przedstawionego protokołu z kontroli 
przeprowadzonej w dniu 8 marca 2012 r. przez radną  Stanisławę Wermińską w siedzibie 
MBP przy ul. Kossutha 11 i wyjaśnień obecnej na posiedzeniu Dyrektor Anny Fałat nie 
stwierdzono Ŝadnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Biblioteki. Komisja Rewizyjna 
przegłosowała wniosek do Prezydenta Miasta o rozwaŜenie moŜliwości lokalizacji głównej 
siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w ścisłym centrum miasta Katowice. W odpowiedzi, 
udzielonej w dniu 27 marca 2012 r. Prezydent Miasta Katowice poinformował, Ŝe na chwilę 
obecną nie ma takiej moŜliwości. 
 
Komisji Kultury i Sportu w dniu 5 grudnia 2012 r., posiedzenie 11/12, pkt.5 obrad 
Funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej, na którym dyrektor MBP Anna Fałat miała 
okazję przedstawić najwaŜniejsze działania w 2012 roku, jak równieŜ zwrócić się z prośbą 
o poparcie starań w uzyskaniu funduszy na zagospodarowanie terenu zielonego (2802 m²) 
Filii nr 14 przy ul. Piastów 20. Wniosek o poparcie tej inicjatywy został podjęty jednomyślnie 
w obecności 8 członków Komisji i skierowany do władz miasta, w wyniku czego MBP 
otrzymała fundusze na rok 2013 w celu przeprowadzenia rekultywacji terenu i urządzenia 
ogrodu ze strefą edukacyjną i rekreacyjną dla dzieci i młodzieŜy. 
 
Zmiany w dokumentach organizacyjnych: 
W 2012 r. Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach nadano nowy statut, mocą podjętej 
w dniu 12 września 2012 r. przez Radę Miasta Katowice Uchwały nr XXVI/596/12, który 
obowiązuje od dnia 30 listopada 2012 r. Nowy statut nadano z uwagi na konieczność 
dostosowania statutu biblioteki, samorządowej instytucji kultury, do zmian w ustawie 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 
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Nastąpiła w nim równieŜ zmiana, w stosunku do poprzednio obowiązujących postanowień, 
w zakresie powoływania zastępcy dyrektora biblioteki, gdzie zastępcę dyrektora powoływał 
i odwoływał Prezydent Miasta Katowice, natomiast aktualnie w taką kompetencję 
wyposaŜono dyrektora Biblioteki, który sam powołuje i odwołuje swojego zastępcę, po 
uzyskaniu akceptacji Prezydenta Miasta Katowice. 
Na podstawie statutu opracowano projekt nowego Regulaminu Organizacyjnego, który został 
pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe działające w Bibliotece i złoŜony do 
zaopiniowania w Urzędzie Miasta Katowice. 
 
Nagrody: 
 
Nagroda w konkursie Super Samorząd 2011 przyznana w 2012 r. 
 
23 lutego 2012 roku w Pałacu Prezydenckim, z udziałem Szefa Kancelarii Prezydenta Jacka 
Michałowskiego, zostały wręczone Nagrody Super Samorząd 2011, przyznane w ramach 
akcji „Masz Głos, Masz Wybór”. Honorowy patronat nad Nagrodą objął prezydent Bronisław 
Komorowski. 
Spośród 153 organizacji, które wzięły udział w tej edycji konkursu, 16 zakwalifikowało się do 
finału. Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach oraz samorząd miasta Katowice 
uhonorowane zostały jedną z pięciu statuetek Laureata Konkursu za działania 
przeprowadzone  w okresie od maja do grudnia 2011 r. 
Nagroda jest wyróŜnieniem dla osób i instytucji, które prowadzą najskuteczniejsze działania 
słuŜące współpracy mieszkańców z władzą samorządową, promują ideę 
współodpowiedzialności wyborców i ich reprezentantów. Akcja „Masz Głos, Masz Wybór” – 
w ramach której przyznawana jest Nagroda – to ogólnopolski projekt Fundacji im. Stefana 
Batorego i Stowarzyszenia Szkoła Liderów. 
W 2012 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach przystąpiła równieŜ do kolejnej 
edycji konkursu Super Samorząd i realizowała zadanie z zakresu Dostępni radni, 
pośrednicząc w komunikacji pomiędzy władzami samorządowymi, a mieszkańcami.  
 
http://www.mbp.katowice.pl/index.php?strona=info178 
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2. Zmiany w sieci. Modernizacja bazy lokalowej  
 
Na podstawie opracowanego projektu w okresie czerwiec – sierpień 2012 r. został 
przeprowadzony „Remont pomieszczeń Filii bibliotecznej nr 10 przy ul. Radockiego 70A 
w Katowicach” polegający na: zerwaniu tapet, uzupełnieniu tynków, wykonaniu gładzi 
gipsowych, wymianie podłoŜa pod posadzki, przebudowie sanitariatów, ułoŜeniu płytek 
podłogowych, malowaniu ścian i sufitów, wymianie instalacji: wodno-kanalizacyjnej, 
elektrycznej, alarmowej, komputerowej, telefonicznej oraz urządzeń sanitarnych, opraw 
oświetleniowych i stolarki drzwiowej.  
W lipcu 2012 r. przeprowadzono „Remont dachu Filii bibliotecznej nr 32 przy ul. Grzyśki 
19A” w zakresie pokrycia dachu papą termozgrzewalną, wymiany i malowania obróbek 
blacharskich.  
Celem poprawy warunków pracy w Dyrekcji MBP wyodrębniono z holu dodatkowe 
pomieszczenie dla pracowników. 
W celu poprawienia estetyki placówek odnowiono sposobem gospodarczym część 
pomieszczeń Filii nr 20 (hol), Filii nr 22 (hol), Dyrekcji MBP. W Filii nr 14 oraz 32 
w pomieszczeniach socjalnych ułoŜono płytki na ścianach, wymieniono wykładziny, oraz 
pomalowano ściany i sufity. Odnowiono takŜe pomieszczenia Filii nr 3 wraz ze zmianą 
aranŜacji. 
W 2012 roku, oprócz modernizacji bazy lokalowej Miejska Biblioteka Publiczna podjęła 
takŜe działania zmierzające do zagospodarowania będących w jej uŜytkowaniu terenów 
zielonych dla potrzeb m.in. czytelników. Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu 
zielonego połoŜonego przy Filii nr 14, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji rekreacyjnej 
i edukacyjnej. Zakres opracowania obejmuje m.in. wykonanie chodników, wymianę trawnika, 
ławek i oświetlenia, nasadzenie krzewów ozdobnych i drzew, wykonanie ogródka skalnego ze 
ścieŜką edukacyjną, mini estrady plenerowej, miejsca na grill, altany oraz wyposaŜenie 
obiektu m.in. w stoły do gier. Inwestycję, którą planuje się rozpocząć wiosną 2013 r., 
poprzedzono wycinką  starych drzew (33 topole).  
Przygotowano takŜe koncepcję zagospodarowania terenu wokół Filii nr 16, która będzie 
zrealizowana po otrzymaniu niezbędnych środków finansowych.  
 
Zakup nowych sprzętów i urządzeń technicznych znacząco poprawiających jakość 
pracy i estetykę pomieszczeń  
 
W 2012 r.  zamontowano w 6 placówkach elektromagnetyczne systemy ochrony księgozbioru 
przed kradzieŜą tj. w Filii nr 3, Filii nr 6, Filii nr 7, Filii nr 10, Filii nr 13 i Filii nr 20. Celem 
ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom załoŜono w Filii nr 12, Filii 
nr 30 oraz Filii nr 3 telewizję obserwacyjną wewnętrzną, natomiast Filia nr 32 została 
wyposaŜona w telewizję obserwacyjną zewnętrzną i wewnętrzną. W Dyrekcji MBP 
wymieniono w składnicy akt drzwi na antywłamaniowe. 
Ponadto zakupiono : 
- regały do wypoŜyczalni dziecięco – młodzieŜowej dla Filii nr 10 w ilości 25 szt. (pozostałe 
regały zostały odnowione sposobem gospodarczym), 
- 2 rolety antywłamaniowe oraz mebelki dziecięce dla Filii nr 10, 
- centralę telefoniczną do Dyrekcji MBP, 
- meble do pokoju socjalnego w Filii bibliotecznej nr 14 i Filii bibliotecznej nr 32 oraz 
doposaŜono część pomieszczeń Dyrekcji w nowe meble. 
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3. Komputeryzacja 
 
Zadania w dziedzinie komputeryzacji wykonuje i nadzoruje Dział Informatyzacji, którego 
pracownicy administrują i konfiguracją sieci, zarządzają programami operacyjnymi oraz 
serwerami biblioteki, oprócz tego pełnią nadzór nad sprawnym działaniem sprzętu 
komputerowego. 
Dział prowadzi równieŜ sprawy związane zakupem sprzętu komputerowego 
i oprogramowania, wykonuje bieŜącą archiwizację baz danych i zasobów systemowych, 
utrzymuje kontakty z autorami programów, dostawcami sprzętu i Internetu.  
 
W roku 2012 roku Dział Informatyzacji realizował następujące zadania: 

- przygotowanie infrastruktury filii nr 3, 4, 6, 8, 20, 36 do uruchomienia wypoŜyczalni 
elektronicznej (reorganizacja sieci logicznej, konfiguracja urządzeń, drukarek); 

- zmiana operatora dostawcy Internetu w centrali  zwiększenie łącza internetowego 
siedmiokrotnie;  

- aktualizacja systemu bibliotecznego „Prolib M21”; 
- reinstalacja systemu komputerowego w 53 komputerach; 
- poprawa zabezpieczeń sieciowych w Filiach nr 10, 13; 
- aktualizacja strony MBP i BIP; 
- szkolenie pracowników z obsługi fotograficznego aparatu cyfrowego oraz technik 

fotografowania;  
- wydruk kart czytelniczych w ilości 11 351 szt.;  
- bieŜące naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego i sieciowego;  
- codzienna analiza logów w serwerach WWW, poczty oraz DNS, poprawa 

zabezpieczeń. 
 
W 2012 r. zakupiono, m. in.: aktualizację oprogramowania firewall Netasq, 
„symfopakiety” do programu symfonia moduł FKF oraz „symfopakiet” modułu 
kadrowego, 4 urządzenia firewall, 2 urządzenia wielofunkcyjne i laptop, projektor aparat 
fotograficzny, 9 komputerów poleasingowych i 8 monitorów LED. 

 
Wszystkie prace i wydatki były planowe i miały na celu: 

1. wykrywanie, zapobieganie i korygowanie błędów związanych z przetwarzaniem 
i przepływem informacji w systemach i aplikacjach uŜytkowych wspomagających 
pracę Biblioteki, 

2. wdraŜanie narzędzi zapewniających bezpieczeństwo danych i systemów 
informatycznych,  

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

 
W roku 2012 Biblioteka otrzymała refundację kosztów połączeń internetowych w wysokości 
22.510,24 zł w programie Akademia Orange dla bibliotek Fundacji Orange. 
 
Z 82 komputerów w 33 placówkach skorzystało 56.454 (w 2011 r. 49 030) osób w ciągu roku.  
 
W załączeniu do sprawozdania ankieta Komputeryzacja 2012 
 

 

 



 6

4. Zbiory biblioteczne. 
 

Stan zbiorów na dzień 31 grudnia 2012 roku. 
 

2011 2012  Rodzaj zbiorów 
Ilość Ilość uwagi 

KSIĄśKI    
D – Literatura dla dorosłych 403.965 391.737  
M – Literatura dla dzieci i młodzieŜy 143.738 143.264  
P – Literatura popularnonaukowa 360.115 350.179  
Razem ksiąŜki 907.818 885.180  
ZBIORY SPECJALNE    
Materiały audiowizualne: 16.023 14.972  
filmy na kasetach VHS 110 110 F.32 
Nagrania dźwiękowe (muzyka) płytach 
CD/DVD 

72 72 F.32 

Nagrania dźwiękowe (muzyka, bajki, 
lekcje jęz. obcych i inne) na kasetach 
magnetofonowych 

2.118 2.118 F.32 

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

4.761 2.701 F.32 

KsiąŜki mówione na płytach CD/DVD 3.945 4.259 F.1,9,11,1
3,25,32,35

,5Mł 

ksiąŜki mówione na kasetach 
magnetofonowych 

4.120 4.115 F.1, F.32 

ksiąŜki mówione w formacie CF 1.347 1.597 F.1 
Dokumenty elektroniczne: 700 700  
multimedia (np. słowniki, encyklopedie) 
programy edukacyjne (np. do nauczania 
języków obcych) 
gry komputerowe 

700 700 Centrala  

Razem zbiory specjalne 16.723 16.723  
 

Zakup zbiorów ksiąŜkowych w 2012 roku: 
 
W 2012 roku fundusze na zakup ksiąŜek pochodziły z następujących źródeł:  
Urząd Miasta Katowice – 261.745,68 zł, 
Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 130.000,00 zł 
 
Łącznie środki finansowe w wysokości 391.745,68 zł pozwoliły na zakup 18.792 vol. 
a średnia cena zakupionej ksiąŜki wynosiła 20,85zł (średnia cena ksiąŜki kupionej w 2011 r. 
wynosiła 19,53). 
Wskaźnik zakupu na 100 mieszkańców Katowic  w stosunku do 2012 roku nie zmienił się i 
wynosi (przy liczbie 308.269 stałych mieszkańców Katowic – dane z Biblioteki Śląskiej) – 6 
(dokładnie 6,1). 
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KsiąŜki kupowane były za pośrednictwem firm: MATRAS S.A. oraz AZYMUT Sp. z o.o., po 
przeprowadzonych postępowaniach o zamówieniach publicznych w trybie przetargu 
nieograniczonego. 
 
W poszczególnych kwartałach 2012 roku zakup kształtował się następująco: 
 
kwartał 2012 Ilość zakupionych 

ksiąŜek 
Kwota zł średnia cena 

(zł) 
I kwartał 2.136 46.176,34 21,62 
II kwartał               4.215 92.427,60 21,93 
III kwartał                4.612 100.989,17 21,90 
IV kwartał              7.829 152.152,57* 19,43 
Razem 2012 rok     18.792 391.745,68 20,85 
 
* - W ostatnim kwartale doszły środki finansowe z dotacji MKiDN. 
 
Z funduszy samorządowych, czyli kwoty 261.745,68 zł zakupiono łącznie 11.963 vol. 
(średnia cena 21,88 zł), z czego w MATRASIE i AZYMUCIE wydano 259.468,49 zł na 
zakup 11.863 vol. (średnia cena 21,87 zł), a poza umowami wydano 2.097,19 zł na zakup 100 
vol. (średnia cena 20,97 zł). Część zakupionych z tej kwoty ksiąŜek stanowiły kontynuacje 
i subskrypcje. Ponadto część środków przeznaczyliśmy na ksiąŜki w ramach Fantastycznej 
Akcji, a pozostałe fundusze wydaliśmy na literaturę obcojęzyczną w ramach wyprzedaŜy 
ksiąŜek w księgarni „Kultura Rosyjska”. 
Z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji zadania Zakup 
nowości wydawniczych dla bibliotek” zakupiono łącznie 6.829 vol. za kwotę 130.000,00 zł 
(średnia cena jednego vol. 19,03 zł). Jedną trzecią kwoty wydano na literaturę dla dzieci 
i młodzieŜy.  
 
