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1. Stan i zmiany w organizacji Biblioteki 

 
 
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, jako samorządowa instytucja kultury, 

służąca mieszkańcom Katowic, realizuje zadania wynikające w szczególności z szeroko pojętej 
roli kulturowej i edukacyjnej. Prowadzi nieodpłatnie działania poprzez 35 oddziałów we 
wszystkich dzielnicach miasta, odwiedzanych głównie przez społeczność lokalną, dążąc do 
zaspokajania potrzeb różnych grup użytkowników nawiązuje i utrwala kontakty, integruje 
środowiska, w których działa. 
 
Organizacja wewnętrzna MBP w Katowicach jest dostosowana do aktualnych celów i zadań 
instytucji. Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych komórek 
organizacyjnych określony został w sposób spójny i przejrzysty w Regulaminie 
Organizacyjnym. 
 
Radca prawny Biblioteki prowadzi bieżącą analizę zgodności dokumentów wewnętrznych 
MBP ze stanem faktycznym oraz przepisami wyższej rangi, przedstawiając Dyrektorowi 
propozycje aktualizacji. 
 
Wdrożono aktualizację Instrukcji Kontroli Zarządczej, wraz Polityką rachunkowości i innymi 
załącznikami, obowiązujące od 01.01.2014 r. 
 
Po zmianie ustawy dotyczącej zamówień publicznych, dokonano aktualizacji przepisów 
wewnętrznych w tym zakresie - opracowano i wdrożono nowy Regulamin udzielania 
zamówień publicznych oraz Regulamin udzielania zamówień podprogowych. 
 
W związku ze zmianą lokalizacji dwóch filii bibliotecznych (nr 12 i nr 17) oraz zakresów 
działania komórek organizacyjnych (przeniesienie ewidencji pozostałych środków trwałych 
i mienia osób trzecich oraz ewidencji ilościowej z Działu Administracyjno-Gospodarczego do 
Działu Finansowo-Księgowego) złożono wniosek do Urzędu Miasta Katowice - Organizatora 
Biblioteki o aktualizację obowiązującego Statutu i Regulaminu Organizacyjnego. 

 
Nagrody, wyróżnienia otrzymane przez Bibliotekę i bibliotekarzy w 2014 r.  

 
Fundacja Orange i Fundacja Dzieci Niczyje wyróżniła Bibliotekę nagrodą dla zwycięzców 
konkursu „Sieciaki na wakacjach 2014” - Tabletem edukacyjnym EduTab 2+ ufundowanym 
przez firmę Overmax Polska, przyznaną za zorganizowanie Pikniku „Sieciaki na wakacjach 
2014” 18 lipca w 2014 r., w Ogrodzie Kulturalno-Edukacyjnym przy Filii nr 14 dla 
uczestników akcji „Lato z Książką”.  
 
Kierowniczka Filii nr 26, jako wyraz podziękowania otrzymała od społeczności uczniowskiej 
Szkoły Podstawowej nr 48  odznakę Szeryfa Praw Dziecka w ramach akcji Unicef „Szkoła 
z Prawami Dziecka” za zaangażowanie w działania na rzecz dzieci na terenie dzielnicy 
Murcki. 
Ponadto Biblioteka otrzymała liczne podziękowania za współpracę oraz  pomoc przy realizacji 
projektów od: fundacji, stowarzyszeń, instytucji kultury, placówek opiekuńczych 
i edukacyjnych. 
 
 
 
 
 



 
2. Zmiany w sieci. Modernizacja bazy lokalowej. 
 
Do najważniejszych zmian w roku 2014 zaliczyć należy zmianę lokalizacji dwóch filii: Filii nr 
12 - przeniesionej z ul. Barlickiego 5 do nowej siedziby w pawilonie wolnostojącym się przy 
ul. Witosa 18b oraz Filii nr 17 - z ul. Ściegiennego 45 do nowego obiektu przy ul. Krzyżowej 
1. 
 
Nowa siedziba Biblioteki na Osiedlu Witosa w Katowicach 
 
W okresie od 16.04.2014 r. do 25.06.2014 r. na podstawie opracowanego projektu 
pn.: ”Przebudowa pomieszczeń klubu osiedlowego przy ul. Witosa 18b w Katowicach na 
potrzeby Filii nr 12 MBP” przeprowadzono ze środków własnych remont mający na celu 
adaptację pomieszczeń parterowego pawilonu o powierzchni 197,90 m², w którym mieścił się 
klub osiedlowy na potrzeby filii bibliotecznej. Remont obejmował wymianę: sufitów, 
posadzki, stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej, wod-kan., częściowo instalacji 
centralnego ogrzewania,  przebudowę sanitariatów oraz malowania.  
W celu zapewnienia lepszego bezpieczeństwa został zamontowany system monitoringu CCTV 
i instalacji alarmowej. Zamontowano również kraty oraz rolety antywłamaniowe. Zakupiono 
ladę recepcyjną. Koszt remontu wraz z doposażeniem wyniósł 146.606,50 zł brutto. 
Filia nr 12 w dniu 18 sierpnia 2014 r. wznowiła po krótkiej przerwie działalność w nowej 
siedzibie. 
 
Zmiana lokalizacji Filii nr 17 
Od dnia 15 grudnia 2010 r. do dnia 05 grudnia 2013 r realizowana była inwestycja „Budowa 
Miejskiego Domu Kultury Koszutka – filia Dąb’’ przez nadzorowana przez Wydział 
Inwestycji UM. W budynku tym, na pierwszym piętrze zaplanowano i zrealizowano 
pomieszczenia dla biblioteki o powierzchni 387,43 m2.  
Zakres inwestycji obejmował również zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego. 
Filia nr 17 została wyposażona w nowe regały, ladę biblioteczną, nowoczesne zaplecza 
biurowe i socjalne, bramki elektromagnetyczne. 
Filia nr 17 rozpoczęła w dniu 21 września działalność w nowej lokalizacji. 
Cały obiekt jest nowoczesny, funkcjonalny a dzielnica zyskała nową i piękną wizytówkę 
zaspokajając potrzeby mieszkańców w dziedzinie kultury. Wyróżniającą się częścią budowli 
jest usytuowany na dachu ogród i taras, gdzie Czytelnicy mogą spędzać czas z książką. 
 
Obie placówki są dostosowane dla osób niepełnosprawnych - w Filii nr 17 niepełnosprawni 
mogą korzystać z windy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Komputeryzacja 

 
Zadania w dziedzinie komputeryzacji wykonuje i nadzoruje Dział Informatyczny, którego 
pracownicy administrują i konfiguracją sieci, zarządzają systemami operacyjnymi oraz 
serwerami biblioteki, oprócz tego pełnią nadzór nad sprawnym działaniem sprzętu 
komputerowego. 
Dział prowadzi również sprawy związane zakupem sprzętu komputerowego 
i oprogramowania, wykonuje bieżącą archiwizację baz danych i zasobów systemowych, 
utrzymuje kontakty z autorami programów, dostawcami sprzętu i Internetu, bieżące 
aktualizowanie treści strony www.mbpkatowice.pl oraz www.bip.mbp.katowice.pl Stronę 
MBP odwiedziło 320 tys. osób a z komputerów otrzymanych w ramach programu „Telecentra" 
skorzystało 28162 osoby.  
 
 
W roku 2014 roku Dział Informatycznego realizował następujące zadania: 

- instalacja oraz przeniesienie urządzeń komputerowych do nowych lokalizacji  
w Filiach nr 12 i 17;  

-  kompleksowa konserwacja 50 szt. komputerów (wymiana past termoprzewodzących 
test sprzętu pod względem wydajności oraz weryfikacja podzespołów komputerowych 
zwiększenie zasobów pamięci RAM; 

-  rozbudowa zabezpieczeń sprzętowych (firewall) w centrali biblioteki. Zmiana topologii 
firewall i zależności zabezpieczeń oraz zwiększenie bezawaryjności połączeń VPN 
między Filiami a Dyrekcją;  

-  zmiana zabezpieczeń sieci bezprzewodowej. Wyodrębnienie dwóch sieci  
Wi Fi o zróżnicowanym dostępie do zasobów sieci LAN;  

-  reorganizacja stanowisk komputerowych do wypożyczania książek  
w Filiach 18 i 24; 

- zmiana środowiska oprogramowania komputerów dla czytelników  
w Filiach nr: 22, 25, 14; 

-  zmiana topologii sieci w Fili nr 25;  
- zmiana jakości wizualnej strony MBP oraz modułu katalogu OPAC WWW. 
 

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 użytkowych wspomagających 
pracę Biblioteki, 

2. wdrażanie narzędzi zapewniających bezpieczeństwo danych i systemów 
informatycznych,  

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

 
Ankieta dot. komputeryzacji 2014 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach 
w załączeniu do sprawozdania  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Zbiory biblioteczne 

 
Stan zbiorów na dzień 31 grudnia 2014 roku. 

 
Rodzaj zbiorów 2013 2014 uwagi 

KSIĄŻKI    
D – Literatura dla dorosłych 386.702 378.625  
M – Literatura dla dzieci i młodzieży 140.083 138.407  
P – Literatura popularnonaukowa 330.995 310.794  
Razem książki 857.780 827.826  
ZBIORY SPECJALNE    
Materiały audiowizualne, w tym:    
Nagrania dźwiękowe (muzyka) 
płytach CD/DVD 

72 72 Filia nr 32 

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

1.608 0 Filia nr 32 

Książki mówione na płytach 
CD/DVD 

4.976 5.635 Filie nr: 
1,9,11,13, 

25,32,35,5Mł 
książki mówione na kasetach 
magnetofonowych 

4.018 3.502 Filia nr 1 

książki mówione w formacie CF 1.597 1.597 Filia nr 1 
Dokumenty elektroniczne, w tym: 700 700  
multimedia (np. słowniki, 
encyklopedie) 

700 700 

programy edukacyjne (np. do 
nauczania języków obcych) 

  

gry komputerowe   

 
 

Centrala  

Razem zbiory specjalne 12.971 11.506  
 

4.1. Polityka gromadzenia zbiorów. 
 
W 2014 roku fundusze na zakup książek pochodziły z następujących źródeł:  
Urząd Miasta Katowice – 153.668,80 zł, 
Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 128.000,00 zł 
 
Łącznie środki finansowe w wysokości 281.668,80 zł pozwoliły na zakup 13.869 vol., 
a średnia cena zakupionej książki wynosiła 20,30 zł (w 2013 r. - 20,98 zł). 
Książki kupowane były za pośrednictwem firm: Ogólnopolski System Dystrybucji 
Wydawnictw Azymut Sp. z o.o. oraz Matras S.A., po przeprowadzonych postępowaniach 
o zamówieniach publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. 
 
Wskaźnik zakupu na 100 mieszkańców Katowic wynosi 4,57 (w 2013 r. – 4,9) przy liczbie 
303.314 stałych mieszkańców Katowic (dane z Biblioteki Śląskiej). 
W poszczególnych kwartałach 2014 roku zakup kształtował się następująco:  



Kwartał 2014 Ilość zakupionych  
książek 

Kwota 
(zł) 

Średnia cena 
(zł) 

I kwartał 1.123 24.060,85 21,42 
II kwartał  3.080 62.944,82 20,29 
III kwartał 2.806 57.939,09 20,64 
IV kwartał 6.860 136.724,04* 19,93 
Razem 13.869 281.668,80 20,30 
* - W ostatnim kwartale doszły środki finansowe z dotacji MKiDN. 
 
Z funduszy samorządowych, czyli kwoty 153.668,80 zł zakupiono łącznie 7.420 vol. (średnia 
cena 20,71 zł),  
Z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji zadania Zakup 
nowości wydawniczych do bibliotek – Priorytet 1, zakupiono łącznie 6.449 vol. za kwotę 
128.000 zł (średnia cena jednego vol. 19,84 zł).  
 
Polityka zakupu książek w 2014 roku preferowała przede wszystkim nowości literatury pięknej 
dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Literatura naukowa była kupowana w większej ilości, 
ponieważ wzrosło zainteresowanie obecnością książek naukowych w bibliotekach. Czytelnicy 
w minimalnym stopniu wykazywali zainteresowanie księgozbiorem podręcznym, w związku z 
czym w zakupy tego typu pozycji ograniczyliśmy do minimum.  
 
Zakup książek był dokonywany na podstawie ofert internetowych AZYMUTU oraz 
MATRASU. Dostawcy kilkakrotnie uzupełniali swoją ofertę o specjalne zamówienia 
Biblioteki. Przy zakupie kierowano się przede wszystkim dezyderatami zgłaszanymi przez filie 
oraz bezpośrednimi zapytaniami czytelników, recenzjami książek zawartymi w prasie 
fachowej, a także rozeznaniem rynku dokonywanym przez pracowników działu.   
 
Przyrost zbiorów książkowych w 2014 roku: 

 

zakup 13.869 vol. 281.668,80 zł 
dary  7.910 vol. 187.492,97 zł 

zamiany    338 vol.     6.836,94 zł 
inne     75 vol.      1.371,86 zł 

razem 22.192 vol.   477.370,57 zł 

 
Struktura przybytków książkowych w 2014 roku kształtowała się następująco: 
 

Beletrystyka 11.297 50,90 % 
Literatura 

popularnonaukowa 5.622 vol.  25,34 % 

Literatura dla dzieci 
i młodzieży 5.273 23,76 % 

razem: 22.192 100% 

Zbiory pozaksiążkowe 2014 rok 
 
W ramach poszerzania zbiorów pozaksiążkowych zakupiono w 2014 roku 622 audiobooki 
(na CD) za kwotę 12.430,69 zł -  średnia cena jednego zestawu 19,98 zł.  



Ponadto z darów pozyskano 84 tytuły o wartości  1.735,78 zł. 
Wśród zakupionych audiobooków znalazło się 13 tytułów obcojęzycznych na kwotę 499,40 zł. 
Przyrost książki mówionej ogółem wyniósł 706 zestawów na kwotę 14.166,47 zł. 
 
4.2. Prenumerata czasopism – potrzeby a realia; zakup czasopism elektronicznych 
(opłacalność, korzyści). 
 
Łącznie na prenumeratę czasopism w 2014 roku wydatkowano kwotę 35.007,36  zł. 
Obejmowała ona 170 tytułów prasy krajowej i 6 tytułów prasy obcojęzycznej. Prenumerata 
czasopism realizowana była po podpisaniu umów z Garmondem Press. Oddział w Sosnowcu 
i EuroPressem w Warszawie. 
Na prenumeratę 6 tytułów czasopism obcojęzycznych wydatkowano kwotę 3.144,38 zł. 
Na prenumeratę 170 tytułów prasy krajowej dostarczanej przez Garmond Press - wydatkowano 
kwotę 31.862,98 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), choć niektóre 
numery przychodziły z opóźnieniem z powodu kłopotów finansowych wydawnictwa. 
 
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, Magazyn Literacki Książki, Nowe książki, Ryms  
oraz Zagadnienia Informacji Naukowej. 
 
Selekcja zbiorów w 2014 r. 
Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach poddane były planowej selekcji. Ogółem 
wycofano 52.146 książek i 2171 jednostek zbiorów specjalnych. 
W ramach porządkowania księgozbioru rezerwowych filii bibliotecznych przeprowadzono 
kompleksową selekcję i likwidację księgozbioru  Filii rezerwowej nr 37 gromadzonego 
w latach 1986-1992 – książki w większości zostały wycofane z uwagi na zniszczenie oraz na 
zdezaktualizowane treści. Książki, które fizycznie były w dobrym stanie zostały przekazane 
innym filiom lub do Antykwariatu MBP w Katowicach. 
Rozpoczęto również likwidację zbiorów specjalnych. W Filii 32 usunięto nagrania muzyczne 
na płytach analogowych i kasetach magnetofonowych oraz Filii nr 1 – książki mówionej na 
kasetach magnetofonowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. Czytelnictwo. Promocja. Działalność informacyjna 
 

 
Porównanie wyników za lata 2013/2014 

 

Dane Stan na 
31.12.2013 r. 

Stan na 
31.12.2014 r. +/- 

Liczba filii bibliotecznych 35 35 Bez zmian 

Stan zbiorów 857.780 827.826 - 29.954 

Liczba czytelników 65.930 63.463 - 2.467 

Liczba czytelników do lat 15 10.257 10.107 - 150 

Odwiedziny w bibliotece 807.892 787.500 - 20.392 

Liczba wypożyczeń ogółem: 1.196.534 1.172.399 - 24.135 

W tym    

Literatura piękna dla dzieci:  163.069 155.280 - 7.789 

Literatura piękna dla dorosłych 841.588 775.995 - 65.593 

Literatura popularnonaukowa i 
naukowa 191.877 169.535 - 22.342 

Liczba wypożyczeń czasopism 49.124 44.597 - 4.527 

Liczba wypożyczeń zbiorów 
specjalnych 26.922 26.992 + 70 

Liczba użytkowników Internetu: 58.353 51.617 - 6.736 

Udostępnienia prezencyjne:    

książek 59.639 57.330 - 2.309 

czasopism nieoprawnych 77.788 81.983 + 4.195 

zbiorów specjalnych 1.618 1.159 - 459 

udzielonych informacji  52.001 56.585 + 4.584 

odwiedziny 117.168 177.303 + 60.135 

 
 
 



5.1. Wybrane przykłady wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych 
 
Biblioteka prowadzi różne formy pracy z książką. Proponuje czytelnikom spotkania 
z pisarzami, poetami, redaktorami, podróżnikami, spotkaniach czytelniczych, koncertach, 
wystawach, zajęciach edukacyjnych i konkursach. Uczestniczymy w kampaniach 
ogólnopolskich i włączamy się w inicjatywy kulturalne oraz społeczne miasta. Udział 
we wszystkim imprezach organizowanych przez Bibliotekę jest bezpłatny.  
 