Struktura ksiąŜek kupionych z tej dotacji przedstawia się następująco:  
-naukowe 609 vol. – 8,92% 
-dziecięco-młodzieŜowe 3.064 vol. – 44,87% 
-beletrystyka (klasyka -  lektury, ksiąŜka obcojęzyczna) 3.156 vol. – 46,21% 
 
W zakupie preferowano przede wszystkim nowości literatury pięknej dla dorosłych oraz 
dzieci i młodzieŜy. Literatura naukowa była kupowana w mniejszej ilości, poniewaŜ 
zainteresowanie obecnością ksiąŜek naukowych w bibliotekach ulega (jak wynika m. in. 
z dezyderat) wyraźnemu zmniejszeniu z roku na rok. Czytelnicy w minimalnym stopniu 
wykazywali zainteresowanie księgozbiorem podręcznym, w związku z czym zakup tego typu 
pozycji ograniczony został do minimum.  
Część funduszy z dotacji  samorządu, a mianowicie 61.041,64 zł. przeznaczono na zakup 
ksiąŜek o tematyce dotyczącej ochrony środowiska i szeroko pojętej ekologii. Tego rodzaju 
ksiąŜek przybyło do naszego księgozbioru 2.949 vol.  
W porównaniu do lat poprzednich zwiększono równieŜ zakup ksiąŜek obcojęzycznych do 
liczby 435 vol. 
Zakup ksiąŜek był dokonywany na podstawie ofert internetowych MATRASU oraz 
AZYMUTU. Dostawcy kilkakrotnie uzupełniali swoją ofertę o specjalne zamówienia. Przy 
zakupie kierowano się przede wszystkim dezyderatami zgłaszanymi przez kierowników filii 
oraz bezpośrednimi zapytaniami czytelników, recenzjami ksiąŜek zawartymi w prasie 
fachowej, a takŜe analizą rynku wydawniczego.   
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Przyrost zbiorów ksiąŜkowych w 2012 roku: 
zakup 18.792 vol.  391.745,68 zł 
dary 5.859 vol.  122.843,59 zł 
zamiany: 279 vol.  5.999,52 zł 
inne  338 vol. 4.506,97 zł 
razem 25.268 vol. 525.095,76 zł 
 
Struktura przybytków (kupno, dary, zamiany, inne) ksiąŜkowych w 2012 roku kształtowała 
się następująco: 
Beletrystyka – 13.400 vol. -  53 % 
Literatura popularnonaukowa – 6.263 vol. -  24,8 % 
Literatura dla dzieci i młodzieŜy -  5.605 vol. -  22,2 % 
razem: 25.268 vol. - 100% 
 

Zbiory pozaksiąŜkowe zakupione w 2012 roku. 
 
W ramach poszerzania zbiorów pozaksiąŜkowych zakupiono w 2012 roku: 
ksiąŜka mówiona nagrana w formacie CF (CZYTAKA): 
kupiono 249 tytułów o wartości 7.125,35 zł. - średnia cena jednego zestawu zmalała do 28,61 
zł. 
ksiąŜka mówiona nagrana na CD (AUDIOBOOKI): 
kupiono 762 tytuły  o wartości 15.618,53 zł -  średnia cena jednego zestawu 20,50 zł.  
 
Ponadto z darów pozyskano 25 zestawów wartości 1.100,20 zł. 
 
Wśród zakupionych audiobooków znalazło się 19 tytułów obcojęzycznych za 1.024,28 zł. 
 
Przyrost ksiąŜki mówionej ogółem wyniósł 1.036 zestawów na kwotę 23.844,08 zł. 
 
Zakupiono materiały do uŜytku słuŜbowego o wartości  575,08 zł. 

 
Prenumerata prasy w 2012 roku. 

 
Na prenumeratę czasopism w 2012 roku wydatkowano kwotę 52.462,66 zł. 
 
Obejmowała ona 282 tytuły prasy krajowej i 7 tytułów prasy obcojęzycznej. Prenumerata 
czasopism realizowana była po podpisaniu umów z Ruch S.A. Oddział w Katowicach 
i EuroPress w Warszawie. 
Na prenumeratę 7 czasopism obcojęzycznych wydatkowano kwotę 4.019,92 zł. 
Na prenumeratę 281 tytułów prasy krajowej dostarczanej przez Ruch S.A. - wydatkowano 
kwotę 48.442,74 zł. Czasopismo ZIN – kupowano bezpośrednio u wydawcy i wydano na ten 
cel 114,00 zł.  
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. 
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Wszystkie zbiory ksiąŜkowe oraz ksiąŜka mówiona opracowywane były w formacie 
MARC21 systemu Polib. W roku 2012 powstały 84.102 nowe rekordy, w tym 57.797 dla 
starego zasobu, 25.268 rekordów wydawnictw zwartych oraz 1037 rekordów dokumentów 
dźwiękowych. 
 
Na bieŜąco wprowadzano do bazy programu Polib nowe hasła przedmiotowe i określniki oraz 
modyfikowano bazę haseł przedmiotowych.  
Zakończono retrokonwersję zbiorów Filii: 3, 4 ,5Mł., 6, 8, 19, 20, 36 oraz  rozpoczęto 
w Filii 33. WdroŜono system Polib w Filiach nr: 3, 4, 6, 8, 20 i 36 oraz przeszkolono 
pracowników. Obecnie w 22 placówkach czytelnicy obsługiwani są z wykorzystaniem 
systemu komputerowego. 
 
W 2012 roku przeprowadzono skontra sposobem tradycyjnym w Filiach nr: 3, 18, 22, 31 oraz 
z wykorzystaniem systemu Prolib w Filiach nr: 13, 36. Kontrolom księgozbiorów 
towarzyszyła selekcja głównie księgozbiorów podręcznych i popularnonaukowych dla 
dorosłych oraz dzieci i młodzieŜy.  
 

W 2012 roku w ramach porządkowania księgozbioru rezerwowych filii 
bibliotecznych, magazynowanych od zamknięcia placówek, czyli 1993 roku, 
przeprowadzono kompleksową selekcję i likwidację księgozbioru Filii nr 29 oraz 
zakończono likwidację księgozbioru Filii 5, co skutkuje duŜą liczbą ubytków tj. 
47.906 ksiąŜek. KsiąŜki, które zostały przekazane innym filiom, do sprzedaŜy w  
Antykwariacie MBP lub oddane na makulaturę z uwagi na zniszczenie i 
zdezaktualizową treść. Po przeprowadzeniu selekcji zbiorów filii wycofano, w tym 
równieŜ z księgozbiorów podręcznych, 222 wol. ksiąŜek zdezaktualizowanych 
głównie z: geografii, statystyki, prawa i informatyki. 
W Antykwariacie Internetowym sprzedano 911 pozycji za kwotę 4.776,00 zł. 
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5. Czytelnictwo. Promocja. Działalność informacyjna 
 

Czytelnicy i wypoŜyczenia  - wyniki filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach 
 
Filia 
nr  

Czytelnicy Filia 
nr  

WypoŜyczenia 
ksiąŜek 

Filia 
nr 

WypoŜyczenia zbiorów 
specjalnych 

1 3899 1 57077 1 12583 
3 1405 3 32708 3  
4 1521 4 30302 4  

5MŁ 1023 5MŁ 13534 5MŁ 497 
6 1059 6 20480 6  
7 3190 7 64390 7  
8 1208 8 30710 8  
9 3214 9 52196 9 1425 
10 1972 10 32735 10  
11 3869 11 60486 11 1932 
12 2107 12 48358 12  
13 4096 13 50438 13 1484 
14 2879 14 48782 14  
15 2044 15 41330 15  
16 2260 16 38279 16  
17 1987 17 44123 17  
18 1747 18 30994 18  
19 1371 19 28707 19  
20 1088 20 24748 20  
21 1525 21 34700 21  
22 814 22 20417 22  
23 1779 23 38996 23  
24 1005 24 23551 24  
25 3033 25 60945 25 1425 
26 980 26 26381 26  
27 1542 27 32704 27  
28 1464 28 31430 28 51 
30 2155 30 40109 30  
31 1413 31 34638 31  
32 3776 32 67797 32 2534 
33 754 33 14655 33  
34 1467 34 12393 34  
35 1573 35 17206 35 2289 
36 1251 36 24667 36 183 
38 1637 38 8376 38 61 

2012 68.107  1.239.342  24.464 
2011 68.183  1.261.722  20.267 
+/- - 76   - 22.380  +4197 
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Czytelnicy: 68.107- w tym do lat 15: 10.337 
 
WypoŜyczenia na zewnątrz: 
- ksiąŜek: 1.239.342 
w tym: Literatura piękna dla dzieci: 170.124 

 Literatura piękna dla dorosłych: 856.448 
 Literatura popularnonaukowa i naukowa: 212.770 
- czasopism: 47.189 
- zbiorów specjalnych: 24.464 

 
Udostępnienie prezencyjne: 
- odwiedziny: 68.092 
- ksiąŜek: 61.364 
- czasopism oprawnych: 419 
- czasopism nieoprawnych: 74.852 
- zbiorów specjalnych: 1.601 
- udzielonych informacji: 42.003 
 
Liczba uŜytkowników Internetu: 56.454 (w 2011 r. 52.724, w 2010 - 36.915, w 2009 r. - 
15.343) osób 
Odwiedziny w bibliotece 652.584 (w 2011 r. -777.417) osób 

 
Porównanie wyników za lata 2011/2012 

Dane 

Stan na 
31.12.2011 r. 

 

Stan na 
31.12.2012 r 

+/- 

Liczba filii bibliotecznych 35 35 Bez zmian 

Stan zbiorów 924.541 901.903 22.638 

Liczba czytelników 68.183 68.107 - 76 

Liczba wypoŜyczeń 1.333.728 1.263.806 - 69.922 

w tym wypoŜyczeń zbiorów 
specjalnych 

20.267 24.464 + 4197 

Liczba uŜytkowników Internetu: 52.724 56.454 + 3730 

 

Analizując czytelnictwo na terenie miasta w latach 20010/2011 odnotowano spadek liczby 
czytelników o 76 osób tj. 0,11% i spadek liczby wypoŜyczeń o - 22.380 ksiąŜek, tj. 1,1%. 
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). 
Zanotowaliśmy kolejny wzrost wypoŜyczeń zbiorów specjalnych, głównie „ksiąŜki 
mówionej” o +4197 tytułów, tj 20,7%, co świadczy o wzroście zainteresowania kupowanymi 
na bieŜąco audiobook’ami, zarówno przeznaczonymi dla czytelników Oddziału KsiąŜki 
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Mówionej Filii nr 1, ale teŜ dostępnymi dla wszystkich uŜytkowników w Filiach 
uniwersalnych nr: 1, 9, 11, 25, 32, z których kaŜda posiada ok. 650  tytułów oraz w Filii 5 Mł. 
(180 tytułów zbiory dla dzieci i młodzieŜy) i Filii nr 13 (450 tytułów - zbiory dla dorosłych). 
Ciekawy i stale zwiększający się zasób tytułów znajduje zwolenników nie tylko wśród 
młodych czytelników, jeśli chodzi o lektury, czy klasykę, ale równieŜ osoby starsze mające 
problemy ze wzrokiem lub poszukujące nowych rozwiązań technologicznych, łącząc 
przyjemne z poŜytecznym. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się audioobooki 
w językach oryginalnych, kupowane do zbiorów Filii nr 35 – Obcojęzycznej, obecnie 
81 tytułów. 
 
 
5.1. Zasięg czytelnictwa; obserwowane preferencje czytelnicze; przykłady najbardziej 
poczytnych w 2012 r. ksiąŜek 
 
W czasach zglobalizowanej kultury preferencje uŜytkowników biblioteki zdeterminowane są 
przez działające w sferze ksiąŜki mechanizmy rynkowe  
Wzorce lansowanych wyborów czytelniczych silnie oddziałują na najmłodsze pokolenie, stąd 
upodobania ksiąŜkowe dzieci i młodzieŜy kształtują dziś przede wszystkim kanały kultury 
masowej, a dopiero w dalszej kolejności dom rodzinny, działania animacyjne biblioteki i 
innych instytucji edukacyjnych.  
ChociaŜ Biblioteka oferuje dzieciom i młodzieŜy co roku ok. 5.000 nowych tytułów, a 
podczas zajęć literackich, cyklicznych akcji i happeningów promujemy ksiąŜki spoza list 
bestsellerów lansowanych przez media, to wśród popularnych ksiąŜek dla dzieci i młodzieŜy 
występują głównie tytuły, których promocja uzyskała silne wsparcie medialne i komercyjne 
(reklama TV, prasa, Internet, filmy, największe sieci księgarskie: Empik, Matras, Merlin). 
Jest to zjawisko zbieŜne z tendencją rynkową - spośród 24 tys. tytułów ksiąŜek wydanych w 
2011 w Polsce*, na czołowych miejscach list sprzedaŜowych jest zaledwie 10-40 ksiąŜek, 
często tych samych wydawnictw - co jest efektem działań marketingowych. 
Pomimo tego zjawiska moŜna poczynić interesujące spostrzeŜenia dotyczące wyborów 
czytelniczych uŜytkowników ksiąŜek dla dzieci i młodzieŜy. 
 
Trendy wśród dzieci młodszych (oraz ich rodziców) : 
 
- dzieci sięgają tylko po tytuły z postaciami z bajek telewizyjnych: serie: Franklin, Merida 
Waleczna, Krecik, Reksio, wszystkie” disneye” 
Warto zauwaŜyć, Ŝe w tej grupie wybory dzieci często nie są weryfikowane przez rodziców - 
rodzice przychodzący z dziećmi do biblioteki często nie uczestniczą w wyborze ksiąŜek, nie 
są teŜ skłonni skorzystać z doradztwa bibliotekarza - „On juŜ sam potrafi sobie wybrać” 
Zaobserwowano teŜ zainteresowanie dzieci młodszych ksiąŜkami z serii Zmierzch i innymi 
dla starszego odbiorcy - chcą je wypoŜyczać! 
 
 - nadal popularne są ksiąŜki z wątkiem detektywistycznym (Grzegorz Kasdepke Przygody 
Detektywa Pozytywki, Martin Widmark Tajemnica kina, Tajemnica mumii), wiersze (Michał 
Rusinek Wierszyki domowe, Julian Tuwim Pan Maluśkiewicz i wieloryb), o dobrych  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*Według Biblioteki Narodowej w Polsce w ostatnich latach ukazało się: w 2009 roku 28.128 tytułów, 
w 2010 roku 29.539 tytułów, w 2011 roku 31.515 tytułów. Natomiast Biblioteka Analiz za poprzednie 
lata szacuje liczbę wydanych tytułów na znacznie niŜszym poziomie – w 2009 roku 22.460 czyli o 20 
proc. mniej niŜ Biblioteka Narodowa, a w 2010 na 24.380 czyli o 17 proc. mniej, a w 2011 na 24.920 
czyli o 21 proc. mniej.  
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obyczajach i wychowaniu (Agnieszka Frączek Kanapka i innych wierszy kapka, Dobre 
obyczaje czyli Z przyrodą za pan brat), Małgorzata Strzałkowska(wszystko), Dorota Gellner; 
bardzo popularne są ksiąŜki o zwierzętach (Holly Webb Czaruś mały uciekinier, Wróć 
Alfiku).seria z Kotem Findusem  
 
- dzieci z chęcią sięgają po baśnie przybliŜające kulturę afrykańską (Kama Sywor Kamanda 
Czarownica Nanga) oraz inne baśnie ze świata np. W osiemdziesiąt dni dookoła baśni. 
 
- czytają tylko serie: seria Koszmarny Karolek, Magiczny Domek na Drzewie M.P. Osborne, 
ksiąŜki D. Rekosza z serii Mors, Pinky i..., seria Olivier Moon i..., Detektyw Kefirek, seria o 
Kapitanie Fox Roberta Innocennti 
 
- Dzieci bardzo często sięgają równieŜ po ksiąŜki popularnonaukowe z wielu dziedzin: wciąŜ 
popularne są serie Tak Ŝyli ludzie, Patrzę, Podziwiam, Poznaję’, Strrraszna Historia.  
Popularność mają teŜ pozycje zachęcające do odkrywania świata nauki (Tomasz RoŜek 
Nauka to lubię), seria Nazywam się, Monstrualna Erudycja. 
 