Formy pracy z książką dla czytelników dorosłych 
 
Spotkania autorskie: 
W ramach programu „Dyskusyjne Kluby Książki” odbyły się następujące spotkania 
z pisarzami: 
- Sławomir Koper - pisarz, autor książek historycznych. Absolwent Wydziału Historycznego 
Uniwersytetu Warszawskiego. W listopadzie 2013 r. odznaczony przez prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego, srebrnym Krzyżem Zasługi za popularyzację historii 
w społeczeństwie (26 lutego 2014, godz. 17.00-18.00, Filia nr 14). 
- Mieczysław Chorąży - wybitny onkolog, doktor honoris causa Śląskiej Akademii 
Medycznej. Żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego. Autor książki: „Z Janówki 
w świat: wspomnienia 1925-1995” (10 kwietnia 2014, godz. 17.00, Filia nr 11). 
- Joanna Szczepkowska - aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, pisarka i felietonistka, 
pedagog. Spotkanie prowadziła Marta Fox. (2 czerwca 2014 r., godz. 17.00, Filia nr 14). 
- Krzysztof Spadło – autor opowiadań z pogranicza horroru i science-fiction oraz powieści 
Skazaniec. Spotkanie zorganizowane we współpracy z Wyższą Szkołą Bankowości i Finansów 
w Katowicach (12 czerwca 2014r. godz. 17.00, Filia nr 20). 
- Danuta Grechuta – żona zmarłego w 2006 r. piosenkarza Marka Grechuty. Spotkanie 
prowadził Jakub Baran, autor książki będącej wywiadem – rzeką z Danutą Grechutą. 
(10 września 2014 r., godz. 17.00, Filia nr 32).  
- Krzysztof Czyżewski – animator kultury, eseista, dyrektor Ośrodka „Pogranicze – sztuk, 
kultur, narodów”. Spotkanie promowało książkę jego autorstwa  „Miłosz. Tkanka łączna”, 
poświęconą przyjaźni z Czesławem Miłoszem, laureatem Literackiej Nagrody Nobla. 
Prowadzenia spotkania podjął się dr Jacek Kurek.  
(25 września 2014 r., godz. 17.00, filia nr 14).  
- Laura Łącz – aktorka teatralna i filmowa, pisarka. Autorka książek dla dzieci – „Sekret 
czarnego łabędzia”, „Spełnione marzenia”, „Bajki i wiersze na cztery pory roku”, „Abecadło”. 
Spotkanie Między mną, a Tobą… prowadził Sławomir Hordejuk. (30 września 2014 r., godz. 
17.00, filia nr 14).  
- Justyna Bargielska – poetka i pisarka. Autorka m.in. powieści „Obsoletki” i „Bach for my 
baby”, laureatka Nagrody Literackiej Gdynia 2010. Spotkanie z pisarką prowadził Sławomir 
Hordejuk. (9 października 2014 r., godz. 17.00, Filia nr 11). 
- Paulina Wilk – publicystka i pisarka, autorka powieści dla dorosłych „Znaki szczególne” 
oraz „Lalki w ogniu. Opowieści z Indii” za którą otrzymała nagrodę Bursztynowy Motyl im. 
Arkadego Fidlera – dla najlepszej książki podróżniczej 2011 roku. Autorka serii książek dla 
dzieci o przygodach Misia Kazimierza. (15 października 2014 r., godz. 10.00, Filia nr 12 – 
spotkanie dla dzieci; Filia nr 25, godz. 16.00 – spotkanie dla dorosłych czytelników prowadził 
Sławomir Hordejuk). 
-Katarzyna Młynarczyk – poetka, autorka opowiadań, historyk sztuki, trzykrotna 
stypendystka Ministerstwa Kultury oraz stypendystka Urzędu Marszałkowskiego 
w Katowicach. Spotkania promujące tomik poezji „Savoir Vivre dla kochanków”, 
organizowane we współpracy z Fundacją Piaskowy Smok, prowadził Sławomir Hordejuk (17 
października 2014 r., godz. 17.00, Filia nr 30; 4 grudnia 2014 r., godz. 17.00, Filia nr 11). 
- Anna Kańtoch – pochodząca z Katowic pisarka fantasy, członkini Śląskiego Klubu 
Fantastyki. Laureatka Europejskiego Stowarzyszenia Science Fiction (ESFS) dla najbardziej 



obiecującego młodego twórcy – nagroda Encouragement Award w 2007 roku, autorka 
powieści „Czwarta nad ranem”, „13. anioł” czy cyklu „Przedksiężycowi”. Spotkanie prowadził 
Sławomir Hordejuk (29 października 2014 r., godz. 17.00, Filia nr 32). 
- Anna Głomb – pochodząca ze Śląska pisarka fantastyki, autorka powieści „Motyl na szkle”, 
„Śmierć i dziewczyna”. Spotkanie promujące najnowszą powieść pisarki – „Śmierciowisko” 
prowadziła Aleksandra Kaczmarek. (13 listopada 2014 r., godz. 17.00, Filia nr 30). 
- Michał Pauli – pisarz, ilustrator, podróżnik, autor książek „12 razy śmierć. Piekło w raju” 
oraz „Szczur. Farang znaczy Białas” w których opisuje swoje podróże po Azji oraz przeżycia z  
pobytu w więzieniu w Tajlandii. Spotkanie autorskie, towarzyszące otwarciu wystawy grafik 
autorstwa Michała Pauli „Porzucić Bangkok”, prowadził Sławomir Hordejuk.  
(21 listopada 2014 r., godz. 17.00, Filia nr 14). 
- Dona Dowojno – poetka, autorka fraszek. Spotkanie promujące tomik „O kobietach słowne 
igraszki”, odbywające się w ramach programu Katowice Bez Barier, poprowadził Sławomir 
Hordejuk. (17 grudnia 2014 r., godz. 11.00, Filia nr 1). 
 

Inne wybrane spotkania: 

- Cicha noc, święta noc... - wieczór kolęd, wystąpiła Ewa Pytel-Polak (13 stycznia 2014, 
godz. 16.30-18.00, Filia nr 36),  
- Kresy Wschodnie – mozaika kultur, religii i narodowości  – spotkanie ze Sławomirem 
Hordejukiem - regionalistą, geografem, pasjonatem (23 stycznia 2014, godz. 17.00, Filia nr 11) 
- Dokąd zmierza śląska literatura? – uczestnicy spotkania podjęli próbę odpowiedzi 
na pytania: Czy istnieje literatura śląska? Czy istnieje język śląski? Czy można pisać literaturę 
po śląsku? Czy konieczna jest kodyfikacja języka śląskiego? – spotkanie z prof. Zbigniewem 
Kadłubkiem z Uniwersytetu Śląskiego, autorem książki pisanej po śląsku Listy z Rzymu oraz 
przekładu klasyki literatury greckiej Ajschylosa Prometeusz w okowach na język śląski 
Promytojs przibity. Spotkanie poprowadził Jacek Tomaszewski. 
(12 lutego 2014, godz. 17.00-18.00, Filia nr 32), 
- 7 dni w Tybecie – wspomnienia z podróży w Himalaje. Prezentacja Ryszarda 
Derdzińskiego – przewodnika i podróżnika (21 lutego 2014, godz. 16.30-17.30, Filia nr 36),  
- Świat ciszy - spotkanie z Magdaleną Chwałą, lektorem języka migowego  
(26 lutego 2014, godz. 17.00-18.00 i 26 marca 2014, godz. 17.00-18.00, Filia nr 11 ), 
- Kresy Wschodnie II RP - życie społeczno-kulturalne i religijne Białorusinów 
i Ukraińców – wykład i prezentacja multimedialna Sławomira Hordejuka, 
geografa i regionalisty (12 marca 2014, godz. 17.00-18.00, Filia nr 11),  
- Starożytność i Ramadan z dyktaturą w tle – relacja Leszka Szczasnego z podróży 
do Syrii (12 marca 2014, godz. 17.00-18.00, Filia nr 16), 
- Ballady Leonarda Cohena – koncert w wykonaniu Kuby Michalskiego, kompozytora, 
wokalisty i gitarzysty. Na program koncertu składało się kilkanaście ballad znakomitego 
kanadyjskiego barda w polskich tłumaczeniach  
(13 marca 2014, godz. 17.00-18.00, Filia nr 14), 
- Między porankiem a wieczorem - wieczór poezji Elżbiety Banasik (13 marca 2014, godz. 
16.00-17.00, Filia nr 36),  
- Tatarzy na Górnym Śląsku – prelekcja z pokazem multimedialnym – spotkanie 
ze Sławomirem Hordejukiem (27 marca 2014, godz. 17.30-18.30, Filia nr 27), 
- W mocy miłości, cierpienia i zmartwychwstania – montaż poetycki: rozważania i śpiewy 
wielkopostne – Maria Kubera, Zwyczaje i tradycje wielkanocne – Leszek Jęczmyk 
(10 kwietnia 2014 r., godz. 16.00-18.00, Filia nr 36), 
- Świt Europy – spotkanie z Joanną Bogusławską-Murawą. Prezentacja multimedialna 
z historii sztuki (11 kwietnia 2014 r., godz. 16.30-18.30, Filia nr 10), 
- Ligota – wspólne dobro - spotkanie z przedstawicielami nowo wybranej Rady Jednostki 
Pomocniczej Nr 6 Ligota – Panewniki (24 kwietnia 2014 r., godz. 17.00-18.00, Filia nr 7), 
- Plastikowa biżuteria - spotkanie dla czytelniczek – wykonywanie biżuterii z plastikowych 