- rośnie grupa rodziców, która aktywnie wspiera swoje dzieci w inicjacjach i poszukiwaniach 
literackich, rodzice ci preferują ksiąŜki wydawnictw: Dwie Siostry, Zakamarki, Wytwórnia, 
Muchomor, Bona, których ksiąŜki wyróŜniają się przemyślaną szatą graficzną i niebanalną 
treścią. Ci rodzice niechętnie pozwalają dziecku na wypoŜyczanie „disneyów”.  
 
Trendy wśród młodzieŜy:  
 
- wybierają tylko serie: Monster High ,High School Musical, Hannah Montana, Klątwa 
tygrysa C. Houck, seria Pretty Little Liars S. Shepard, seria Plotkara C. von Ziegesar., Nie 
dla mamy nie dla Taty, Pamiętnik księŜniczki  / Meg Cabot , Klątwa tygrysa C. Houck, seria 
Pretty Little Liars S. Shepard, seria Plotkara C. von Ziegesar., seria Cherub; Antykwariat ze 
starymi mapami / Ulysses Moore unikają jednak podobnych ksiąŜek jeśli akcja rozgrywa się 
w polskich realiach 
 
- czytają tylko ksiąŜki z tzw. wątkiem wampirycznym Pamiętniki wampirów L. J. Smith 
(Przebudzenie), Seria Błękitnokrwiści Melissa De La Cruz., seria Zmierzch.  
 
- sięgają tylko po ksiąŜki szeroko rozumianych kategorii Fantazy i s-f  (cykl Suzanne Collins 
Igrzyska śmierci, Rafał Kosik Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi)  (C. S. 
Lewis Opowieści z Narnii).  cykl  Nicholsona Pieśniarz wiatru, cykl Ostatni elf Silviany de 
Mari 
 
- czytają powieści polskich autorów (Onichimowska, Nowacka, Przybylska, Terakowska, 
Fox) 
 
- czytają wszystkie powieści i pamiętniki dotyczące  narkomani  - tu od lat prym wiedzie 
Pamiętnik Narkomanki, ksiąŜki A. Onichimowskiej, Ćpun M. Burgess, a ostatnio Diler 
Cameron White 
 
- istnieje grupa młodych czytelników, którzy sięgają po klasykę literatury i nie sugerują się 
modnymi obecnie trendami czytelniczymi (Alfred Szklarski Tomek na Czarnym Lądzie,  
Karol May Winnetou, Jack London). Często osoby dorosłe równieŜ sięgają po tytuły 
wymienionych autorów z klasyki powieści przygodowej. 
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- sięgają po ksiąŜki polecane przez ulubionego bibliotekarza  
 
Mimo konglomeratu preferencji z jakim spotykamy się w bibliotece moŜna stwierdzić, Ŝe 
największym przebojem literatury dla niedorosłych sezonu 2012 w naszej bibliotece jest cykl 
Igrzyska śmierci (The Hunger Games) S. Collins. 
KsiąŜka ta jest popularna wśród wszystkich grup młodzieŜy niezaleŜnie od głównych 
preferencji czytelniczych. Jest przykładem ksiąŜki, która została wylansowana przez kanały 
kultury masowej i miała silną kampanię reklamową, ale jest to jednocześnie pozycja 
wartościowa literacko i społecznie. 
 
Czytelnicy dorośli dokonują najczęściej wyboru spośród ksiąŜek uznawanych za bestsellery 
oraz zawsze atrakcyjnych nowości wydawniczych. Wśród dorosłych istnieją grupy, które 
stale zainteresowane są pozycjami z klasyki literatury lub wybranymi gatunkami: kryminał, 
romans, powieść historyczna, horror. Oprócz tych pozycji 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, naukowców - jak i literaturę podróŜniczą, ksiąŜki 
psychologiczne i pedagogiczne oraz autorów, którzy są laureatami prestiŜowych nagród. 
DuŜy wzrost popularności mają ksiąŜki ekranizowane. 
 
 
5.2. Wybrane przykłady wydarzeń kulturalnych, promocyjnych i edukacyjnych 
 
Głośno o ksiąŜkach – happening z róŜą – 23 kwietnia zorganizowano na terenie Ronda im. 
Generała Jerzego Ziętka w Katowicach happening, podczas którego wszyscy chętni mogli 
wziąć udział w głośnym czytaniu fragmentów wybranych przez siebie ksiąŜek, które później 
otrzymali w prezencie. Zgodnie z tradycją, przechodniom wręczano czerwone róŜe. 
W wybranych filiach bibliotecznych na czytelników czekały konkursy, zabawy i loterie 
fantowe.  
W obchodach uczestniczył takŜe Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej. 
 
Ogród Kibica, 12 – 24 czerwca 2012 r. 
Innowacyjna akcja MBP z okazji Euro 2012 mająca na celu promocję czytelnictwa wśród 
dzieci, młodzieŜy i dorosłych w przestrzeni miasta, połączona z aktywnością sportową. 
W czasie Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej 2012 Miejska Biblioteka Publiczna 
w Katowicach dołączyła do kibiców w Ogrodzie pod katowickim Spodkiem. Dzięki naszej 
inicjatywie moŜna było leŜakować z dobrą ksiąŜką i wziąć udział w konkursach. Największe 
atrakcje były przygotowane dla dzieci: wywoływanie Ducha Gry, Mistrzostwa Koszmarnego 
Karolka czy Make the Snake, czyli angielski dla dzieci w… piaskownicy. W Ogrodzie 
KsiąŜkoŜernych Rosiczek na dzieci czekali znani z ksiąŜek (i nie tylko) bohaterowie: 
Koziołek Matołek, Harry Potter, Pippi czy Kura Jarzębina. MoŜna było polatać na miotle 
i pograć w quidditcha, przejść się na szczudłach czy odszyfrować hasła zapisane alfabetem 
Morse’ a na latających obiektach (frisbee, miotły). Największą furorę robiły jednak skoki 
w workach Koko- Spoko! 
Cały czas trenowaliśmy czytanie: na drabinkach, zjeŜdŜalni,  trampolinie i huśtawce 
i boisku rządziły dzieci czytające ksiąŜki! Koszmarny Karolek strzela gola 
F. Simon,  limeryki Chwilki dla Emilki Joanny Papuzińskiej, Wiersze, Ŝe aŜ strach  
to tylko niektóre tytuły tych mistrzostw. W zabawach wzięło udział ok. 200 dzieci. 
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BIBLIOSFERY  – Biblioteka wzięła udział w projekcie BIBLIOSFERY, organizowanym 
przez Instytucję Kultury Katowice – Miasto Ogrodów. 
7 września 2012 r. zorganizowano dla dzieci warsztaty Wydawnictwa TAKO w Filii nr 28 
i 5Mł., natomiast w Filii nr 16, 32, 38 (szpitalna) dzieci mogły obejrzeć przedstawienie 
w wykonaniu Studia rozrywkowo-teatralnego DUET z Krakowa. Natomiast 8 września 
biblioteka zaprosiła dzieci do MDK Koszutka na inscenizację wierszy Katarzyny Prudło 
Aniołek i sen w wykonaniu aktorów Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum”. Tego 
samego dnia wszyscy zainteresowani mogli spotkać się równieŜ z Wojciechem Kuczokiem 
w Filii nr 11. 
 
Targi KsiąŜki w Katowicach Czytanie jest modne 
W dniach 7 – 9 września Miejska Biblioteka Publiczna wzięła udział Targach KsiąŜki 
organizowanych po raz drugi w Katowicach. Na naszym stoisku gościliśmy: 
Magdalenę Fres, Martę Obuch, Zofię Piątkowską-Wolską, Dariusza Rekosza oraz dr. Jacka 
Kurka. 
Na najmłodszych na Placu Zabaw, czyli w Królestwie Lailonii, czekały zabawy edukacyjne, 
ruchowe oraz głośne czytanie bajek przez bibliotekarzy. 
Na stoisku MBP pracownicy zapraszali odwiedzających na imprezy organizowane przez 
bibliotekę. Rozdawano zakładki i ulotki MBP, które cieszyły się duŜym zainteresowaniem 
głównie w środowisku bibliotekarskim. Z osobami odwiedzającymi stoisko prowadzano 
rozmowy o ksiąŜkach, rynku wydawniczym i przyszłości bibliotek. 
Dodatkowo prowadzono sprzedaŜ ksiąŜek wycofanych ze zbiorów biblioteki, prezentowano 
ofertę Internetowego Antykwariatu MBP. 
 
Miejsce zaBOOKowane dla ksiąŜki – ksiąŜki ze zbiorów Antykwariatu Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Katowicach moŜna znaleźć w kilku klubokawiarniach w mieście. Mobilne 
czytelnie działają na terenie klubów – regały opatrzone logo MBP. KsiąŜki moŜna 
podczytywać na miejscu np. przy filiŜance dobrej kawy. Na pewno umilą czas spędzony 
w kawiarni lub będą pretekstem do dyskusji ze znajomymi. Tematyka zbiorów jest bardzo 
szeroka i kaŜdy powinien znaleźć tu coś dla siebie. Jest klasyka, beletrystyka, ksiąŜki 
naukowe, a takŜe ksiąŜki dla dzieci.  
Mobilne czytelnie moŜna znajdowały się w: 
- Centrum na Mariackiej, przy ulicy Mariackiej 10 (do października 2012) 
- Jazz Club Hipnoza – plac Sejmu Śląskiego 2, 
- Gramofon – przy ulicy Ligonia 29, 
- Magiel – przy ulicy Plebiscytowej 24. 
 
III Metropolitalna Noc Teatrów – Crime Story . Noc z kryminałem.  
22/23 września 2012 r. 
Miejska Biblioteka Publiczna wzięła udział w III Metropolitalnej Nocy Teatrów w Centrum 
Kultury Katowice im. K. Bochenek. Zgodnie z tematyką zorganizowano kiermasz ksiąŜki 
kryminalnej, czynny do północy. Oprócz ksiąŜek uŜywanych, w atrakcyjnych cenach, nie 
zabrakło teŜ nowości. Bibliotekarzom towarzyszył Dariusz Rekosz, autor kryminałów i prozy 
dla dzieci. Stoisko cieszyło się duŜym zainteresowaniem, a kaŜdy odwiedzający mógł zabrać 
do domu pamiątkową zakładkę z adresami wszystkich filii MBP.  
 
11. Festiwal NORDALIA  10-26 października 2012 r. 
Festiwal Nordalia organizowany jest od 2002 roku pod patronatem ambasad skandynawskich 
w Warszawie, przygotowywany przez Marię Danielską z Agencji Marketingowo-
Konsultingowej „MAXUM” w Katowicach we współpracy m. in. z ambasadami 
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i konsulatami państw skandynawskich. Myślą przewodnią imprezy jest szeroka popularyzacja 
krajów nordyckich. Program Nordaliów miał charakter interdyscyplinarny i obfitował w wiele 
wydarzeń poświęconych m.in. literaturze, sztuce, muzyce, historii i podróŜom. W filiach 
biblioteki odbyły się w ramach festiwalu następujące imprezy: 
 
Wystawy: 
Astrid Lindgren - w ystawa planszowa z Ambasady Szwecji. Filia nr 32, ul. Grzyśki 19 A. 
Raoul Wallenberg - wystawa planszowa z Ambasady Szwecji, Filia nr 14, ul. Piastów 20. 
Siła i delikatność. Poezja Tomasa Tranströmera – laureata literackiej Nagrody Nobla - 
wystawa planszowa z Ambasady Szwecji, Filia nr 11, ul. GraŜyńskiego 47. 
Tabu w sztuce dla dzieci. Wystawa Duńskiego Instytutu Kultury. Filia nr 32, ul. Grzyśki 19  
 
Warsztaty: 
KsiąŜki Pernilli Stalfelt – jak rozmawia ć o tabu z dziećmi i młodzieŜą? Warsztaty 
z dr Magdaleną Organ. Filia nr 32, ul. Grzyśki 19 A,  
Przez dziurkę od klucza – zabawa z ksiąŜką Tove Jansson Co było potem? Filia nr 6, 
ul. Bytomska 8a, 
 
Spotkania: 
Spotkanie z Vandą Czifrą – Drugą Sekretarz Ambasady Szwecji, która przybliŜyła 
młodzieŜy postać Raula Wallenberga, Filia nr 14, ul. Piastów 20  
Tomas Tranströmer, Nobel 2011 – Wstrząsające obrazy i krajobrazy. Spotkanie 
z Tomaszem Jastrunem. Filia nr 11, ul. GraŜyńskiego 47 
Muminki odkrywaj ą świat przyrody - warsztaty z Agnieszką Kowalczyk. Filia nr 3, 
ul. Gliwicka 93, 
Legenda o siedmiu marzeniach – słowo o ciszy i muzyce skandynawskiej - spotkanie 
z dr. Jackiem Kurkiem (UŚ – Instytut Historii), Filia nr 32, ul. Grzyśki 19 A 
Młode wilki płyn ą na wiking, świat między etosem wojownika a codziennością rabusia -
spotkanie z ElŜbietą Cherezińską. Filia nr 14, ul. Piastów 20 
 
IX Katowickie Prezentacje Biblioteczne  - 16 listopada 2012 r. 
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach równieŜ wzięła udział przedsięwzięciu 
organizowanym przez Bibliotekę Śląską. Odwiedzający stoisko mogli dowiedzieć się 
o działalności biblioteki, organizowanych spotkaniach, a przede wszystkim o ofercie dla 
dzieci. Na najmłodszych czekały atrakcyjne gry i zabawy. Dzieci mogły wysłuchać bajek, 
czytanych metodą teatrzyku Kamishibai. Otrzymały takŜe pamiątkowe naklejki z Sówką, 
znaczkiem firmowym. 
 
Udział w programach ogólnopolskich: 
 
SUPER SAMORZĄD 2012 
 
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach po raz drugi przystąpiła do udziału w konkursie 
„Super Samorząd”, który odbył się w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór. 
W 2012 roku było realizowane zadanie: Dostępni radni, polegające na budowaniu dialogu 
i współpracy między radnymi miasta Katowice a mieszkańcami.  
 
W konkursu podjęto następujące działania: 
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Kwiecień 2012 
W dniach 20-22 kwietnia w warsztatach inaugurujących zadania Masz Głos, Masz Wybór 
udział wzięły dwie osoby. Przedmiotem warsztatów odbywających się w Jachrance były 
zagadnienia m. in. z zakresu diagnozy problemów dotyczących komunikacji pomiędzy 
samorządem a mieszkańcami oraz sposobów angaŜowania przedstawicieli władz 
samorządowych w lokalne działania. 
Dnia 23 kwietnia MBP we współpracy z fundacją Lex Civis przeprowadziła test w ramach 
turnieju o tytuł „MłodzieŜowego Mistrza Wiedzy Samorządowej” (www.konkurs.lexcivis-
silesia.org). Akcja miała miejsce przy Rondzie im. Gen. J. Ziętka w Katowicach i odbyła się 
w ramach projektu „Mój jest ten kawałek chodnika i co z tego wynika?” 
 
Maj 2012 
W Filii nr 21, ul. Zamkowa 45 (Katowice-Janów) udostępnione były listy poparcia dla 
inicjatywy utworzenia Rady Jednostki Pomocniczej nr 16 (Janów-Nikiszowiec), zaś w Filii nr 
32, ul. Grzyśki 19A (Katowice-Ligota) utworzenia RJP nr 2 (Ligota-Brynów Zachodni). 
Dodatkowo w Filii nr 7 zbierano podpisy mieszkańców w sprawie monitoringu dzielnicy 
Ligota i Panewniki. 
Zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem odbyły się dyŜury radnych: 
Witold Witkowicz – 2 maja, Filia nr 11, ul. GraŜyńskiego 47 (Katowice-Koszutka); 
Magdalena Wieczorek – 7 maja, Filia nr 32, ul. Grzyśki 19A (Katowice-Ligota); 
Piotr Pietrasz – 24 maja, Filia nr 23, ul. Paderewskiego 65 (Katowice-Osiedle 
Paderewskiego). 
W dniach 23-25 maja dwóch pracowników MBP w Katowicach zostało akredytowanych 
do udziału w konferencji pt. „PR w samorządzie” (www.prwsamorzadzie.pl) Jednym 
z tematów konferencji było zagadnienie wartości oczekiwanych przez mieszkańców 
a wartości dostarczanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. W konferencji, 
która odbyła się w Katowicach (Plac Wolności 12), udział wzięły 2 osoby. 
 
Czerwiec 2012 
W czerwcu Urząd Miasta Katowice zaprosił Miejską Bibliotekę Publiczną w Katowicach 
do wzięcia udziału w badaniu satysfakcji Klientów i Partnerów z usług świadczonych przez 
UM Katowice. Ankieta miała zweryfikować jakość usług Urzędu Miasta oraz obiektywnie 
określić kierunki niezbędnych zmian. Zaprosiliśmy Mieszkańców Miasta Katowice do 
wzięcia udziału w badaniu pod poniŜszym linkiem: 
http://www.diagnozaorganizacji.pl/katowice 
 
Zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem w czerwcu odbyły się dyŜury radnych: 
Magdalena Wieczorek – 4 czerwca, Filia nr 32; 
Witold Witkowicz – 6 czerwca, Filia nr 11; 
Piotr Pietrasz – 28 czerwca, Filia nr 23.  
 
Październik 2012 
I Osiedlowy Piknik Samorządności Obywatelskiej: „Mój jest ten kawałek chodnika i co z tego 
wynika?” 
Piknik został organizowany przez Fundację LEX CIVIS oraz Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Katowicach 16 października w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach. 
Miał on na celu angaŜować obywateli i władze samorządowe do dialogu i współpracy.  
W programie znalazły się m. in.: prezentacje stoisk 19 podmiotów i organizacji działających 
na rzecz dzieci, dorosłych i seniorów; bezpłatne porady obywatelskie; spotkanie 
z przedstawicielami władz lokalnych i samorządowych; akcja "Zostań czyimś oknem na 
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świat" a w niej: ”Zabieram KsiąŜkę dla Sąsiada”; warsztaty rękodzieła ludowego; pokaz 
technik interwencji, a dla dzieci zabawa w Wojownika 5-go Wymiaru i poczęstunek z „kotła”. 
Wydarzenie było dofinansowane z Urzędu Miasta Katowice w ramach projektu Fundacji LEX 
CIVIS pn. „Katowice Miastem Aktywnych”. Patronatów honorowych udzielili Rzecznik 
Praw Dziecka, Śląskie Kuratorium Oświaty oraz Prezydent Katowic. Wydarzenie wpisało się 
w obchody Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej. 
 
KONKURSY PROWADZONE NA  www.mbp.katowice.pl 
 
Konkurs z KsiąŜką Alfreda Szklarskiego – został zorganizowany z okazji 100. rocznicy 
urodzin pisarza i trwaół od 21 stycznia do 20 grudnia 2012 r. Polegał on na udzielaniu 
odpowiedzi na 12 pytań dotyczących trylogii indiańskiej publikowanych raz w miesiącu 
na stronie internetowej www.mbp.katowice.pl . Zwycięzcy otrzymali nagrody ksiąŜkowe. 
 
Nike 2012 – konkurs związany z przyznawaniem najbardziej prestiŜowej polskiej nagrody 
literackiej. Za pośrednictwem strony internetowej czytelnicy dokonywali wyboru przez 
oddanie głosu na jedną z dwudziestu nominowanych ksiąŜek.  
http://www.mbp.katowice.pl/index.php?menu=imprezy&strona=kalendarium&id=2012&impr
eza=nike2012 

Konkurs z Lewisem – konkurs polegający na udzielaniu odpowiedzi na pojawiające się 
przez dwa miesiące (publikowane co miesiąc) pytania związane z osobą C.S. Lewisa lub jego 
twórczością. Zorganizowany we współpracy z Wydawnictwem Esprit. 
 
SPOTKANIA AUTORSKIE Z CYKLU MISTRZ SŁOWA 
- z Mart ą Fox – powieściopisarką, poetką i eseistką – 27 lutego 2012 r., godz. 18.00, 
Filia nr 27; 
- z Arturem Andrusem  – redaktorem programu „Powtórka z rozrywki”, poetą, autorem 
tekstów piosenek, artystą kabaretowym i konferansjerem - 22 marca 2012 r., godz. 17.00, 
Filia nr 14; 
- z Mart ą Obuch – autorką powieści kryminalnych - 29 października 2012 r., godz. 18.00, 
Filia nr 11. 
 
SPOTKANIA W DYSKUSYJNYCH KLUBACH KSI ĄśKI 
W roku 2012 prowadzonych jest 11 Dyskusyjnych Klubów KsiąŜki (5 przeznaczonych 
dla dzieci i młodzieŜy, w pozostałych 6. spotkania adresowane są do dorosłych czytelników), 
których celem jest oŜywienie środowisk skupionych wokół bibliotek oraz zachęcenie samych 
bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie. W ramach DKK odbyły się spotkania 
z Andrzejem Poniedzielskim (25 kwietnia 2012 r., Filia nr 32), Tanyą Valko (17 kwietnia 
2012 r., Filia nr 14) oraz z dr. Jackiem Kurkiem (12 września 2012 r., Filia nr 32) i Jackiem 
Hugo-Baderem (24 października 2012 r., Filia nr 14). Najmłodsi mieli okazję spotkać się 
z Mariol ą Jarocką (5 czerwca 2012, Filia nr 11 i Filia nr 32), Agnieszką Frączek 
(8 października 2012 r., Filia nr 10) i Tomaszem RoŜkiem (23 listopada 2012 r., Filia nr 32). 
 
INNE SPOTKANIA: 
- Granice Ligoty – ocalić od zapomnienia – spotkanie z Grzegorzem Płonką (12 stycznia 
2012 r., godz. 18.00-20.00, Filia nr 32); 
- Rozmowy o ksiąŜkach – spotkanie dyskusyjne dla dorosłych; rozmowy o literaturze 
hiszpańskiej (13 stycznia 2012 r., godz. 17.00-18.00, Filia nr 16); 
- Spotkanie autorskie – promujące powieść Kod władzy, autora ukrywającego się pod 
pseudonimem Victor Orwellsky. Projekt realizowany jest w ramach promocji czytelnictwa 
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we współpracy z Uniwersytetem Śląskim oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki 
Akademickiej (23 lutego 2012 r., godz. 13.00, Filia nr 11); 
- ... Pozwól mi wierzyć. Mieć nadzieję. Kochać – spotkanie z Mart ą Fox (27 lutego 2012 r., 
godz. 18.00-20.00, Filia nr 27); 
- Tego nie robi się kotu, czyli rzecz o Szymborskiej – wspomnienie Wisławy Szymborskiej. 
Spotkanie z udziałem grupy z Teatru Drewno, prowadził Michał Tramer (16 marca 2012 r., 
godz. 16.30-18.30, Filia nr 36); 
- Spotkanie z Aliną Chechelską – aktorką Teatru Śląskiego, zorganizowane z okazji 
Międzynarodowego Dnia Teatru (28 marca 2012 r., godz. 17.00, Filia nr 30); 
- Biesiada śląska z udziałem osób występujących w imprezie ”Po naszymu czyli po śląsku”: 
Małgorzatą Derdzińską, Leszkiem Jęczmykiem; oprawa muzyczna: akordeon – Józef Wróbel 
(20 kwietnia 2012 r., godz. 16.30-18.30, Filia nr 36); 
- Relacje z wypraw geograficznych – spotkanie z Michałem Ciepły, absolwentem 
Uniwersytetu Śląskiego (kierunku: Geografia, obecnie doktorantem), połączone z prezentacją 
multimedialną (25 kwietnia 2012 r., godz. 17.00, Filia nr 30); 
- Wędrowanie po Śląsku z aparatem w ręku – spotkanie z Leszkiem Jęczmykiem, 
Ślązakiem Roku 2006; znany z robienia pięknych pisanek katowiczanin opowiedział 
o wraŜeniach z wędrówek po ukochanym, rodzinnym mieście (26 kwietnia 2012 r., 
godz. 18.00, Filia nr 27); 
- Szelmostwa Niegrzecznego Noblisty – spotkanie z Marcinem Zimnalem, fanem Mario 
Vargasa Llosy – załoŜycielem pierwszej polskiej strony internetowej na temat noblisty 
(www.llosa.eu), który opowiedział o twórczości Llosy i przedstawił prezentację 
multimedialną ze spotkania z pisarzem w Warszawie (9 maja 2012 r., godz. 18.00, 
Filia nr 25); 
- Występ zespołu wokalno-tanecznego „Kropelka” – grupa wywodzi się z Koła Małego 
Hospicjanta i prezentuje swój program m.in. na oddziałach pediatrycznych szpitali, w domach 
dziecka, w kościołach (9 maja 2012 r., godz. 17.00, Filia nr 30); 
- Spotkanie z Ireneuszem Walugą – sportowcem wyczynowym, himalaistą i podróŜnikiem, 
miłośnikiem gór kaŜdej postaci i o kaŜdej porze roku, instruktorem lekkoatletyki 
i wspinaczki, uczestnikiem licznych imprez biegowych i rajdów przygodowych (10 maja 
2012 r., godz. 18.00, Filia nr 11); 
- PodróŜe małe i duŜe – spotkanie z członkami Oddziału Zakładowego PTTK „Baildon”, 
zajmującego się organizacją wycieczek turystycznych. W programie cztery prezentacje: 
Michał Ciepły, Michał Sobala, ElŜbieta Praus, Dorota Gemander – Spitsbergen, Beskid Niski, 
KTK „Wagant” (rowerzyści), prezentacja oferty wycieczek (11 maja 2012 r., godz.17.00, 
Filia nr 30); 
- Spektakl Teatru Reuma "Wszystko o kobietach" – autorem sztuki jest Miro Gavran, 
współczesny pisarz chorwacki, uhonorowany wieloma nagrodami literackimi. Tylko 
dla dorosłych! (11 maja 2012 r., godz. 18.30, Filia nr 32); 
- Przepiękne chwile są niczym motyle – ulotne i zapomniane – spotkanie z Anną Rataj, 
która kartki i zdjęcia ubiera w artystyczną formę, by ocalić od zapomnienia (24 maja 2012 r., 
godz. 18.00-20.00, Filia nr 27); 
- Czytelnicy – podróŜnicy: PodróŜ do Chin – Alicja i Janusz Murzynowscy opowiedzieli 
o swoich wraŜeniach z podróŜy do Państwa Środka. W programie projekcja filmu (25 maja 
2012 r., godz. 18.00-20.00, Filia nr 32); 
- Popołudnie z komiksem – autorzy komiksów: Katarzyna Witerscheim, Marcin Surma 
i Maciej Wołosz opowiedzieli o tym jak wygląda praca nad komiksem, o swoich projektach 
i dotychczasowych publikacjach, a takŜe przybliŜyli sytuację rynku komiksu w Polsce 
(25 maja 2012 r., godz. 16.30-18.30, Filia nr 36); 
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- Mi ędzy porankiem a wieczorem –  wieczór poetycki ElŜbiety Banasik – Brodeckiej 
połączony z otwarciem wystawy fotograficznej poetki i Katarzyny Banasik (8 czerwca 
2012 r., godz. 18.00-19.00, Filia nr 14); 
- Konstanty Wolny – Marszałek Sejmu Śląskiego. Województwo śląskie w latach 1922-
1939 – wykład historyka Andrzeja Warmuza z okazji  Roku Konstantego Wolnego w 135. 
rocznicę urodzin, 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski, 90. rocznicy 
pierwszych wyborów do Sejmu Śląskiego - (14 czerwca 2012 r., godz. 18.00-19.30, Filia nr 
11); 
- Safari w Kenii – spotkanie z podróŜnikami Alicją i Januszem Murzynowskimi (21 czerwca 
2012 r., godz. 18.00-20.00, Filia nr 27); 
- Śląsk w pieśni i piosence – koncert zespołu śpiewaczego A-dur, działającego przy Polskim 
Związku Niewidomych w Rudzie Śląskiej. Zespół powstał w 1997 roku, załoŜony przez 
BoŜenę Kowalską – dyrygenta (12 lipca 2012 r., godz. 10.30, Filia nr 1) 
- Magia słów – krzyŜówkowa zabawa – spotkanie ze Stanisławem Ochotem (27 września 
2012 r., godz. 18.00-19.00, Filia nr 27); 
- Poezja i nie tylko - spotkanie poprowadziła Joanna Łącka – poetka, malarka, bibliotekarz 
(22 października 2012 r., godz. 17.00-18.00, Filia nr 36); 
- Czytelnicy-Podróznicy: "Chiny - Cesarze" - projekcja filmu i spotkanie z Alicją i 
Januszem Murzynowskimi (25 października 2012 r., godz. 18.00, Filia nr 32); 
- śycie i działalność marszałka Konstantego Wolnego – spotkanie z Konstantym Wolnym - 
wnukiem (6 listopada 2012 r., godz. 16.30-18.00, Filia nr 36); 
- Autostopem przez Nową Zelandię i Australi ę – spotkanie z podróŜnikiem Marcinem 
Franke (8 listopada 2012 r., godz. 17.00-18.30, Filia nr 11); 
- Wpadnij na trop! Warsztaty detektywistyczne – kody, szyfry i tworzenie własnego 
języka - o tym, jak to jest być detektywem, opowiedział dzieciom Dariusz Rekosz, autor 
kryminałów i ksiąŜek sensacyjnych oraz przygodowo - kryminalnej prozy dla dzieci (22 
listopada 2012 r., godz. 17.00-18.00, Filia nr 14); 
- Zdrowie na co dzień – spotkanie z Andrzejem śakiem, specjalistą w chińskiej terapii 
i medycynie tybetańskiej (22 listopada 2012 r., godz. 18.00-20.00, Filia nr 27); 
- Czytelnicy - PodróŜnicy: Etiopia – Północ – spotkanie z podróŜnikami, Alicją i Januszem 
Murzynowskimi (22 listopada 2012 r., godz. 17.00-18.00, Filia nr 32); 
- Kosowo: podróŜ ponad podziałami – spotkanie z podróŜnikiem Andrzejem Pasławskim  
(29 listopada 2012 r., godz. 17.00, Filia nr 11); 
- PRL powraca – ksiąŜki spod lady... i niespodzianki, tworzenie słownika stanu wojennego, 
konkurs literacki, gra planszowa „Kolejka” (13 grudnia 2012 r., godz. 8.00-19.00, Filia nr 7); 
- Gwiazdo Betlejemska prowadź nas o zmroku – spotkanie przedświąteczne 
dla czytelników połączone z jasełkami w wykonaniu młodzieŜy z Gimnazjum Nr 18 
(13 grudnia 2012 r., godz. 17.30-20.00, Filia nr 27); 
- Czytelnicy-PodróŜnicy: Etiopia – Plemiona Południa – projekcja filmu i spotkanie 
z Alicją i Januszem Murzynowskimi. Druga część relacji podróŜy do Etiopii (13 grudnia 2012 
r., godz. 18.00-19.00, Filia nr 32); 
- W świątecznym nastroju – spotkanie opłatkowe dla czytelników; udział wzięli: Małgorzata 
KrzyŜ-Pastuszko – poezja świąteczna w gwarze śląskiej i w języku literackim oraz Leszek 
Jęczmyk – zwyczaje świąteczne w gwarze śląskiej (13 grudnia 2012 r., godz. 16.00-18.00, 
Filia nr 36). 
 