butelek (29 kwietnia 2014 r., godz. 16.00-18.00, Filia nr 21), 
- Spotkanie sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Ligoty i Panewnik  - dyskusja na temat 
działalności filii bibliotecznych w naszych dzielnicach: rzeczywistość i oczekiwania (8 maja 
2014 r., godz. 18.00-19.30, Filia nr 32),   
- Baśnie, bajki jakie znamy dzisiaj wspólnie przeczytamy - rodzinne czytanie bajek 
(13 maja 2014 r., godz. 17.00, Filia nr 14),  
- Czytanie łączy pokolenia - spotkanie literacko-muzyczne dla dzieci czytelników Filii nr 33 
(13 maja 2014 r., godz. 17.00-18.00, Filia nr 33), 
- Czytanie łączy pokolenia... bibliotekarskie - o swoich literackich fascynacjach 
opowiedziały bibliotekarki, przedstawicielki trzech pokoleń. Odbyło się czytanie fragmentów 
wybranych dzieł i dyskusja o literaturze (15 maja 2014 r., godz. 17.00-18.30, Filia nr 7),  
- Wyspy Owcze i Islandia – relacja z podróży Ryszarda Żerdzińskiego (21 maja 2014 r., 
godz. 16.00-18.00, Filia nr 36),   
- Sen o pięknych stopach - najczęstsze błędy, jakie popełniamy przy domowej pielęgnacji 
stóp – prelekcja i prezentacja przeprowadzona przez p. Agatę Dawid, podologa (22 maja 
2014 r., godz. 17.00-19.00, Filia nr 27),  
- DNI POLSKO-CZESKIE Bambini di Praga – spotkanie z Piotrem Gawlińskim, 
licencjonowanym przewodnikiem po Pradze (22 maja 2014 r., godz. 17.00, Filia nr 32),  
- DNI POLSKO-CZESKIE O polsko-czeskich stereotypach – panel dyskusyjny z udziałem 
dr. Jacka Kurka i dr Anity Skwary. Prowadzenie i moderacja: Łukasz Grzeszczak 
(23 maja 2014 r., godz. 17.00, Filia nr 14),  
- DNI POLSKO-CZESKIE Smakowita lektura i czeska kuchnia – głośne czytanie 
połączone z zajęciami kulinarnymi (29 maja 2014 r., godz. 17.00-18.00, Filia nr 15),  
- ŚLĄSKIE DNI KRYMINAŁU Z grafologią na Ty – spotkanie z Andrzejem Kotem, 
grafologiem i specjalistą ds. rozpoznawania autentyczności dokumentów. Akcja organizowana 
we współpracy z Wyższą Szkołą Bankowości i Finansów w Katowicach 
(11 czerwca 2014 r., godz. 17.00, Filia nr 11),  
- Światowy Dzień Robienia na Drutach w Miejscach Publicznych - zajęcia dla dorosłych 
czytelników (16 czerwca 2014 r., godz. 16.00-18.00, Filia nr 21).  
- Harcerskie gawędy – spotkanie z drużyną harcerstwa wodnego, działającą przy 
Środowiskowym Klubie Wodniacko – Wędkarskim „Maroko” (ul. Piastów 17). Spotkanie 
połączone z plenerem malarskim Cudowna wyspa. (Filia 25, 17 lipca, godz. 11.00-14.00) 
- Najlepszy towarzysz podróży na Gotlandię – spotkanie, którego gościem specjalnym był 
pies - terapeuta. (Filia 23, 14 sierpnia, godz. 11.00-14.00) 
- Poszukiwanie przodków – wykład Danuty Degórskiej o tym, jak efektywnie poszukiwać 
swoich przodków. (Filia nr 36, 25 września 2014 r., godz. 16.00-18.30).   
- Wesoły czwartek ze śląskim żartem – spotkanie z poetką Małgorzatą Krzyż - Pastuszko 
oraz z Markiem Kocurem, znawcą regionu, felietonistą (16 października 2014 r., godz. 17.00-
19.00, Filia nr 36) 
- Spotkanie z Zygmuntem Ogórkiem – spotkanie z katowickim prokuratorem w stanie 
spoczynku, autorem kilka zbiorów zabawnych, refleksyjnych, czasem frywolnych, anegdot 
z sali sądowej. Spotkanie organizowane we współpracy ze Śląską Fundacją Obywatelską Lex 
Civis (22 października 2014 r., godz. 17.00, Filia nr 14) 
- Gruzja – magiczne Zakaukazie – spotkanie z Michałem Ciepłym, podróżnikiem, 
glacjologiem, doktorantem Wydziału nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (13 listopada 2014 
r., godz. 17.00, Filia nr 32) 
- La Salette – miejsce dotknięte przez Boga – relacja z podróży Małgorzaty Adamczyk do 
sanktuarium we francuskich Alpach (13 listopada 2014 r., godz. 16.00-18.00, Filia nr 36) 
- Boże Narodzenie,  Vánoce, Koleda, Božić – obyczaje Południowych Słowian  - spotkanie 
kulturoznawcze o zwyczajach bożonarodzeniowych południowych Słowian, organizowane we 
współpracy z Uniwersytetem Śląskim (10 grudnia 2014 r., godz. 17.00-18.30, Filia nr 11 oraz 
11 grudnia 2014 r., godz. 17.00-18.30, Filia nr 7) 
- Kinga Paruzel - kulinarna pasjonatka zdrowej kuchni i uczestniczka pierwszej edycji 



programu MasterChef, autorka książki „Nie… zwykła KUCHNIA”. była gościem 
grudniowego spotkania w Filii nr 36 (ul. Gen. Hallera 28). Spotkanie uświetnił koncert Ewy 
Pytel-Polak, solistki Opery Śląskiej w Bytomiu.  
(10 grudnia 2014 r., godz. 16.30, Filia nr 36). 
- DNI JĘZYKA SŁOWEŃSKIEGO I SŁOWENII Odkrywamy Słowenię – spotkanie 
prowadzone przez mgr Tinę Jugović – lektorkę języka słoweńskiego i dr Monikę Gawlak – 
słowenistkę. Spotkanie organizowane z okazji Dni języka słoweńskiego i Słowenii, 
we współpracy z Uniwersytetem Śląskim  
(2 grudnia 2014 r., godz. 17.30-19.00, Filia nr 32) 
- Spitsbergen – wyspa skał i lodu  - spotkanie z Michałem Ciepłym, podróżnikiem, 
glacjologiem, doktorantem Wydziału nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego 
 (3 grudnia 2014 r., godz. 17.00, Filia nr 16). 
 

Wystawy: 

- Cykl Cisza narodzin – Wraki. Malarstwo olejne –  wystawa prac Joanny Knapek.  
- Wizje – wystawa malarstwa Piotra Regulskiego.  
- Wysokie góry – wystawa fotografii Malcolma Maćkowiaka.  
- Kreską w krainę Anime - wystawa prac Beaty Sarnowskiej zainspirowana japońskim 
komiksem - mangą oraz filmami animowanymi – anime.  
- Poezja malowana wg Marca Chagalla i inne moje obrazy - wystawa nieprofesjonalnego 
malarstwa Gertrudy Józefiak.  
 - Pomiędzy obiektywem a kredką – wystawa na sztalugach autorstwa Lucyny Soji  
- Czarno-białe miasto - wystawa fotografii Anny Matuszewskiej - absolwentki Szkoły 
Fotograficznej im. Edwarda Abramowskiego w Katowicach.  
- Wystawa malarstwa Jana - Otworki zza wschodniej granicy – wystawa fotograficzna. 
Andriy Dzugaev (Ukraina), Oleg Tarasov (Rosja) oraz Ilya Tishchenko (Rosja/Austria),  
- Ruanda – wystawa fotografii Leszka Szczasnego.  
- Zatrzymane chwile – wystawa prac Urszuli Milewskiej i Roberta Gronta . 
- Przyroda pędzlem malowana – wystawa Michała Lemaszewskiego.  
- Na granicy. Rzecz o czasach, ludziach i miejscach – wystawa Domu Współpracy Polsko-
Niemieckiej. Wystawa prezentowała codzienne życie mieszkańców dawnego polsko-
niemieckiego obszaru przygranicznego w latach 1922-1939. 
- DNI POLSKO-CZESKIE Cieszyńska – wystawa, która była wizualizacją graficzną pieśni 
Jaromira Nohavicy, stanowiącej motyw przewodni do pokazania dawnego Cieszyna. O poecie 
i wystawie opowiedziała Irena French z Muzeum Śląska Cieszyńskiego, gdzie wystawa 
została przygotowana.  
- DNI POLSKO-CZESKIE Legendy czeskich zamków i pałaców  
- DNI POLSKO-CZESKIE Maluj co widzisz – wystawa dziecięcych rysunków Helgi 
Hoškowej-Weissowej, będących unikatowym świadectwem i opowieścią z życia codziennego 
w teresińskim getcie.  
- Moje małe chwile zapomnienia - wystawa malarstwa Zuzanny Pokucińskiej  
- Malarstwo wielkich – Akcent – Dziecko - wystawa prac dzieci z Pracowni Plastycznej 
Akcent. 
- Fotografie z podróży do Wenezueli – wystawa fotografii Iwony Bzowskiej – Olas.  
- Ułani polscy – wystawa malarstwa Danuty Ociepki.  
- Moje małe chwile zapomnienia – wystawa malarstwa Zuzanny Pokucińskiej. 
- Moja pasja – wystawa malarstwa Edyty Rutkowskiej. 
- Zachwyty natury – wystawa prac Katarzyny Świackiej.  
- Szepty jesieni – wystawa ceramiki wykonanej przez Ewę Prochaczek oraz prac Grupy 
Plastycznej Krajcok’12. 
- Górnoślązacy w polskiej i niemieckiej reprezentacji narodowej w piłce nożnej – wczoraj 
i dziś. Sport i polityka na Górnym Śląsku w XX wieku – wystawa Domu Współpracy 