WYSTAWY: 
- Mój ołówkowy świat – wystawa prac plastycznych Dominika Włodka, ucznia Szkoły 
Podstawowej nr 11 (styczeń – luty, Filia nr 32); 
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- SMOKI i ró Ŝne inne – wystawa malarstwa Ewy Kudelskiej-Kalla (emerytowana inŜynier – 
automatyk, nauczyciel). Tematyka obrazów urozmaicona, częściowo fantastyka, równieŜ 
portrety. Technika jej prac – pastele (2-31 stycznia 2012 r., Filia nr 30); 
- Trochę przyjaźni – wystawa grafiki studenckiej inspirowanej tematem przyjaźni 
i przyjaciela, zrealizowana w Instytucie Plastyki Akademii Jana Długosza w Częstochowie. 
Prace pedagogów i studentów II i III roku kierunku grafiki. Prezentacja pracowni „Druku 
Wypukłego”, pod kierunkiem Akademii J. Długosza, dr. hab. Tomasza Chudzika 
oraz adiunkta A.J.D. dr. Witolda Zaremby (1 lutego – 16 marca 2012 r., Filia nr 32); 
- Skąpane w słońcu – Lazurowe WybrzeŜe – wernisaŜ wystawy Alexandry Szlauer-Kalarus. 
(wystawa do 13 kwietnia 2012 r.); wernisaŜ 22 lutego 2012 r., godz. 18.00 Filia nr 16; 
- Droga kolorem zapisana – Maciej Paździor – wernisaŜ wystawy wszechstronnie 
uzdolnionego katowickiego artysty, autora prac wykonanych róŜnymi technikami (16 marca 
2012 r., godz. 18.00, Filia nr 14); 
- Zamyślenia – wernisaŜ wystawy fotografii Anny van der Coghen (od 20 kwietnia 2012 r., 
godz. 18.00 do 20 maja 2012 r., Filia nr 14); 
- Nie wiem, co było pierwsze rysunki czy wiersze – wystawa prac Andrzeja Wasylika. 
Artysta maluje, kopiuje, rysuje, pisze wiersze. Uczył się rysunku w Pałacu MłodzieŜy 
w Katowicach, pracował w Pracowni plastycznej przy KWK Staszic. Uczestniczył 
w krajowych wystawach amatorskich prezentujących twórczość górników, organizowanych w 
katowickim BWA. Pracował przez trzy lata w pracowni reklamy w Janowie (10 kwietnia – 31 
maja 2012 r., Filia nr 30); 
- Piórkiem malowane – wystawa prac Barbary Zientary-Chmiel, naleŜącej 
do Stowarzyszenia Plastyków Nieprofesjonalnych „Na pograniczu”. Malowanie i rysowanie 
traktuje jako hobby. Jej ulubione techniki to: rysunek lawowany tuszem, pastele, akwarela, 
ostatnio takŜe akryl. Głównymi tematami obrazów są architektura, pejzaŜ i kwiaty. Malarka 
uczestniczyła w kilkunastu wystawach indywidualnych i zbiorowych (wystawa czynna 
do 30 kwietnia 2012 r., Filia nr 20); 
- Australia  – wystawa fotografii Moniki Fedelińskiej (od 11 czerwca do 30 września 2012 r., 
Filia nr 30); 
- Wystawa zdjęć IK KMO w ramach projektu BIBLIOSFERY  organizowanego 
i finansowanego przez Instytucję Kultury Miasto Ogrodów (od 7 do 28 września, Filia nr 16); 
- PejzaŜe z portretami – wystawa malarstwa Felicji Musioł-Kozielskiej. Autorka 
twórczością artystyczną zajmuje się od lat 80-tych. Tworzy obrazy w róŜnych technikach 
plastycznych: akwarelą, temperą i akrylem. Jej malarstwo charakteryzuje się róŜnorodnością 
tematów. W bibliotece moŜna było podziwiać jej portrety, miniatury portretowe i pejzaŜe od 
września (wystawa czynna do 12 października 2012 r. Filia nr 30); 
- Tatarzy na Górnym Śląsku – wernisaŜ wystawy historycznej ze zbiorów Sławomira 
Hordejuka, geografa i regionalisty od lat zajmującym się historią i kulturą Tatarów polsko-
litewskich; prelekcja Michała Łyszczarza, Musy Czachorowskiego i Sławomira Hordejuka - 
wernisaŜ 15 października 2012 r., godz. 16.00-18.00, Filia nr 30); 
- Mój świat malowany – wernisaŜ wystawy malarskiej Marty Meinhardt-
Gawrońskiej.(wystawa czynna od 9 listopada do 8 grudnia 2012 r., wernisaŜ – 9 listopada o 
godz. 17.30-18.30, Filia nr 14); 
- Street Art Katowice 2012 – wystawa fotograficzna w ramach projektu Bibliosfery, 
zorganizowana przez Instytucję Kultury Miasto Ogrodów (od 3 grudnia 2012 r., Filia nr 32); 
- Portrety i inne... – wystawa prac Ewy Kudelskiej-Kalli (wernisaŜ 7 grudnia 2012 r., godz. 
18.00-19.00, Filia nr 30); 
- Kolory duszy – wystawa prac Jana Wiktora Urbańczyka (od 12 grudnia 2012 r., 
Filia nr 16). 
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IMPREZY CYKLICZNE: 
Wieczór przy świecach – Filia nr 16 
- Koncert noworoczny połączony z wernisaŜem prac Andrzeja Sodowskiego pt. Oblicza 
natury. Andrzej Sodowski naleŜy do Grupy Plastycznej „Spichlerz'86”, działającej przy 
Muzeum Miejskim w Siemianowicach. W programie: występ uczniów Państwowej 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Karola Szymanowskiego; kwartet 
smyczkowy w składzie: Anna Wieczorek – skrzypce, Ewa Kozieł – skrzypce, Weronika Milik 
– altówka, Tomasz Szewczyk – wiolonczela (18 stycznia 2012 r., godz. 18.00);  
- Muzyka trzech kontynentów – koncert w wykonaniu Adama Musialskiego (skrzypce), 
Beaty Musialskiej (pianino) połączony z wernisaŜem wystawy fotograficznej Skąpane 
w słońcu - Lazurowe WybrzeŜe autorstwa Alexandry Szlauer – Kalarus 
(22 lutego 2012 r., godz. 18.00); 
- Moje małe kolumbijskie szczęścia – spotkanie z Lesławem Kłosem połączone 
z wernisaŜem jego wystawy fotograficznej. Największą pasją mieszkańca Rudy Śląskiej 
są podróŜe do Ameryki Łacińskiej. PodróŜuje samotnie, odkrywając na nowo fascynujące 
miejsca, o których opowiada za pomocą zdjęć, tekstów i wierszy. W programie prelekcja 
i pokaz zdjęć (18 kwietnia 2012 r., godz. 18.00); 
- Muzyczne podróŜe – koncert, na którym wystąpiły: Agnieszka Kalisz-Dzik (skrzypce) 
i Agnieszka Korcz – pianino (30 maja 2012 r., godz. 18.00-19.30); 
- Dziecięcy Wieczór przy świecach – uroczyste zakończenie kursu języka angielskiego, 
warsztatów plastycznych „Tęcza” oraz Dyskusyjnego Klubu KsiąŜki dla dzieci, połączone 
z wręczeniem certyfikatów, dyplomów oraz wernisaŜem wystawy pt. Kredką i pędzlem. 
W programie: występ dzieci z sekcji muzyczno – tanecznej działającej przy Pałacu MłodzieŜy 
(20 czerwca 2012 r., godz. 17.00-18.30); 
- Obrazy dźwiękiem malowane – koncert muzyczny; wystąpiły: Kaja Dubiel i Joanna Kubas 
(25 października 2012 r., godz. 18.00-19.30); 
- Chiny – Cesarze – spotkanie z Alicją i Januszem Murzynowskimi; w programie projekcja 
filmu z podróŜy (21 listopada 2012 r., godz. 17.00-18.00); 
- Kolory duszy – wernisaŜ wystawy prac Jana Wiktora Urbańczyka; oprawa muzyczna – 
uczniowie Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Mieczysława 
Karłowicza w Katowicach (12 grudnia 2012 r., godz. 18.00-19.00). 
 
Czwartek w Bibliotece - Filia nr 20 
- Moje największe wraŜenia z gór – spotkanie z Marianem Noconiem, autorem ksiąŜki 
Wszystko się zmienia, połączone z prezentacją multimedialną (26 stycznia 2012 r., godz. 
18.00);  
- Katowice - Split rowerem w dziesięć dni – prezentacja zdjęć Zdzisława Majerczyka 
z wyprawy rowerowej do chorwackiego Splitu (23 lutego 2012 r., godz. 18.00); 
- Piórkiem malowane – spotkanie z Barbarą Zientarą-Chmiel, absolwentką Państwowego 
Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach, która naleŜy do Stowarzyszenia Plastyków 
Nieprofesjonalnych „Na pograniczu”. Malowanie i rysowanie traktuje jako hobby. Głównymi 
tematami jej obrazów są architektura, pejzaŜ i kwiaty (29 marca 2012 r., godz. 17.00-19.00); 
- Albania – piękna nieznajoma – spotkanie z Andrzejem Pasławskim, miłośnikiem 
Bałkanów. PodróŜnik swoją opowieść o Albanii, którą przemierza z rodziną juŜ od ponad 
6 lat, zilustrował zdjęciami i etniczną muzyką. Pokazał kraj owiany dotąd złą sławą z innej 
strony – zwrócił uwagę na piękno nieskaŜonej cywilizacją przyrody, przyjaznych 
mieszkańców i ciekawe trasy turystyczne (19 kwietnia 2012 r., godz. 17.00); 
- Wędrowanie po Śląsku z aparatem w ręku – spotkanie z Leszkiem Jęczmykiem, 
Ślązakiem Roku 2006. Katowiczanin opowiedział o wraŜeniach z wędrówek po ukochanym 
rodzinnym mieście (31 maja 2012 r., godz. 17.00-18.00); 
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- Spotkanie ze Stanisławem Siemaszkiewiczem – artystą plastykiem; wystawa prac 
plastycznych (28 czerwca 2012 r., godz. 17.00-18.00); 
- Rowerem po Polsce – prezentacja multimedialna wraz z opowieścią o swoich podróŜach 
rowerem po Polsce przedstawił Zdzisław Majerczyk (29 listopada 2012 r., godz. 17.00-
18.00); 
- W świątecznym nastroju – spotkanie opłatkowe ze stałymi czytelnikami biblioteki 
(13 grudnia 2012 r., godz. 16.30-18.00). 
 
Fajfy w Bibliotece - Filia nr 7 
- Fajfy w Bibliotece – gościem cyklicznego wydarzenia był Jan Holewik, który konną 
bryczką odbył podróŜ swojego Ŝycia z Katowic do Ustki. Na plaŜy czekali na niego 
burmistrz, mieszkańcy i plaŜowicze, a o całej eskapadzie było głośno w mediach (14 marca 
2012 r., godz. 17.00–18.30); 
- Chiny – relacja z podróŜy do Państwa Środka Marianny Kwill (30 maja 2012 r., 
godz. 17.00-18.30); 
- W dzikiej przyrodzie Islandii – spotkanie z grupą uczniów VII Liceum 
Ogólnokształcącego im. Harcerzy Obrońców Katowice uczestniczących w czwórstronnej 
wymianie młodzieŜy w Islandii w czerwcu 2012 roku. Prowadzenie: Sonia Pawlus  
(26 września 2012 r., godz. 17.00–18.30); 
- Biblijna podró Ŝ w czasie – relacja z podróŜy Marianny Kwill – śladami wydarzeń 
biblijnych: Jerozolima, Egipt, Polska  (5 grudnia 2012 r., godz. 17.00-18.30). 
 
5.3. Czytelnictwo dzieci i młodzieŜy – najwaŜniejsze przykłady form pracy. 

 
- Obchody Dnia Babci i Dziadka – corocznie organizowane są imprezy, które głównie 
skierowane są do najmłodszych odbiorców (przede wszystkim w wieku przedszkolnym 
i dzieci młodsze).  
- Ferie z ksiąŜką 2012, w ramach akcji „Zima w Mie ście 2012”, pod hasłem: Zimowe 
safari Tomka i Sally 
Przygotowano specjalną edycję „Ferii z KsiąŜką”- dedykowaną Alfredowi Szklarskiemu 
w 100. rocznicę urodzin. Od 30. stycznia 2012 do 10. lutego 2012 w 21 Filiach nr: 3, 4, 
5Mł., 6, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 38 z zajęć skorzystało 
1590 osób – dzieci i młodzieŜy w wieku od 5. do 16. lat.  
Największą frekwencję odnotowano na zajęciach w szpitalnej Filii nr 38 - 161 dzieci. 
Uczestnikami ferii byli mali pacjenci Oddziału Onkologii. Czytelnicy dzielnie brali udział 
m.in. w wyprawie na pustynię, płynęli canoe w dół Ukajali oraz zajadali przysmaki 
z amazońskiej dŜungli i hebanowego lądu. W menu znalazły się: mrówki, ryby, kuskus 
i daktyle, serwowane w rytm tam tamów. Filia nr 5 MłodzieŜowa (142 dzieci) 
zaproponowała intrygujące zajęcia w ramach Los Dias de Los Muertos. Dzieci dowiedziały 
się, dlaczego to święto jest najwaŜniejszym świętem w Meksyku. Robiono cukrowe czaszki. 
Rozwiązywano zagadki z sombrera. Na spotkaniu PlaŜujemy nad morzem… gorącego 
piasku, na Saharze dzieci czytały afrykańską bajkę i oglądały fotografie Kazimierza Nowaka 
– podróŜnika, który przed laty przejechał Afrykę na rowerze. Natomiast w Filii nr 32 (121 
dzieci) poznano m.in. Tajemnicę zaklinacza węŜy. Filia nr 26 z Murcek (99 dzieci) 
przygotowała wiele atrakcji edukacyjnych, za najciekawszą imprezę ferii Rada Dzieci 
uznała zajęcia W rezerwacie Nawajów. Historię Indian Ameryki Północnej dzieci 
poznawały penetrując obfite zbiory biblioteki – znalazły w nich odpowiedzi na całe 
mnóstwo pytań. Na przykład: dlaczego i kiedy obchodzimy Dzień Nawajskiego Szyfranta? 
Indiańskiego ducha udało się pochwycić dzięki m.in.: nadaniu indiańskich imion i nauce 
kodu barw (malowanie twarzy). Budowa tipi zintegrowała plemię Filii; w takiej scenerii 
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dzieci wysłuchały indiańskich legend z ust Szamanki – Bibliotekarki, a na zakończenie 
odtańczyły rytualne tańce. 
Filie uczestniczące w akcji w pomysłowy sposób popularyzowały idee międzykulturowe: 
choć ludzie róŜnią się wyglądem, mają odmienne upodobania to jednak mogą się ze sobą 
porozumieć, współpracować i przyjaźnić. Dzieci uczestniczące w akcji obejrzały: 
archiwalny film z Archiwum X MBP – spotkania z pisarzem w 1992, zrobiły samodzielnie 
prezentację multimedialną o autorze (Filia nr 12) oraz ksiąŜkę dokumentującą Ferie – w 
prezencie dla Krystyny Szklarskiej. Gościły w klubokawiarni Rebel Garden – oglądały tam 
wystawę na kanwie „Tomków” i uczestniczyły w warsztatach – była m.in. joga śmiechu. 
W dniu 10. lutego 2012 r. w Filii nr 11 odbyła się impreza finałowa Ferii pt. „Hawk! 
Waka! Waka! Narada na Górze Znaków”. Wśród barwnego tłumu z całego świata 
(przebrania) obecna była Pani BoŜena Szklarska, córka pisarza. Atrakcje imprezy: wywiad z 
gościem, pokaz mody – wg trendów z ksiąŜek A. Szklarskiego oraz Gra Tam Tam – dzieci 
poruszały się po jednym, wielokulturowym kontynencie (przestrzeń biblioteki); na 
stanowiskach czekały zadania:  
1. Łowcy autografów (szukanie wpisu A. Szklarskiego w Kronice MBP, rozwiązywanie 
fotozagadki  
2. Sklep Uśmiech Świata – za ułoŜenie piramidy Majów z trzcinowego cukru i za słowo 
uśmiech w niepolskim języku moŜna było dokonać zakupów  
3. Bananas Tour – slajdowa wycieczka na plantację uzmysłowiła dzieciom skąd się wzięły 
na naszej imprezie banany (jako poczęstunek)  
4. Zakręcone Kalendarze Azteków, Majów i Polaków – oglądanie kalendarzy z Ameryki 
Środkowej, ustalanie daty wg Azteków i Polaków  
5. Wystawa Ferie Safari Foto – rozwieszona między półkami: podziwiano fotografie z ferii i 
zdjęcia dzieci z Kazachstanu i Hondurasu – zaproponowano zabawy sprawnościowe z tych 
krajów.  
- Dzień Bezpiecznego Internetu 
W 2012 r. DBI obchodzony był pod hasłem "Wspólnie odkrywamy cyfrowy świat! 
Bezpiecznie!". Starano się zachęcić do odkrywania cyfrowego świata zarówno dzieci jak 
i rodziców czy dziadków. Najmłodsi mogą zaznajamiać osoby starsze z technicznymi 
zagadnieniami Internetu, doświadczeni dorośli powinni zwracać uwagę swoim 
podopiecznym na zagroŜenia, jakie niesie ze sobą korzystanie z sieci. Odkrywanie 
cyberprzestrzeni moŜe być doskonałą okazją do wspólnego spędzania czasu. 
W 20. filiach MBP przygotowano liczne atrakcje: gry, quizy, konkursy, zajęcia edukacyjno-
plastyczne, warsztaty komputerowe, prezentacje multimedialne poświęcone bezpieczeństwu 
w Internecie. 
- Mi ędzynarodowy Dzień KsiąŜki dla Dzieci 2 kwietnia 2012  
Z okazji tego dnia zorganizowano łącznie 24 imprezy dla dzieci wśród nich: bale i zabawy, 
konkursy, quizy tematyczne. Międzynarodowy Dzień KsiąŜki dla Dzieci był teŜ pretekstem 
do organizacji 2 szkoleń dla bibliotekarzy. Do najciekawszych imprez dla dzieci naleŜały: 
Bal u Króla Maciusia I (Filia nr 11), List gończy za krasnoludkiem (Filia nr 23) , Baśniowe 
pranie (Filia nr 25) oraz Zoo (Filia nr 28) – przedstawienie teatralne przygotowane 
przez bibliotekarzy dla mieszkańców dzielnicy w wykonaniu dzieci uczęszczających 
na biblioteczne zajęcia. 
- Zmru Ŝ Oczko z Andersenem! – ogólnobiblioteczna zabawa literacka z okazji 
Międzynarodowego Dnia KsiąŜki dla Dzieci.  
W imprezie udział wzięło 29 osób: 17 dzieci (2 - 9 lat), ich opiekunowie 
oraz 2 wolontariuszy. W tym Dniu do WypoŜyczalni dla Dzieci prowadziły Zaczarowane 
Drzwi Jeśli jest się w posiadaniu Klucza Pana Kleksa moŜna przez nie wejść do dowolnej 
baśni. Bibliotekarka udała się na okolicznościowe poŜyczki - i tym razem w WypoŜyczalni 



 25

pojawił się sam Pan Andersen (Jacenty Jędrusik), podróŜujący superszybkimi liniami 
Latający Kufer. W ramach imprezy przeprowadzono: czytanie z elementami dramy i zabawy 
na motywach baśni Andersena. W przestrzeni biblioteki zorganizowano 5 interaktywnych 
stanowisk, na których dzieci zdobywały literacką wiedzę, doskonaliły sprawność 
grafomotoryczną oraz poczucie humoru. Były to: Latający kufer, Chińska Szkoła Małej 
Pomywaczki, Warsztaty imienia Calineczki, Raz dwa, trzy = 3 Psy (z baśni Krzesiwo), 
Kraina Królowej Śniegu oraz Ole i jego Parasole. Sama Królowa Śniegu serwowała 
Baśniowy Poczęstunek (np. lód). Dzieci, rodzice i organizatorzy rozeszli się do domu 
w baśniowych humorach, a piękne sny tej nocy gwarantował im sam Ole ZmruŜ - oczko, 
bohater baśni Hansa Christiana Andersena. 
- Imprezy dla dzieci w ramach: Tydzień Bibliotek 8 – 15 maja 2011 r. pod hasłem 
BIBLIOTEKA CIĄGLE W GRZE! 
W dniach od 7 do 15 maja 30 filii zorganizowało dla dzieci szereg atrakcji, m.in. koncerty 
muzyki powaŜnej, konkursy, lekcje biblioteczne, zajęcia komputerowe, kółka plastyczne, 
Gry Miejskie, a takŜe zajęcia integracyjne. Najmłodsi mieli równieŜ okazję spotkać się 
z Katarzyną Prudło – pisarką i aktorką (11.05.2012, godz. 10.30-11.30, Filia nr 36). 
W tym roku do akcji przyłączyła się równieŜ Filia nr 35 (obcojęzyczna), która promowała 
czytelnictwo w języku angielskim w ramach kółka „English is fun”. 
- XI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 1 do 7 czerwca 2012 r.  
W 19 filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kato wicach 80 razy przeprowadzono 
głośne czytanie oraz ciekawe zabawy pod hasłem Bal słów z Papugą!  W tym roku 
czytaliśmy i łączyliśmy pokolenia przede wszystkim w Strefach Aktywności Rodzinnej, na 
placach zabaw i przy trzepakach. Czytaliśmy nawet techniką kamishibai! Ta forma 
czytania zyskała wielki aplauz dzieci i dorosłych.  
 
Ciekawe wydarzenia - warsztaty literacko - plastyczne odbyły się teŜ w naszych 
bibliotekach. Wydawnictwo Tako z Torunia przeprowadziło warsztaty literackie w dniu 
1. czerwca 2012 r. w Filii nr 35 i Filii nr 14 
-Mój bohater z ksiąŜki  :czytanie i tworzenie masek bohaterów kolekcji OQO i zabawa na 
motywach Maska lwa Margarity del Mazo Wydawnictwa Tako.  
- Kostka w ruch: czytanie i tworzenie gier planszowych inspirowanych ksiąŜkami kolekcji 
OQO. 
Ponadto zorganizowano: 
- spotkanie z wrocławska pisarką Mariola Jarocką, autorką sympatycznych ksiąŜek 
dla dzieci i młodzieŜy (4. czerwca 2012 Filia nr 32, godz. 12.00, Filia nr 11, godz. 16.30)  
- Bal słów z Papugą! - głośne czytanie dzieciom z Miejskiego Przedszkola nr 20 i Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 4 z ksiąŜki J. Papuzińskiej Rozwesołki przez aktorkę Katarzynę 
Prudło z Teatru Lalki i Aktora Ateneum. Impreza była połączona z marionetkowym 
teatrzykiem oraz prezentacją ksiąŜki aktorki ”Bo widzisz, mamusiu” (Filia nr 16) 
W czasie zajęć bibliotekarki udowodniły, Ŝe zgrabny rym moŜe zwisać z drabinki, zjeŜdŜać 
ze zjeŜdŜalni, kręcić się na karuzeli i śmieszyć wszystkich. Było m.in. czytanie 
Lokomotywy w… lokomotywie,  poszukiwanie  zagadkowych  balonów na placu zabaw, 
wspólna zabawa  słowami i gry na motywach wierszy, zjeŜdŜanie i czytanie, wywoływanie 
nastrojów, obserwacja chmur, wróŜenie z kleksochmurek oraz bzdurniej czyli turniej bzdur. 
(Strefa Aktywności Rodzinnej na Osiedlu Tysiąclecie Górne, Filia nr 25),  
http://mbp.katowice.pl/images/linki/gt2012021.jpg 
- Lato z ksiąŜką 2012, w ramach akcji „Lato w Mieście 2012”, pod hasłem: Z Tomkiem 
na Kon-tiki opływamy Ameryki 
Wakacyjna Akcja Lato z KsiąŜką to profesjonalnie opracowane i realizowane z pomysłem 
działania edukacyjne skierowane do młodych katowiczan – dzieci i młodzieŜy spędzających 
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lato w mieście. W tym roku 19 filii bibliotecznych (nr: 3, 4, 6, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 
25, 26, 27, 28,30, 32, 36, 38-szpitalna), zorganizowało dla dzieci 482 spotkania, frekwencja 
była następująca: w lipcu: 1692 dzieci, w sierpniu: 1642. Ogółem frekwencja w tym roku 
wyniosła 3334 uczestników. 
Dodatkowo biblioteka była teŜ organizatorem imprezy edukacyjnej w chorzowskim 
Skansenie (20.08, ok.300 uczestników). 
Zajęcia letnie dedykowane były literaturze podróŜy i geograficznym eksploracjom świata, 
a na ich czele stał Tomek Wilmowski – międzypokoleniowy bohater wykreowany przez 
katowickiego pisarza Alfreda Szklarskiego. Z okazji 100. rocznicy urodzin autora Biblioteka 
przygotowała cykl interesujących wydarzeń dla dzieci i młodzieŜy (w skład tego cyklu 
weszły równieŜ Ferie i Lato z KsiąŜką 2012). 
Zajęcia o róŜnorodnej formule, starannie przygotowane i z pasją przeprowadzone 
gwarantowały świetną zabawę, o czym świadczy stałe zainteresowanie i frekwencja. 
Dzieci preferują sportowo – rekreacyjne aktywności przeplatane formami edukacyjnymi. 
Program tegorocznych wakacji był więc przygotowany tak, by spełnić oczekiwania dzieci, 
a jednocześnie rozbudzić ich kompetencje czytelnicze, promować wiedzę i otwartość 
międzykulturową, aktywizować wszystkich uczestników do wspólnej twórczej zabawy 
i współpracy (co w przypadku grup dzieci o duŜej rozpiętości wiekowej nie jest łatwym 
zadaniem). Formy zajęć cieszące się największym entuzjazmem dzieci to: 
czytanie i ksiąŜkoplotki w zaskakujących miejscach (np. book – talking w wigwamie 
i w „dŜungli”), zabawy konstruktorskie: budowano m. in. tipi, wigwamy, tratwy, kanu 
piramidy, planetarium, akwarium, archeologiczne: rekonstruowano miasta Majów, 
Azteków, Inków, czy wioski Indian Am. Północnej, etnograficzne: szycie łapaczy snów, 
magicznych woreczków z legend indiańskich, logistyczne gry i zabawy: podchody, biegi, 
wycieczki do Zoo, wycieczki do instytucji kultury (Centrum Kultury Katowice, Muzeum 
Śląskie, Teatr Ateneum i in.). 
Największą frekwencję odnotowano w następujących filiach: 
Filia nr 28 (Podlesie) – 426, Filia nr 26 (Murcki) – 361, Filia nr 38 (filia szpitalna, 
która prowadzi zajęcia zamknięte dla pacjentów Centrum Zdrowia Dziecka) – 319, Filia nr 
16 (Bogucice) – 266, Filia nr 6 (Józefowiec) – 265, Filia nr 27 (Kostuchna) – 245, Filia nr 
14 (Tysiąclecie Dolne) – 223, Filia nr 25 (Tysiąclecie Górne) – 221. 
Oto wybrane relacje pokazujące spektrum naszych działań:  
Filia nr 3: PodróŜe rozbudzają wyobraźnię, nawet tylko te ksiąŜkowe – W poszukiwaniu 
zaginionego skarbu Azteków. Poszukiwane skarbu – to wcale nie jest taka prosta sprawa. 
Przekonali się o tym uczestnicy naszych podchodów. DruŜyny musiały wykazać się 
znajomością  geografii, przyrody i historii w quizie: DŜungla od A do Z, a takŜe poradzić 
sobie z konkurencjami sprawnościowymi m.in. w Biegu Szamana.  
Filia nr 6 : „… wytyczyliśmy trasę naszej morskiej podróŜy, określili śmy zasady i reguły 
postępowania bibliotecznej załogi, wykonaliśmy pióra ze swoim imieniem. Uczyliśmy się 
mowy indiańskich znaków, odwiedziliśmy wirtualnie Meksyk, Haiti, (w ustalaniu czasu 
podróŜy pomógł nam zegar światowy), malowaliśmy chustę rebozo, opanowaliśmy układ 
taneczny pod okiem mistrzyni śląska w tańcu. Z rozmów z dziećmi wiemy, iŜ wiele 
przyjemności sprawiły im zajęcia pt. Prezent dla squaw i zajęcia kulinarne pt. Maniok, 
pemmikan, ananasy i inne frykasy –  przewodnik po indiańskich smakach. 
Filia nr 12: „… dzieci zwiedzały ogródki działkowe na Osiedlu Witosa. Szukaliśmy 
pszczół, uczyliśmy się odróŜniać je od os…Po powrocie urządziliśmy sobie piknik na 
balkonie i zajadaliśmy się miodowymi kanapkami. Popis robienia kanapek dały dzieci 
tworząc ekologiczne kanapki na chlebie orkiszowym. Fantazja dzieci nie miała granic 
(ogórek kiszony z miodem? mniam!, zabawa była pyszna, co potwierdzili czytelnicy 
zajadając się ekologicznymi kanapkami.” 
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Filia nr 28 tak opisuje zajęcia Meksykańskie Mistrzostwa w piłce noŜnej, Meksykańskie 
przysmaki – czy wiesz skąd pochodzi tortilla?...” wraz z Tomkiem dotarliśmy do Meksyku. 
wyruszyliśmy na boisko klubu sportowego „Podlesianka” czyli Estadio Azteca (na którym 
rozegrane zostały meksykańskie mistrzostwa  w piłce noŜnej (równie emocjonujące jak 
w 1968). Po powrocie z mistrzostw do biblioteki dzieci miały okazję zasmakować kuchni 
meksykańskiej. i samodzielnie przygotować  meksykański poczęstunek – (tortillę). 
Z: kukurydzy, czerwonej fasoli, sałaty, papryki, cebuli, pomidorów i ogórków, pszennych 
placków, sosów oraz kurczaka, przygotowanego przez Bibliotekarzy, powstało wyśmienite 
meksykańskie danie, które kaŜdy mógł przygotować samodzielnie- z dodatkami, 
które najbardziej lubi. Podczas wspólnego gotowania zabawy było co niemiara, a tortilla 
smakowała jak nigdy przedtem. Dzięki uprzejmości rodziców wspólny „lunch” mogliśmy 
zakończyć wspaniałym deserem w postaci plastrów arbuza”. 
Filia 26: Dzieciom spodobało się spotkanie „Morskie opowieści na wyspie piratów”. KaŜde 
dziecko wybrało sobie pirackie imię i zostało uroczyście pasowane na pirata. Dzieci 
wykonały atrybuty prawdziwego pirata: opaskę na oko oraz czapkę i banderę statku 
oraz wysłuchały historii o cięŜkim Ŝyciu pirackiej braci. Chciano równieŜ pokazać dzieciom, 
Ŝe – aby działać wspólnie dla jednego celu – trzeba stworzyć reguły i podporządkować się 
im. Zadania do wykonania: nauka wspólnej piosenki pirackiej, ułoŜenie wierszyka piratów, 
namalowanie statku pirackiego, wykonanie tatuaŜu, namalowanie sobie wzajemnie wąsów 
oraz brody. W momencie zebrania wszystkich elementów układanki i ułoŜenia pociętej 
mapy skarbów – dzieci odnalazły połoŜenie skarbu. Skarb zamknięty był na kłódkę tak, by 
dzieci mogły naprawdę ją otworzyć znalezionym wcześniej kluczykiem. Oczywiście 
w skrzyni znalazły się drobne słodkości dla głodnych i zmęczonych poszukiwaniem 
piratów.  
 