Polsko – Niemieckiej. 
- Polsko niemiecka dwujęzyczność w moim życiu – wystawa Domu Współpracy Polsko-
Niemieckiej.  
- Szepty jesieni – wystawa ceramiki Ewy Prochaczek i prac Grupy Plastycznej „Krajcok'12”.  
- Blisko nas – wystawa fotografii red. Arkadiusza Ławrywiańca, fotoreportera Dziennika 
Zachodniego, dokumentujących współczesną społeczność żydowską Katowic.  
- Oskar Kolberg (1814-1890). Etnograf, folklorysta, kompozytor – wystawa planszowa 
poświęcona życiu Oskara Kolbera. Wystawa udostępniona przez Muzeum Wsi Radomskiej 
w Radomiu). 
- Porzucić Bangkok – wystawa grafiki autorstwa Michała Pauli - Gruzja – u stóp Kaukazu – 
wystawa fotografii Malkolma Maćkowiaka dokumentujących wyprawę do Gruzji. 
-(nie)zniszczone - wystawa fotograficzna Pauliny Waligóry, studentki grafiki z Wyższej 
Szkoły Technicznej  
- Lofoty – rajskie wyspy na północy (Norwegia) - wystawa fotograficzna Andrzeja i Pawła 
Garskich. 
- Świat w moim obiektywie – wystawa fotograficzna Wiktorii Łuczak  
- 3.wiek twór3 - wystawa prac plastycznych słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Uniwersytetu Śląskiego przygotowanych pod kierunkiem Marty Szymajdy – Witańskiej  
 - Rowerem po Islandii - wystawa fotografii Pawła Garskiego  
- Sekrety natury – wystawa malarstwa Andrzeja Sodowskiego  
 

Spotkania z ciekawymi ludźmi: 

Fajfy w Bibliotece – Filia nr 7 
- Czarnobyl na własne oczy. Relacja z podróży do Miasta Duchów - spotkanie  
z bibliotekarką, Aleksandrą Kaczmarek dotyczące wyprawy do Kijowa, Prypeci i Czarnobyla. 
(19 lutego 2014, godz. 17.00-18.00), 
- W cieniu katedr – Portugalia – relacja z podróży Marianny Kwill po Portugalii 
 (24 września, g. 17.00-18.00). 
- Instytut CERN z widokiem na Mont Blanc – relacja z podróży Aleksandry Kaczmarek do 
ośrodka CERN pod Genewą. (19 listopada 2014 r., godz. 17.00). 
 
Wieczór przy Świecach – Filia nr 16 
- Dla Tych, których kochamy... - koncert muzyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka.  
Pod kierunkiem Beaty Raszewskiej wystąpili: Julia Raszewska, Julia i Weronika Byrskie, 
Szymon i Weronika Szopa, Julia Szneider, Ania i Łukasz Mikołajczyk. (15 stycznia 2014, 
godz. 17.00),  
- Chwile, na które czekamy... - aranżacje utworów Marka Grechuty, Włodzimierza 
Wysockiego i Bułata Okudżawy w wykonaniu zespołu Kilka słów w składzie: Eugeniusz 
Szwarcer, Krzysztof Soska i Filip Gutowski (12 lutego 2014, godz. 18.00-19.00),  
- Współczesna literatura czeska w Polsce  – spotkanie z przedstawicielami wydawnictwa 
Czeskie Klimaty. W programie: źródła wiedzy o literaturze czeskiej; strony instytucji kultury i 
wydawnictw, serwisy informacyjne, fora dyskusyjne i blogi, nagrody literackie; prezentacja 
książek czeskich autorów wydawanych w Polsce w ostatnich latach, omówienie trendów 
we współczesnej literaturze czeskiej, zapowiedzi nowych, interesujących publikacji, które 
mają się ukazać w ciągu najbliższych 12 miesięcy; Co czyta się w Czechach? Bestsellery 2013 
r. (28 maja 2014 r., godz. 17.00-18.00). 
- Dziecięcy wieczór przy świecach - koncert w wykonaniu uczniów szkół muzycznych. 
Impreza połączona z uroczystym wręczeniem dyplomów dzieciom biorącym udział 
w zajęciach kółka plastycznego Tęcza oraz spotkaniach Dyskusyjnego Klubu Książki 
(11 czerwca 2014, godz. 17.00-18.00). 
- Kameralnie latem – koncert utworów Ludwiga van Beethovena, Johanessa Brahmsa oraz 
Witolda Lutosławskiego w wykonaniu Elżbiety Stawarskiej (skrzypce), Iwona Popławska – 



Zimowska (fortepian). (27 sierpnia 2014 r., godz. 18.00). 
- Koncert gitarowy w wykonaniu Mariusza Goliego – koncert gitarzysty, buskera grającego 
na ulicach wielu polskich i zagranicznych miast.  Pasjonat muzyki flamenco, muzyki folkowej 
oraz gitarowych improwizacji. (22 października 2014 r., godz. 17.00). 
- Wzdłuż Nilu – pokaz filmu połączony z relacją Alicji i Janusza Murzynowskich z podróży 
po Egipcie (20 listopada 2014 r., godz. 17.00). 
- Jeszcze pożyjemy – koncert piosenek Marka Grechuty w wykonaniu Eugeniusza Szwarcera 
oraz zespołu Kilka słów… (10 grudnia 2014 r., godz. 18.00-19.00). 
 
Czwartek w Bibliotece - Filia nr 20 
- Przygody Hajera w Rosji: trasa Murmańsk – Soczi – spotkanie z Mieczysławem 
Bieńkiem, pisarzem, podróżnikiem, byłym górnikiem (30 stycznia 2014, godz. 17.00-18.00),  
- Po śląsku na wesoło - spotkanie z Markiem Kocurem, felietonistą i znawcą regionu  
(27 lutego 2014, godz. 17.30-18.30),  
- Wehikuł czasu. Etiopia – podróż do średniowiecza i czasów wspólnoty pierwotnej -  
film oraz relacja z podróży Alicji i Janusza Murzynowskich  
(13 marca 2014, godz. 17.00-18.00),  
- Wehikuł czasu – Etiopia. Podróż do średniowiecza i czasów wspólnoty pierwotnej, cz. II 
- spotkanie z Alicją i Januszem Murzynowskimi  
(10 kwietnia 2014 r., godz. 17.00-18.30), 
- Geneza śląskich rodów - spotkanie z Panią Danutą Degórską  
(29 maja 2014 r., godz. 17.00). 
- Dzielnice – nasze małe ojczyzny – spotkanie z Grzegorzem Płonką, muzykiem, 
dziennikarzem i społecznikiem. Prezentacja pieśni ludowych autorstwa Adolfa 
Dygacza. (25 września, godz. 17.00). 
- Znani mieszkańcy Dąbrówki Małej i Katowic – spotkanie z dr. Antonim Steuerem, 
starszym kustoszem Muzeum Historii Katowic, historykiem sportu.  
(20 listopada 2014 r., godz. 17.00). 
- Arystokracja żelaza i stali – prelekcja Danuty Degórskiej  
(26 listopada 2014 r., godz. 17.00).  
 
 
Działania outdorowe: 
 
- III Wielka Zabawa Rodzinna (31 maja 2014 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu 
Śląskiego) MBP włączyła się w organizację konkursu czytelniczego - Wielkiej Ligi 
Czytelników, którego podsumowaniem była III Wielka Zabawa Rodzinna. W programie 
imprezy znalazły się: korowód postaci z książek, który przeszedł ulicami Katowic (od ul. 
Jagiellońskiej do ul. Jordana), turniej finałowy Wielkiej Ligi Czytelników (uczniowie kl. 1-3 i 
4-6) i spotkania autorskie Agnieszki Frączek oraz Dariusza Rekosza zorganizowane przez 
Bibliotekę. Reprezentantki Filii nr 21 zajęły I miejsce w grupie kl. 4-6.  
Po turnieju odbyła się zabawa integracyjna z nagrodami - Rodzina na medal. MBP 
zaaranżowało stoisko promocyjne. Kolejnym elementem współpracy było zorganizowane 
jednego z punktów - Po naszemu czyli po Śląsku, gdzie zabawy zostały oparte o śląską 
literaturę, tradycję i zabawy. Dzieci mogły spróbować swoich sił w kulaniu felgi i zmierzyć się 
z zadaniem wysłania pchełek na Śląsk. Czytano rodzinnie bajki i wiersze w gwarze śląskiej, 
łowiono śląskie słowa, a na podstawie książki Ślonsko Godko: ilustrowany słownik dla 
Hanysów i Goroli poznawano smakowite śląskie słowa. Dzieci mogły także zrobić sobie 
zdjęcia w tradycyjnych śląskich strojach. Jak zawsze, dzieci i rodzice, mogli zapoznać się 
z wyborem dobrej literatury dla dzieci w Czytelni pod Sówką. 
- Witajcie w cyrku! Piknik (1 czerwca 2014 r., Filia nr 28), został zorganizowany przed 
biblioteką. Pracownicy filii przygotowali imprezę skierowaną do lokalnej społeczności. 
Bogaty program pikniku obejmował min.: występ dzieci z pobliskiego przedszkola, pokazy 



straży pożarnej, głośne czytanie bajek przez aktorów z Fundacji Teatralnej, zajęcia 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zabawy sportowe i wiele innych 
atrakcji.  
- Cała Polska czyta dzieciom i Murcki też! (6 czerwca 2014 r., Filia nr 26). Festyn został 
zorganizowany na skwerze przed biblioteką. W czasie imprezy była możliwość, min. wzięcia 
udziału w zabawach sportowych, obejrzenia występów dzieci z okolicznych szkół oraz pokazu 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Orzeł Katowice. Nie mogło obyć się również bez głośnego 
czytania książek.   
Szczegółowy przebieg OTGC w MBP jest dostępny pod linkiem: 
http://www.mbp.katowice.pl/index.php?menu=imprezy&strona=kalendarium&id=2014&impr

eza=glosne-czytanie-dzieciom-2014 

W ramach Akcji Ferie z Książką (20.01-2.02.2014) zorganizowaliśmy dwie edycje gry 
terenowej dla dzieci: W pogoni za smacznym kąskiem! Miejsca wolne od Fast Foodu (21, 
28.01.14) oraz imprezę Czeskie klimaty z mchu i paproci (29.01.14) w Rebel Garden Cafe 
połączoną z wejściem do ZOO.  
W pogoni za smacznym kąskiem! Miejsca wolne od Fast Foodu (21, 28.01.14) była grą 
zlokalizowaną w centrum miasta. Odwiedziliśmy lokalne restauracje (Złoty Osioł, 
El Mexicano), sklep z tradycyjną żywnością Serowarnia oraz księgarnię Zła Buka.  
W Serowarni na Mielęckiego 7 odkryliśmy nie tylko sery z mleka kóz, owiec i krów  
z Jury Krakowsko-Częstochowskiej, ale tez przeróżne kasze i warzywa. W Złotym Ośle 
poznaliśmy nowe, ciekawe smaki. Wypiliśmy lassi do opowieści Salmana Rushdiego  
Luka i Ogień życia. W El Mexicano poznaliśmy Meksyk nie tylko od kuchni. Dowiedzieliśmy 
się kim była Frida Kahlo i co to jest nopal oraz azulejos. Na koniec w Złej Buce 
delektowaliśmy się dobrymi książkami.  
Czeskie klimaty z mchu i paproci (29.01.14) - pod koniec ferii gościliśmy po czesku 
w klubokawiarni Rebel Garden Cafe w Parku Śląskim. Poznaliśmy opowieści  
o Żwirku i Muchomorku, łowiliśmy litery, a na koniec pobiegliśmy poczytać Sowie Śnieżnej 
mieszkającej w ZOO.  
Kiermasz w Środowiskowym Domu Samopomocy nr 2 (Filia nr 3, 7-12.04.2014 r.),  
Happening Głośno o książkach został zorganizowany z okazji Światowego Dnia Książki 
i Praw Autorskich na Rondzie im. Gen. J. Ziętka (23.04.2014 r.). W czasie happeningu 
przechodniom rozdawano czerwone róże – symbol Światowego Dnia Książki  - z dołączonymi 
wizytówkami MBP. Na stanowisku biblioteki można było „wyczytać” sobie nagrodę 
książkową. Wystarczyło przeczytać fragment wybranej przez siebie książki. Tradycyjnie do 
zabawy zapraszał aktor Teatru Śląskiego Zbigniew Wróbel. Oprócz tego w czasie imprezy 
można było skorzystać z oferty bibliotecznego antykwariatu oraz dowiedzieć się więcej na 
temat biblioteki.     
Dzień Wymiany Książek (Filia nr 28, 26.04.2014 r., godz. 12.00-18.00). Impreza była 
poprzedzona długotrwałą akcją w czasie której zbierano wśród czytelników książki 
przeznaczone na wymianę. W dzień imprezy każdy mógł przyjść i wymienić swoją książkę 
na inną. Oprócz tego filia prowadziła działanie promujące bibliotekę.  
Jarmarki Garażowe. Filia nr 36 tradycyjnie dołącza się do organizowanego cyklicznie przez 
Miejski Dom Kultury jarmarkach. Na stosiku biblioteki prowadzony był antykwariat.   
Święto Kwitnących Głogów (Filia nr 7, Park Zadole, 24.05.2014 r.). Filia nr 7 MBP 
w Katowicach wzięła udział w Święcie Głogów. Na swoim stoisku pracownicy filii prowadzili 
akcję Dzień Ręcznika promującej twórczość Douglasa Adamsa. Można było skorzystać też z 
oferty bibliotecznego antykwariatu, a dla dzieci przygotowano stoisko z łamigłówkami.  
Dni Polsko-Czeskie Jarmark Czeski (Hospoda, 30.05.2014 r., ul. Gliwicka 6). MBP włączyła 
się w organizację Jarmarku Czeskiego przed Hospodą. Na Jarmarku pojawili się wystawcy z 
czeskim jedzeniem, wyrobami oraz materiałami na temat Czech. Przez cały czas trwania 
imprezy czas umilały występy kolejnych zespołów. MBP w Katowicach zorganizowała tego 
dnia stoisko z nową i używaną książką czeską. Dla dzieci zaproponowano trzy seanse 



teatrzyku kukiełkowego Makowa Panienka. Dzieciom zaproponowano warsztaty tworzenia 
własnych niedoparków czyli skarpetkowych potworków na podstawie książki Pavla Šruta 
Niedoparki. Dzieci mogły spróbować swoich sił w zabawie na znajomość języka czeskiego, 
przygotować obrazy do Galerii Radka Pilara i zaprzyjaźnić się z Bohaterami czeskich bajek. 
Jak zawsze na dzieci i rodziców czekały specjalnie wyselekcjonowane książki.  
Dzień Sąsiada. Piknik Lex Civis (XV Liceum Ogólnokształcące w Katowicach, 30.05.2014 
r.,). Udział w pikniku organizowanym przez Śląską Fundację Obywatelską Lex Civis. 
Witajcie w cyrku! Piknik (Filia nr 28, 1.06.2014 r.) Impreza została zorganizowana przed 
biblioteką. Pracownicy filii przygotowali imprezę skierowaną do lokalnej społeczności. 
Bogaty program pikniku obejmował min.: występ dzieci z pobliskiego przedszkola, pokazy 
straży pożarnej, głośne czytanie bajek przez aktorów z Fundacji Teatralnej, zajęcia 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zabawy sportowe i wiele innych 
atrakcji.  
Cała Polska czyta dzieciom i Murcki też! (Filia nr 26, 6.06.2014 r.). Festyn został 
zorganizowany na skwerze przed biblioteką. W czasie imprezy można było min. wziąć udział 
w zabawach sportowych, obejrzeć występy dzieci z okolicznych szkół oraz pokaz 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Orzeł Katowice. Nie mogło obyć się również bez głośnego 
czytanie książek.   
XII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, impreza przed biblioteką (Filia nr 33, 
6.06.2014 r.).  
XI Festyn Rodzinny (Filia nr 23, 14 czerwca 2014 Pracownicy fili przygotowali wiele atrakcji. 
Dzieci mogły zasmakować literkowych połowów, słodkich krówek, jak również wziąć udział w 
ciekawych konkursach i wysłuchać bajki nie całkiem japońskiej.  
Festyn Parafialny (Filia nr 25, 19 czerwca 2014). Na stoisku biblioteki można było rozwiązać 
konkursy, zagrać w literackie fortuny obejrzeć teatrzyk kukiełkowy, i kupić książki na 
kiermaszu książek. 
Festyn Imieniny Anny (Filia nr 36, 24.07.2014 r.). Na stoisku biblioteki można było 
rozwiązać konkursy, zagrać w literackie fortuny obejrzeć teatrzyk kukiełkowy, i kupić książki 
na kiermaszu książek. 
W ramach Akcji Lato z Książką, przebiegającej w tym roku pod hasłem W cudowną podróż 
na Gotlandię (1.07. – 31.08.2014), Biblioteka zorganizowała: 
23 lipca 2014 r. – piknik Nusia w ogrodzie wilków, Filia nr 14 
„Gościem specjalnym” pikniku była Nusia, bohaterka książek Piji Lindebaum. Uczestnicy 
poznali również sylwetki Tove Jansson, Pana Nilsona, Mamy Mu, Piaskowego Wilka, Karola 
Linneusza, Astrid Lindgren i Wikingów. 100. rocznica urodzin Mamy Muminków, stała się 
inspiracją do przeprowadzenia zabawy malarskiej (tworzenie autoportretów), ćwiczenia 
nietypowych umiejętności kulinarnych (podrzucanie naleśników sówkowymi sztućcami) 
i zabawę w Nie dotykać podłogi. Zaś zaczarowanym statkiem Wikingów przypłynęły do 
Ogrodu bibliotecznego, ulubione książki Nusi (Wilczek, Księga dżungli z ilustracjami Józefa 
Wilkonia, książki Tony’ego Deary, Muminki, Design, D.O.M.E.K). Śladami szwedzkiej 
architektury dzieci udały się w podróż do Bullerbyn na skrzydłach wyobraźni z Aleksandrą 
i Danielem Mizielińskimi, gdzie łowiły szwedzkie słowa. Obok bacznie przyglądał 
się wszystkiemu Piaskowy Wilk, który czuwał nad wykonaniem kartonowych wilków 
do Księgi dżungli. W zagrodzie czekała Mama Mu, która opowiadała o życiu na wsi. 
Pod lemoniadowym drzewem z fiką przypatrywał się wszystkiemu Pan Nilson, delektując 
się książką Pauliny Wierzby Co jedzą ludzie? 
Piknik został przeprowadzony w oparciu o literaturę skandynawską, która była bezpośrednią 
inspiracją do powstania imprezy.  
Liczba uczestników: 76 dzieci   
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153069849178677.1073742004.273989833676
&type=3 
12 sierpnia 2014 r. – piknik edukacyjny Sieciaki na Wakacjach, Filia nr 14 