Zakończenie akcji Lato z KsiąŜką 
 
Jak co roku zorganizowano duŜą imprezę literacko – edukacyjną w chorzowskim 
„Skansenie” pod tytułem Jaka Mąka taki chleb. Na ciekawie zaaranŜowanych stanowiskach 
bawiło się w sumie ok. 300 dzieci z całego regionu śląskiego, a nawet goście z dalekiego 
Drohobycza. W naszej Piekarni pod Kaktusem moŜna było samodzielnie ugnieść ciasto na 
chleb, zapoznać się z róŜnymi rodzajami zbóŜ, mąk i skosztować ekologicznych wyrobów 
piekarskich Wszyscy mogli zrobić sobie etno-tatuaŜ oraz poznać historię Azteckiego Chleba 
(czyli tortilli). Chętni wzięli udział w edukacyjnym Biegu po Chleb. 
Akcja Lato z KsiąŜką 2012 pod hasłem Z Tomkiem na Kon-Tiki  opływamy Ameryki 
obfitowała w międzykontynentalne przygody edukacyjne, promowała i wyzwoliła dziecięcą 
kreatywność, a wszystko dzięki czytaniu! Organizatorzy i dzieci są teraz pewni, Ŝe navigare 
necesse es! 
- XII Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 
Z okazji XII Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania w 21 filiach zorganizowano w 
dniach od 27 do 29.09.2012 r. – 32 imprezy czytelnicze popularyzujące włoską literaturę i 
kulturę pod hasłem Wcinamy historyjki z parmezanem! 
Najbardziej smakowały nam ksiąŜki Gianni Rodariego, Marco Innocentiego i Geronimo 
Stiltona oraz  klasyka czyli Pinokio Carlo Colodiego. Podczas imprez pomysłowo 
propagowano równieŜ zdrową, prostą i smaczną kuchnię włoską – nazwy wymyślnych 
makaronów stały się pretekstem do nauki języka włoskiego; cannelloni nadziewane 
wyborną włoską literaturą bardzo smakowało wszystkim dzieciom i dorosłym 
uczestniczącym w naszych imprezach.  
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- Dyskusyjne Kluby KsiąŜki  dla dzieci 
Biblioteka priorytetowo traktuje czytelnictwo dzieci i młodzieŜy. W roku 2012 prowadzi 
5 Dyskusyjnych Klubów KsiąŜki dla dzieci: w Filii nr 3 przy ul. Gliwickiej 93; w Filii nr 5 
Mł., ul. Franciszkańska 33; w Filii nr 14, ul. Piastów 20; w Filii nr 16, ul. Wajdy 21 
oraz w Filii nr 32 przy ul. Grzyśki 19 A.  
- 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, 9, 10, 11, 12, 14, 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 14.00), bibliotekarze (a nie rzadko rodzice, 
dziadkowie czy zaproszeni goście) głośno czytają dzieciom przez co najmniej 30 minut. 
Realizacja usług informacyjnych w MBP w Katowicach odbywa się w oparciu o zbiory 
biblioteczne (drukowane i elektroniczne) oraz zasoby sieci Internet. 
 
Usługi informacyjne Biblioteki 
 
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 2012 r. Katalog OPAC 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, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 27, 
28, 30 i 32, 36. 
 
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. 
 
 



 29

Analiza porównawcza wyników sieci 2010/2011/2012 
Udostępnienie prezencyjne Stan na  
31.12. 2010 r. Stan na  
31.12.2011 r. Stan na 31.12.2012 r. 
odwiedziny 66.471 82.016 68.092 
ksiąŜek  56.294 61.230 61.364 
czasopism oprawnych 788 661 419 
czasopism nieoprawnych  77.262 73.285 74.852 
zbiorów specjalnych 2.235 2.121 1.601 
udzielonych informacji 30.641 35.329 42.003 
Liczba uŜytkowników Internetu 36.915 52.724 56.696 
 
ChociaŜ w 2012 znteresowanie 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. 

 
 
5.4. Pozostałe działania promujące działalność Biblioteki 
 
Bezpośrednie formy promocji: 

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

� Upowszechnianie adresu serwisu internetowego www.mbp.katowice.pl 
oraz informacji tam zamieszczanych, 

�  Informacje o aktualnych wydarzeniach w serwisie Facebook , 
• Prezentacja nowości ksiąŜkowych i wydawniczych w serwisie internetowym 

Biblioteki;  
• Organizowanie konkursów publikowanych na www.mbp.katowice.pl w oparciu 

o nowości wydawnicze lub związanych z rocznicami literackimi; 
 
Formy wydawnicze:  
- gazetki biblioteczne wszystkie filie kolportują informatory popularyzujące działalność 
Biblioteki w środowisku lokalnym zawierające wiadomości 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, wykonywane w Dziale Pracownia Plastyczna – (plakaty 
A3 – 1187 sztuk, plakaty A4 – 122 sztuk, ulotki – 2.006 sztuk);; 
- media lokalne i portale internetowe zamieszczały informacje o odbywających się 
w bibliotece imprezach i realizowanych projektach: ukazały się artykuły w Gazecie 
Wyborczej (5), Dzienniku Zachodnim (6), Roździeniu (1) oraz Biuletynie Samorządowym 
Kostuchna (10). 
 
Co miesiąc ukazuje się informacja o działalności Biblioteki w miesięczniku Ultramaryna, 
Nasze Katowice oraz Moje 1000lecie, a od czerwca w Przewodniku dla mieszkańców. 
Dyrektor MBP udzieliła takŜe wywiadu wraz z wiceprezesem Fundacji LEX CIVIS w audycji 
Ekonomia i społeczeństwo nadawanej w Radio eM (19.03.2012). RównieŜ pracownik Działu 
Metodyki, Analiz i Promocji brał udział w audycjach radiowych – w Radio Katowice 
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(2.03.2012 r. oraz 16.03.2012 r.) oraz w Radio eM (13.03.2012 r.) – zapowiedzi spotkania 
z Arturem Andrusem w Filii nr 14 MBP w Katowicach. W czerwcu pracownik biblioteki 
polecał nowości ksiąŜkowe w audycji Koło kultury w Radiu eM. 
 
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: 
 
        www.zicherka.pl 

        www.naszslask.pl 

        www.mmsilesia.pl 

        www.silesiakultura.pl 

        www.ultramaryna.pl 

        www.pelniakultury.pl 

        www.kulturalnyslask.pl 

        www.tvpparlament.pl 

        www.cojestgrane.pl 

        www.stooq.pl 

        www.miejscadzieci.pl 

        dzieci.gdzieco.pl 

        www.sedno24.pl 

        całapolskaczytadzieciom.pl 

        czasdzieci.pl 

        katowice.naszemiasto.pl 

        ksiazka.net 

        sbp.pl 

        wiadomosci24.pl 

       dziennikzachodni.pl 

 www.pozytywy.com 

 www.portalsamorzadowy.pl 

 www.regioset.pl 

 www.polskatimes.pl 

         www.wyborcza.pl 

 www.prezydent.pl 

         www.wiadomosci.ngo.pl 

         www.biblioteki.org 

         www.szopienice.org 

         www.ligota.info 

         cjg.gazeta.pl 

         www.twoja-dzielnica.pl 

         www.katowice.gazeta.pl 

         www.radio.katowice.pl 

         ryms.pl 

         espinacz.pl 

         mojprzewodnik.com 

          artysta.pl 

          qype.pl 

 

Pracownicy Biblioteki pracują takŜe nad sprawną promocją w sieci redagując blogi Filii 
bibliotecznych: F.3, F.5Mł, F.6, F.7, F.10, F.14, F.16, F.19, F.20, F.21, F.25, F.30, F.31, F.32, 
F.35, F.36. 
Biblioteka publikuje w takich serwisach jak YouTube, MySpace, Facebook, Scribd. 
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6. Obsługa osób niepełnosprawnych i specjalnych grup uŜytkowników 

 

6.1. Stan i ocena działalności filii w szpitalach, 

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. 

6.2. Liczba czytelników i wypoŜyczeń: 

– w filiach szpitalnych: 

 

Filia szpitalna 

dane na 31.12.2011 
Filia nr 34 Filia nr 38 

Stan ogółem  

księgozbioru 
4438 2403 

Liczba czytelników 1474 1560 

WypoŜyczenia 11720 7036 

 

 

Filia szpitalna 

dane na 31.12.2012 
Filia nr 34 Filia nr 38 

Stan ogółem 

 księgozbioru 
4366 2455 

Liczba czytelników 1467 1637 

WypoŜyczenia 12393 8376 

 

6.3. Zbiory dla czytelników niepełnosprawnych 

 

– liczba tytułów tzw. ksiąŜek mówionych i audiobooków  9971 tytułów  w Filiach nr:1, 9, 
11,13, 25, 32, 35, 5 mł. 

– liczba e-booków ……nie gromadzimy…………… 

– liczba ksiąŜek z duŜą czcionką (przybliŜona) ………brak danych…………… 

 

6.4. Czy Biblioteka posiada stanowiska komputerowe lub inne sprzęty techniczne 
przystosowane dla osób z dysfunkcją wzroku. Jeśli tak, to jakie? 



 32

 

Oddział KsiąŜki Mówionej, który funkcjonuje przy Filii nr 1, wyposaŜony jest w dwa 
stanowiska komputerowe przystosowane dla osób z dysfunkcją wzroku, posiada takŜe do 
dyspozycji czytelników specjalistyczny program komputerowy – Window Eyes, skaner 
przetwarzający tekst dokumentu na mowę, a takŜe linijkę brajlowską SuperVario 80 
(wyposaŜoną w interfejs Bluetooth). 

 

6.5. Formy pracy i działania Biblioteki na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, 
seniorów i innych osób z grup tzw. wykluczonych; współpraca Biblioteki z instytucjami i 
stowarzyszeniami zajmującymi się działalnością na rzecz tych grup; w jaki sposób Biblioteka 
promuje swoje usługi wśród osób niepełnosprawnych. 

 

W 2012 roku Biblioteka podjęła szereg inicjatyw w ramach realizacji "Miejskiej strategii 
rozwiązywania problemów społecznych". Projekt pt.: Uczestnictwo osób 
niepełnosprawnych w Ŝyciu kulturalnym, artystycznym i sportowym oraz rekreacji 
i turystyce.  

Celem działań było przede wszystkim zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych – dzieci, 
młodzieŜy, osób starszych i chorych – w Ŝyciu kulturalnym i artystycznym. Zadanie 
realizowane jest poprzez aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w imprezach oraz 
poprzez prezentację ich twórczości. WaŜnym elementem 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 odbyły się 162 imprezy integracyjne, w których uczestniczyło 2943 osoby. 
Dodatkowo zorganizowano integracyjną zabawę ogólnomiejską w Skansenie na zakończenie 
akcji "Lato z KsiąŜką 2012", w której wzięło udział ok. 350 osób.  

Biblioteka pomaga w przysposobieniu osób niepełnosprawnych do podjęcia pracy 
zawodowej – współpracuje z Warsztatem Terapii Zajęciowej „Promyk”, a takŜe organizuje 
indywidualne zajęcia praktycznych oraz warsztaty umiejętności praktycznych dla grupy osób 
– podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. 

MBP 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). 
Bibliotekarze Filii nr 38 przeprowadzili w ubiegłym roku 80 imprez literackich i plastycznych 
(m. in. z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia, Urodzin Kubusia Puchatka 
czy Światowego Dnia Chorego), w których wzięło udział 588 małych pacjentów szpitala. 
Pracownicy równieŜ odwiedzali dzieci na oddziałach szpitalnych – w akcji Bajka z … 
ciastkiem wzięło udział 328 osób. 
 Przy Filii nr 1 funkcjonuje Oddział KsiąŜki Mówionej dla czytelników z dysfunkcją 
wzroku oraz dla dyslektyków. Zbiór Oddziału stanowi literatura piękna i popularnonaukowa 
dla dorosłych i dzieci nagrana na kasetach, płytach CD oraz w formacie Czytaka. Audiobooki 
dostępne są równieŜ w Filiach nr: 1, 9, 11, 13, 25, 32 oraz 5 Mł. (dla dzieci) i Filii nr 35 
(literatura obcojęzyczna). Przyrost ksiąŜki mówionej ogółem wyniósł 1011 zestawów 
na kwotę 22743,88 zł. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach od lat przyczynia się do integracji osób 
starszych poprzez wspieranie aktywności seniorów w Ŝyciu kulturalnym. W poszczególnych 
filiach odbywają się spotkania z osobami będącymi przedstawicielami słuŜb pomocy 
społecznej – od kwietnia 2012 r. w Fili nr 28 odbywają się w kaŜdą środę spotkania w ramach 
programu adresowanego do osób starszych i niepełnosprawnych „Grupa Wsparcia – Radość 
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śycia II”, którego organizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Terenowy Punkt 
Pomocy Społecznej Nr 8. Głównym celem programu jest poprawa sprawności funkcjonalnej 
i jakości Ŝycia seniorów i osób niepełnosprawnych, zapewnienie potrzeb towarzyskich, 
kulturalnych poprzez ich aktywizację w tworzeniu sposobu spędzania czasu wolnego. 
Natomiast 26 kwietnia 2012 r. w Filii nr 3 odbyło się spotkanie z Jolantą Grabowską-
Markowską – prezesem Społecznego Towarzystwa Hospicjum CORDIS w Mysłowicach. 

Pracownicy Biblioteki kładą w swoich działaniach szczególny nacisk na zaspokajanie 
potrzeb kulturalnych i rozwijanie zainteresowań ludzi starszych. Osoby po 60. roku Ŝycia 
stanowią 10% ogólnej liczby wszystkich zarejestrowanych czytelników. Zdając sobie sprawę, 
Ŝe z wiekiem zmniejsza się sprawność fizyczna oraz pojawiają się pewne dysfunkcje – takie 
jak niedowidzenie czy problem z poruszaniem się, Biblioteka wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom czytelników starszych, organizując najwaŜniejsze wydarzenia i uroczystości 
w placówkach w pełni zaadaptowanych dla potrzeb niepełnosprawnych wielbicieli literatury 
i sztuki tak, aby wszyscy czytelnicy mogli w nich uczestniczyć. Dodatkowo pracownicy 
wszystkich filii osobom starszym, schorowanym i inwalidom dostarczają ksiąŜki oraz prasę 
do domu po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty. Natomiast personel Filii nr 19 dostarcza 
równieŜ ksiązki pacjentom Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach.  
Seniorzy mogą brać udział we wszystkich imprezach skierowanych do osób dorosłych, 
odbywających się w placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Do emerytów i rencistów, 
będących stałymi czytelnikami poszczególnych filii, wysyłane są imienne zaproszenia na 
spotkania autorskie, wernisaŜe oraz imprezy cykliczne (w Filii nr 16 - Wieczór przy świecach; 
w Filii nr 20 – Czwartek w bibliotece; w Filii nr 7 – Fajfy). 

Specjalnie na zapotrzebowanie tej grupy wiekowej uruchomiona została akcja Nie 
tylko dzieci buszują w sieci, czyli zajęcia praktyczne z zakresu obsługi komputera 
i korzystania z Internetu, przeciwdziałająca wykluczeniu cyfrowemu osób starszych. Zajęcia 
prowadzone są indywidualnie w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach: 

• Filia nr 3 - Klikam, surfuję, mailuję - propozycja codziennych konsultacji 
komputerowych dla osób starszych. W zaleŜności od zapotrzebowania zapoznanie z: 
- budową komputera, 
- pracą z systemem operacyjnym Windows i edytorem tekstu Open.Office.org Writer, 
- obsługą Internetu, 
- zakładaniem konta mailowego i przesyłaniem wiadomości mailowych, 
- korzystaniem z katalogu OPAC. 