Miejska Biblioteka Publiczna, we współpracy z Fundacją Orange i Fundacją Dzieci Niczyje, 
zorganizowała w sierpniu (12 sierpnia 2014 r.), w ogrodzie bibliotecznym Filii nr 14, piknik 
Sieciaki na Wakacjach.  
Impreza była skierowana do uczestników akcji Lato z Książką oraz czytelników Biblioteki. Jak 
co roku, podczas „sieciakowych” imprez, podkreślono najważniejsze cele  
i problemy, które płyną z korzystania przez małoletnich z wirtualnego świata. Podczas 
wspólnej zabawy  zwracano uwagę na takie kwestie, jak: anonimowość w sieci, 
bezpieczeństwo danych osobowych czy bezpieczne pobieranie plików. Opowiedziano również 
o  niebezpieczeństwach płynących z przeszukiwania zasobów internetowych. Dla uczestników 
przygotowano „sieciakową” grę. Na początek dzieci oraz bibliotekarze stworzyli wspólnie sieć 
(pajęczynę), która umożliwiła wzajemne poznanie się.  
Dzieci miały okazję wcielić się w rolę wilków i owiec w przygotowanej grze fabularnej Wilki 
kontra owce, dzięki której przekonały się o ważności bezpieczeństwa w nawiązywaniu 
kontaktów i płynących z nich niebezpieczeństw. Nie zabrakło również SiecioQuizu, w którym 
dzieci musiały wykazać się wiedzą z zakresu sieciowej etykiety (netykiety). Dla Sieciaków 
z artystycznym zacięciem przygotowaliśmy plener malarski Sieciakowe malunki oraz tkanie 
dywanu z owczej wełny Owczy dywan. Wspólnymi siłami przeciągaliśmy sieciobajty 
i budowaliśmy z pudeł i kartonów  labirynt.   
Relacja z pikniku Sieciaki na Wakacjach: 
http://comtv.pl/%22sieciaki-na-wakacjach%22,815,nws.html 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153123110318677.1073742017.273989833676
&type=1 
Zorganizowane przez MBP zajęcia w Filii nr 14 zostały wyróżnione w konkursie „Sieciaki na 
wakacjach” organizowanym przez Fundację Dzieci Niczyje.  
http://fdn.pl/lista-zwyciezcow-konkursu-sieciaki-na-wakacjach-2014 
19 sierpnia 2014 r. - Ginące zawody i rzemiosła, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny 
w Chorzowie” 
Impreza współorganizowana przez MBP w Górnośląskim Parku Etnograficznym 
w Chorzowie. Dzieci słuchały i czytały o ginących zawodach i rzemiosłach,  miały okazję 
spróbować własnych sił w tworzeniu przedmiotów użytku codziennego z materiałów 
recyklingowych oraz wzięły udział w grach i zabawach ruchowych. W zabawie uczestniczyło 
około 100 osób. 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153175906158677.1073742024.273989833676
&type=1 
 
27 sierpnia 2014 r. odbył się w Ogrodzie Filii nr 14 piknik podsumowujący akcję Lato 
z książką W Zakamarkach szwedzkiego miasteczka Valleby. Na tropie tajemnic Lassego i 
Mai. 
Gościem specjalnym imprezy była Katarzyna Cieśla – animatorka współpracująca 
z Wydawnictwem Zakamarki. Przeprowadziła dla uczestników warsztaty detektywistyczne Na 
tropie tajemnic Lassego i Mai. Pod jej okiem dzieci wcieliły się w detektywów. Grę literacką 
oparto na motywach z serii książek Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai – opowiadającej o 
parze detektywów, autorstwa Martina Widmarka z ilustracjami Heleny Willis. Dzieci 
podzielono na grupy, a każda z grup miała do rozwiązania kilka zagadek, które miały 
doprowadzić do odszukania zaginionego tytułu książki. Grupy odwiedziły kilka miejsc w 
trakcie poszukiwań. W kawiarni przeprowadzały wywiad z podejrzanymi, w sprawie pewnego 
zatrutego tortu. Jak się ostatecznie okazało, nie każde alibi świadków było prawdziwe. W kinie 
uczestnicy warsztatów musieli zapamiętać historię, w której mieszkańcy Valleby ukryli 
wiadomość. Poszukując podejrzanych i ćwicząc swoje detektywistyczne zdolności, dzieci 
dotarły do kolejnego punktu zabawy – szwedzkiego miasteczka. Wizja lokalna, to jedno z 
ważniejszych zadań detektywa, dlatego skrupulatnie prześledziły ulice i ważne miejsca na 
mapie Valleby. Kolejnym etapem warsztatów było stworzenie rysopisu podejrzanego. Dzieci 



poznały również zawartość niezbędnika detektywistycznego, w którym znaleźć można 
narzędzia potrzebne do pracy detektywa, jak również przebranie - konieczne wyposażenie 
dobrego śledczego. Każdy mały detektyw otrzymał ekwipunek: mapę miasteczka Valleby, 
zestaw literatury dla detektywa (katalog wydawnictwa Zakamarki), pocztówki 
detektywistyczne oraz dyplomy ukończenia kursu. 
W imprezie wzięło udział 60 dzieci. 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153172743453677.1073742022.273989833676
&type=1 
Narodowe Czytanie. Trylogia. Henryk Sienkiewicz  
6 września 2014 r. w Park im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach. 
Impreza zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Katowicach oraz Instytucję 
Kultury Katowice Miasto Ogrodów, odbyła się 6 września w Parku im. Tadeusza Kościuszki 
w Katowicach. Zgodnie z założeniami, Narodowe Czytanie trwało od godziny 12.00 do 19.00.  
Impreza odbywała się pod patronatem prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego.  
W 2014 roku na Narodowym Czytaniu czytano Trylogię Henryka Sienkiewicza. Miejska 
Biblioteka Publiczna zaprosiła do współpracy aktorów Teatru Śląskiego, Zbigniewa Wróbla, 
Wiesława Sławika i Krystynę Wiśniewską-Sławik, którzy czytali prozę Sienkiewicza na scenie 
oraz prowadzili całą imprezę.  
Narodowe Czytanie uświetnili swoją obecnością min. Prezydent Katowic Piotr Uszok, 
Naczelnik Wydziału Kultury Edyta Sytniewska, Dyrektor Instytucji Kultury Katowice Miasto 
Ogrodów Piotr Zaczkowski, Dyrektor Teatru Korez Mirosław Neinert, dramatopisarz Ingmar 
Villqist oraz projektantka Ilona Kanclerz. 
Dla uczestników imprezy zaplanowano wiele innych atrakcji. Doktor Jacek Kurek opowiedział 
o tym Jak Pani Wołodyjowska z klejnotami z Kamieńca Podolskiego uciekała... Członkowie 
Małopolskiej Zgrai Sarmackiej przedstawili inscenizację pojedynku Bohuna 
z Wołodyjowskim. Opowiedzieli również o staropolskiej broni i strojach. Zaś w strefie dla 
dzieci przeprowadzili warsztaty szermierki dla najmłodszych. Zespół Muzyki Dawnej Canta 
wykonał dla widzów koncert muzyki staropolskiej, a na stoisku dla dzieci przeprowadził 
warsztaty muzyczne, przybliżające wiedzę o staropolskich instrumentach i strojach. Chętni 
mogli przebrać się w stroje przywiezione przez zespół. Wielbiciele muzyki klasycznej mieli 
okazję wysłuchać koncertu zorganizowanego przez Instytucję Promocji i Upowszechniania 
Muzyki „Silesia”. Były to utwory Fryderyka Chopina w wykonaniu pianisty Jakuba 
Czekierdy.  
Program w strefie dla dzieci zainaugurowały podchody literackie. Dzieci zwiedzały świat 
książek Sienkiewicza korzystając z Map, odwiedziły oazę Stasia i Nel, mogły wziąć udział 
w pojedynku rycerskim oraz stworzyć swój własny instrument dla Janka Muzykanta. Po 
podchodach odbyły się warsztaty tworzenia herbów szlacheckich, w czasie których dzieci 
mogły stworzyć swój własny herb szlachecki. Dla dzieci i dorosłych przewidziano także 
warsztaty strzelania z łuku zorganizowane przez Zagrody Śląskie.  
Zabawy koncentrowały się wokół książki, korzystano z przygotowanego wyboru literatury 
dziecięcej, w tym z książki obrazkowej. Dzieci bawiły się, rysowały i brały udział w zabawach 
sportowych. Przez całą imprezę mogły też wspinać się na rekreacyjnej, dmuchanej Górze 
Kilimandżaro.  
Przygotowano również czytelnię z książkami Henryka Sienkiewicza oraz kiermasz taniej 
książki. Uczestników imprezy, którzy zdecydowali się odczytać fragment Trylogii na scenie, 
portretował karykaturzysta Krystian Banik.  
Wszyscy, którzy brali udział w mini quizie literackim oraz w konkursie Tytułomania, 
otrzymywali nagrody. Dla przedstawicieli władz miasta i instytucji przygotowano niewielki 
catering. 
Atrakcje przygotowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Katowicach cieszyły się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców miasta, którzy licznie przybyli na imprezę. 