• Filia nr 6 – Seniorzy i wirtualny świat – podstawy obsługi komputera dla seniorów 
w kaŜdą środę miesiąca. 

• Filia nr 7 – Komputerowe abecadło – cykl zajęć komputerowych dla Seniorów. 
Indywidualne szkolenie z zakresu obsługi komputera. Zajęcia prowadzone 
są indywidualnie, dostosowane do tempa pracy poszczególnych uczestników i ich 
potrzeb, np. obsługa poczty elektronicznej. Zajęcia trwają średnio od 45 do 60 minut. 
Obecnie pracownicy filii koncentrują się na przygotowaniu jak największej liczby 
starszych uŜytkowników do samodzielnego korzystania z katalogu OPAC. 

• Filia nr 10 – Warsztaty dla seniorów – podstawy obsługi komputera. Pomoc 
obejmuje: podstawy obsługi komputera, korzystanie ze stron internetowych, obsługa 
poczty elektronicynej i katalogu OPAC. 

• Filia nr 14 – Nie taki komputer straszny... –  zajęcia komputerowe dla osób starszych. 
• Filia nr 16 – Komputerowe ABC – propozycja codziennych konsultacji 

komputerowych dla osób starszych. W zaleŜności od zapotrzebowania zapoznanie z: 
- budową komputera, 
-  pracą z systemem operacyjnym Windows i edytorem tekstu Open.Office.org Writer, 
- obsługą Internetu, 
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- zakładaniem konta mailowego i przesyłaniem wiadomości mailowych, 
- korzystaniem z katalogu OPAC. 

• Filia nr 21 - Dojrzały Internet czyli nie tylko dzieci buszują w sieci – warsztaty 
komputerowe dla dorosłych. 

• Filia nr 23 - Dojrzały Internet czyli nie tylko dzieci buszują w sieci – warsztaty 
komputerowe dla seniorów odbywające się w kaŜdą środę. 
 
Biblioteka prowadzi takŜe szereg działań, mających na celu integrację 

międzypokoleniową – są to akcje, w których mogą wziąć udział całe rodziny, m.in. gry 
miejskie, festyny dzielnicowe, Tydzień Demokracji Lokalnej czy Potyczki rodzinne –  
konkursy, gry i zabawy organizowane cyklicznie przez pracowników Filii nr 6, w których 
uczestniczą dzieci i rodzice. Tu szczególnie waŜna jest współpraca i wymiana umiejętności, 
pomagająca w stworzeniu i podtrzymywaniu relacji między dziećmi, rodzicami i dziadkami. 
Program działań zachęcających przedstawicieli wszystkich grup wiekowych do aktywnego 
uczestnictwa w kulturze, realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Katowicach, jest 
odpowiedzią na wymagania współczesnego uŜytkownika.  

Dodatkowo w Filii nr 3 organizowane są zajęcia przeznaczone dla seniorów 
z Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Ich tematyka jest róŜna – łączy ze sobą ksiąŜkę, 
treści edukacyjne oraz zabawę. Filia nr 12 nawiązała współpracę z Niepublicznym Zakładem 
Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym „Karolinka”, w którym odbywają się m.in. cykliczne zajęcia 
Bajka dla seniora prowadzona przez pracowników biblioteki. Spotkania dla seniorów 
Dziennych Domów Pomocy Społecznej organizuje równieŜ Filia nr 16. Oferta filii jest 
dla nich szansą na odwrócenie uwagi od codziennych problemów, ma na celu urozmaicenie 
Ŝycia, poprawienie samopoczucia i uaktywnienie umysłu. Filia nr 25 organizuje spotkania 
integracyjne dla seniorów z Ośrodka Wsparcia przy Stowarzyszeniu dla Osób Starszych 
i Niepełnosprawnych OPOKA.  

Wszystkie imprezy odbywające się w poszczególnych filiach, zlokalizowanych 
we wszystkich dzielnicach Katowic, organizowane są bezpłatnie (wstęp wolny) dla 
wszystkich – dzieci, młodzieŜy oraz osób dorosłych, w tym równieŜ seniorów. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach podejmuje szereg działań zachęcających 
przedstawicieli wszystkich grup wiekowych do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Wymaga 
to urozmaicenia metod pracy oraz zwiększenia zakresu i rodzaju wszystkich prowadzonych 
akcji. Organizowane przedsięwzięcia prowadzone są więc dwutorowo – z jednej strony 
moŜemy wyróŜnić akcje skierowane do kaŜdej grupy wiekowej z osobna, z drugiej natomiast 
przedsięwzięcia, w których powinni brać udział jednocześnie przedstawiciele róŜnych 
pokoleń. 
Szczegółowy wykaz imprez znajduje się : 
http://www.mbp.katowice.pl/index.php?menu=imprezy&strona=niepelnosprawni&id=zajeciai
ntegracyjne&rokz=2012 
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7. Sprawy kadrowe i sytuacja zawodowa bibliotekarzy 
Ogólna ocena stanu zatrudnienia: 
 
W dniu 31.12.2012 r. w Bibliotece pracowało 189 osób, co stanowi 183,5 etatu 
przeliczeniowego, w tym: 175 osób pełnozatrudnionych oraz 14 osób niepełnozatrudnionych. 
Z pracujących wyłączonych zostało 4 osoby, których stosunek pracy uległ zawieszeniu 
w związku z: urlopem wychowawczym – 3 osoby, świadczeniem rehabilitacyjnym – 1 osoba.  
Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. stanowiło 99,5 % 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 2012 roku przyjęto do pracy 16 osób a 1 osoba powróciła do pracy z urlopu 
wychowawczego oraz 1 osoba powróciła z świadczenia rehabilitacyjnego. Stosunek pracy 
1 osoby został zawieszony w związku z rozpoczęciem urlopu wychowawczego. 
 
Umowę o pracę rozwiązało 14 osób, w tym:  
- za porozumieniem stron   - 8 osób, 
- z upływem czasu, na który była zawarta - 4 osoby, 
- wypowiedzenie pracownika   - 2 osoby. 
 
Struktura poziomu wykształcenia pracowników MBP w Katowicach przedstawia się coraz 
korzystniej. Obecnie wykształcenie kierunkowe (średnie i wyŜsze z zakresu 
bibliotekoznawstwa) posiada 92,1 % ogółu pracowników merytorycznych. 
 
Średnia płaca brutto w przeliczeniu na etaty (z uwzględnieniem wszystkich składników) 
-– pracowników merytorycznych 2386 zł. 
– pracowników administracyjnych 2853 zł. 
– pracowników obsługi 1696 zł. 
 
Udział pracowników w doskonaleniu zawodowym 
W 2012 roku studiowało 9 pracowników Biblioteki, w tym 2 osoby korzystały z urlopów 
szkoleniowych, a 1 osoba była 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   - 2 osoby 
bibliotekoznawstwo i informacja naukowa  
studia wyŜsze, magisterskie  - 1 osoba 
magisterskie uzupełniające II stopnia: 
    - informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - 1 osoba 
studia doktoranckie   - 2 osoby 
   - filologia polska - 1 osoba 
   - teologia - 1 osoba 
studia podyplomowe  - 4 osoby 
- bibliotekoznawstwo i informacja naukowa – 1 osoba 
- wiedza o  kulturze  - 1 osoba 
- biblioterapia – 1 osoba 
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- menedŜerskie studia podyplomowe – 1 osoba 
 
Udział pracowników w innych formach doskonalenia zawodowego: 
 
Merytoryczne: 
Nazwa konferencji/szkolenia Ilość osób 

biorących udział 
Data Miejsce 

Gala Akcji Masz Głos Masz 
Wybór  

3 osoby 23.02.12  Warszawa 

Forum Debaty Publicznej 
Prezydenta RP „ Samorządność 
filarem kapitału społecznego”  

1 osoba 29.02.12  Warszawa 

- VIII Forum Bibliotekarzy 
Województwa Śląskiego 

2 osoby 29.03.12 Cieszyn 

V edycja Dorocznej Nagrody 
Fundacji Rozwoju Demokracji 
Lokalnej 

2 osoby 25.06.12 Fundacja Rozwoju 
Demokracji 
Lokalnej, Warszawa 

Czytelnik o specjalnych 
potrzebach w terapeutycznej 
przestrzeni biblioteki, 

2 osoby 26-
27.09.12 

Dział Integracyjno-
Biblioterapeut. 
Biblioteki Śląskiej 
Katowice, Ligonia 

Wychowanie przez czytanie  1 osoba 11.10.12 MBP Jaworzno 

Kongres bibliotek publicznych 
"Biblioteka z wizją",  

 2 osoby 11-
12.10.12 

Warszawa 

Szkolenie nt. Uniwersalnej 
Klasyfikacji Dziesiętnej (m.in. 

2 osoby  
 

11.10.12  Biblioteka Śląska  

Rola biblioteki akademickiej w 
kształtowaniu społeczeństwa 
obywatelskiego. 

2 osoby 18-
19.10.12 

Centrum Informacji 
Naukowej i 
Biblioteka 
Akademicka 

Krajowy Kongres Kultury 
KsiąŜki  

2 osoby 24-
26.10.12 

Biblioteka Śląska 
 

16. Targi KsiąŜki w Krakowie  
 

2 osoby 26-
28.10.12 

Kraków 

Praca z młodym czytelnikiem 
metodą KLANZY. 
11 grudnia 2012 

2 osoby 11.12.12 Biblioteka Śląska 

III Konferencja Regionalnego 
Programu Rozwoju Bibliotek w 
woj. śląskim 
„Biblioteka-trzecie miejsce. 
Ratunek, szansa, wyzwanie” 
 

2 osoby 07.12.12 Biblioteka Śląska 

 
Administracyjne: 
- szkolenie „Instrukcja kancelaryjna” (Gliwice 1 osoba)) 
- szkolenie „Kadry i dokumentacja pracownicza” (Katowice 1 osoba) 
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- kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia (Katowice 1 osoba) 
- szkolenie „Świadectwa pracy” (Katowice 1 osoba). 
- szkolenia „Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy oraz wynagradzanie w instytucjach 
kultury, według stanu na dzień 27 listopada 2012 r.” (Katowice – 1 osoba) 
 
Szkolenia dla bibliotekarzy zorganizowane przez pracowników Działu Metodyki, Analiz 
i Promocji: 
 
Mroczne materie, Wilki w ścianach i Igrzyska Śmierci czyli fantastyczna inność świata 
w ksiąŜkach dla niedorosłego odbiorcy: spotkanie wykładowe z Anną Czernow. 
Anna Czernow – badaczka literatury dla dzieci i młodzieŜy, doktorantka prof. Grzegorza 
Leszczyńskiego na Wydziale  Polonistyki UW, recenzentka ksiąŜek dla dzieci w "Nowych 
KsiąŜkach", członkini organizacji IBBY, stypendystka w International Youth Library 
w Monachium. W części wykładowej omówiono m. in. innymi zagadnienia: działalność 
organizacji popularyzującej literaturę dziecięcą i młodzieŜową- IBBY, trendy w literaturze 
dla młodzieŜy Polsce i na świecie na wybranych przykładach, problemy percepcji literatury 
młodzieŜowej wśród dorosłych (badaczy, bibliotekarzy, wychowawców), istotę i znaczenie 
psychospołeczne popularności literatury fantasy wśród młodzieŜy: nurt wampiryczny został 
omówiony w szerokiej perspektywie psychologicznej (Jung, Freud, Eliade). Druga część 
spotkania miała charakter wymiany myśli i doświadczeń. 
24 kwietnia, Filia nr 16, godz. 12.30 
 
Gustowne ksiąŜki od kołyski czyli na czym polega komponowanie ksiąŜek typu non- kicz 
dla najmłodszych? 
W części pierwszej odbyło się warsztatowe spotkanie dla bibliotekarzy z Magdaleną Kłos-
Podsiadło, wydawczynią wielu ciekawych artystycznie ksiąŜek dla dzieci (Wyd. Wytwórnia). 
KsiąŜka "Wszystko gra"  Anny Czerwińskiej - Rydel z ilustracjami Marty Ignerskiej, 
wydana właśnie przez Wytwórnię otrzymała Bologna Ragazzi Award 2012 w kategorii "Non 
Fiction” Na spotkaniu zaprezentowano Targi KsiąŜki dla Dzieci w Bolonii od kuchni 
oraz dyskutowano o istocie, trendach i przyszłości rynku wydawniczego i bibliotekarskiego 
dla dzieci.  
W części drugiej spotkaliśmy się z Zofią Wolską – redaktorką naczelną Wydawnictwa Bitum, 
które wydaje ksiąŜki kamishibai. Redaktorka zaprezentowała 2 ksiąŜki kamishibai 
oraz przeszkoliła bibliotekarzy z czytania tą techniką .Ta forma popularyzacji literatury 
dla dzieci zyskała aplauz bibliotekarzy i szybko została włączona, poprzez zakup 10 
zestawów teatrzyku w działania czytelnicze biblioteki (Bajka z … ciastkiem, imprezy 
plenerowe). 
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.383256908372142.95057.100000635075384&typ
e=3 
 
KsiąŜki Pernilli Stalfelt – Jak rozmawiać o tabu z dziećmi i młodzieŜą ? (10.10.2013 r.) – 
spotkanie z Magdaleną Organ (w ramach Nordaliów) odbyło się w Filii nr 32. Poruszono 
problem percepcji ksiąŜek dla dzieci na tematy kontrowersyjne (seks, śmierć, miłość, ludzkie 
ciało i jego fizjologia ). Rozmawiano m. in . o metodach przekazu treści „trudnych” ksiąŜek 
oraz ich roli edukacyjnej. W spotkaniu wzięło udział 30 osób. 
 
Animacja czytelnictwa dla dzieci i młodzieŜy w teorii i praktyce  (3 grudnia 2012 r.) – 
spotkanie wykładowe z dr. Michałem Zającem dla bibliotekarzy odbyło się w Filii nr 16. 
W ramach spotkania dr Michał Zając (wicedyrektor Instytutu Informacji Naukowej i Studiów 
Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego) zaprezentował zebranym dwa wykłady: 
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- Rynek ksiąŜki dla dzieci i młodzieŜy w Polsce, 
- Cenzura w bibliotece dla dzieci. 
Po wykładach miała miejsce ciekawa dyskusja. W spotkaniu wzięło udział 41 pracowników 
MBP. 
 

8. Finansowanie 
Wielkość budŜetu Biblioteki, ogółem 9.774.125,57 zł. 
 
Koszty utrzymania, ogółem 2.015.174,40 zł (wziąć pod uwagę jedynie: opał, gaz, 
energię elektryczną, energię cieplną, wodę, czynsze, wywóz nieczystości, usługi 
telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, remonty bieŜące np. malowanie, drobne 
naprawy, konserwacje, środki czystości, materiały biurowe). 
 
Dochody własne, ogółem 262.179,83 zł (uwzględnić m.in. kary pobierane od 
czytelników, wynajem pomieszczeń, usługi kserograficzne, odpłatność za wstępy na 
imprezy, opłata za karty czytelnicze – legitymacje, darowizny pienięŜne, opłaty za 
korzystanie z Internetu, usługi informacyjno-bibliograficzne, odsetki bankowe, inne 
dochody z działalności gospodarczej). 
 
Darowizny rzeczowe (wymienić co pozyskano np. ksiąŜki, artykuły spoŜywcze i 
gospodarcze) 146.010,50 zł 
 
Inne środki finansowe pozyskane przez Bibliotekę ogółem 153.010,24.zł, w tym: 
 
Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
– wysokość środków 130.000 zł 
– tytuł programu, priorytetu, nazwa zadania - Zakup nowości wydawniczych 
 
Z  Fundacji Orange  
– wysokość środków 22.510,24 zł 
– tytuł projektu - Akademia Orange dla Bibliotek. 
Z innych źródeł 
– wysokość środków 500,00 zł Stowarzyszenie Szkoła Liderów  
– tytuł projektu Super Samorząd. 

 

 

 