 



Fotorelacja z imprezy Narodowe Czytanie „Trylogii” Henryka Sienkiewicza w Parku 
Kościuszki: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153211197373677.1073742025.273989833676
&type=3 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153217514133677.1073742026.273989833676
&type=3  
Jarmark staroci w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2014 (13 września 2014 r.). 
Na stoisku biblioteki prowadzonym przez pracowników Działu Metodyki, Analiz i Promocji 
można było rozwiązać konkursy, zagrać w literackie fortuny obejrzeć teatrzyk kukiełkowy 
i kupić książki na kiermaszu książek.  
Festyn Plenerowy organizowany przez Miejski Dom Kultury Zawodzie (Filia nr 31, 28 
września 2014 r., godz. 15.30-19.30). Na stoisku biblioteki można było rozwiązać konkursy, 
zagrać w literackie fortuny obejrzeć teatrzyk kukiełkowy, i kupić książki na kiermaszu 
książek. 
Europejski Tydzień Demokracji Lokalnej – 13-19 października 2014 r. W tym roku tematem 
EDTL było Demokracja partycypacyjna - współudział, propozycje, decyzje.  
Z tej okazji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach zorganizowano następujące 
spotkania: 
- ABC głosowania dla najmłodszych –  spotkanie dla dzieci z Prywatnego Przedszkola 
Domino (15 października 2014 r., godz. 12.00-12.30, Filia nr 5 Mł.) 
- Demokracja partycypacyjna: współudział, propozycje, decyzje –  spotkanie mieszkańców 
dzielnicy z Bogdanem Nowakiem, przedstawicielem Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 
dzielnicy Ligota-Panewniki (16 października 2014 r., godz. 18.00-19.00, Filia nr 7) 
- Moje miejsce na Ziemi – impreza edukacyjna dla uczniów kl. III ze Szkoły Podstawowej z 
Oddziałami Integracyjnymi nr 11 (17 października 2014 r., godz. 17.00, Filia nr 16) 
- ABC demokracji, czyli jak to działa – spotkanie dla dzieci z Ośrodka Wychowawczego 
Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi, ul. Leopolda 1 (17 października 2014 r., godz. 17.00-
18.00, Filia nr 36). 
GRA MIEJSKA Wehikuł Czasu: Akcja w Kato – gra miejska zainspirowana najnowszą 
powieścią Marty Obuch "Szajba na peronie 5.", której akcja rozgrywa się w Katowicach. 
Uczestnicy gry, podobnie jak bohaterowie książki przenieśli się w czasie do 1929 roku, by 
stawić czoła niezwykłemu wyzwaniu. Celem gry jest promocja międzywojennej historii 
Katowic w atrakcyjnej formie gry w stylu „urban escape game”. To styl gry miejskiej oparty o 
zadania wymagające spostrzegawczości, logicznego myślenia, szybkiego kojarzenia i łączenia 
faktów, a także współpracy w zespole. Wykorzystywane są szyfry, zadania matematyczne, 
zadania na pamięć i spostrzegawczość. 
Organizatorem gry był Urząd Miasta Katowice, jej realizacja została powierzona firmie Silesia 
Events. Miejska Biblioteka Publiczna włączyła się do zabawy m.in. poprzez użyczenie lokalu. 
Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. (29 listopada 2014 r., godz. 11.00-14.00, 
Filia nr 13). 
Czytamy w ZOO - w ramach ekologicznego projektu czytelniczego zostały przeprowadzone 
dwudniowe miniwarsztaty w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. W trakcie warsztatów 
uczestnicy poznali wybrane gatunki dzikich kotów, następnie mieli okazję poznać historię 
i ciekawostki o zwierzętach. Na dłużej zatrzymaliśmy się przy sowach, którym czytaliśmy 
wysmakowaną literaturę Narwańcy, Portret zwierząt. Szukaliśmy odpowiedniczki 
bibliotecznego logo w ZOO. Uczestnikami zajęć byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Katowicach (wyjście wraz z Filią nr 16) oraz uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
nr 4 w Katowicach (wyjście z Filią nr 14). 
(27 października 2014 r., Filia nr 16 oraz 29 października 2014 r., Filia nr 14). 
13. Festiwal NORDALIA – tegoroczny festiwal NORDALIA trwał od 9 do 31 października. 
W ramach festiwalu Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała następujące wydarzenia: 
- Skandynawia – kraina kontrastów – spotkanie z Agnieszką Kowalczyk, nauczycielką 
biologii, ekologii i przyrody (13 października 2014 r., godz. 17.00-18.00, Filia nr 16) 



- NORDALIA 2014 Sporty uprawiane przez Wikingów – warsztaty dla dzieci i młodzieży 
prowadzone przez Remigiusza Rogosza, historyka z Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
Przebywając na Islandii uczestniczył m.in. w rocznym kursie języka staroislandzkiego, religii 
skandynawskiej oraz literatury staroskandynawskiej (15 października 2014 r., godz. 10.00-
11.00, Filia nr 14) 
- Ze zbrodnią w plecaku. Skandynawska opowieść kryminalna jako zaproszenie do podróży – 
spotkanie dla dorosłych z dr Moniką Samsel – Chojnacką i Rafałem Chojnackim 
(17 października 2014 r., godz. 17.00, Filia nr 19) 
- Greta Garbo. Jak opowiedzieć o kimś, o kim tak mało wiadomo – spotkanie dla dorosłych 
z tłumaczką literatury szwedzkiej Justyną Czechowską. Spotkanie prowadzi Marta Fox (20 
października 2014 r., godz. 17.00, Filia nr 14) 
- Piękne wnętrze – warsztaty plastyczno-artystyczne dla dzieci i młodzieży poświęcone 
dizajnowi skandynawskiemu prowadzone przez Ewę Kokot (22 października 2014 r., godz. 
11.30, Filia nr 25) 
- Skandynawia wzdłuż i wszerz - opowieści z podróży. Spotkanie z Martą Petryk - tłumaczką 
i lektorką języka norweskiego i niemieckiego (22 października 2014 r., godz. 18.00-19.00, 
Filia nr 18.00-19.00) 
IV Targi Książki w Katowicach. Tegoroczne, IV Targi Książki, zorganizowane zostały przez 
Uniwersytet Śląski, Miasto Katowice oraz Expo Silesia. Miejska Biblioteka Publiczna była 
jednym z wielu wystawców, którzy promowali podczas targów swoją działalność. 
Przygotowane przez nas stanowisko informacyjne cieszyło się dużą frekwencją  – 
odwiedzający chętnie zasięgali wiedzy na temat działalności Biblioteki, korzystali 
z materiałów promocyjnych przez nas przygotowanych, pytali o wydarzenia kulturalne 
organizowane w filiach oraz częstowali się cukierkami z logo MBP. Duże stanowisko 
antykwaryczne Biblioteki, mieszczące się na antresoli, było jednym z najchętniej 
odwiedzanych przez czytelników w trakcie targów. Ogromny wybór antykwarycznych książek 
– beletrystyka, biografie, fantastyka, tomiki poezji, książki architektoniczne, historyczne, 
biologiczne czy publikacje Silesiany (cieszące się największym zainteresowaniem 
czytelników) w zawrotnym tempie znajdywały nowych właścicieli.  
Pierwszego dnia targów, 21 listopada, odbyło się spotkanie autorskie z Michałem Pauli – 
podróżnikiem, grafikiem, ilustratorem, pisarzem, autorem książek „12 razy śmierć. Piekło 
w raju” oraz „Szczur. Farang znaczy Białas” w których opisuje swoje podróże po Azji oraz 
przeżycia z  pobytu w więzieniu w Tajlandii. Spotkanie autorskie, promujące także wystawę 
grafik autorstwa Michała Pauli „Porzucić Bangkok” (Filia nr 14, ul. Piastów 20), prowadził 
Sławomir Hordejuk. 
(21-23 listopada 2014 r., Hala Widowiskowo – Sportowa „Spodek”). 
 
Promocja w Internecie i mediach: 
 Organizowanie konkursów publikowanych na oficjalnej stronie www.mbp.katowice.pl lub na 
oficjalnym profilu facebookowym Biblioteki www.facebook.com/MBPKatowice w oparciu o 
nowości wydawnicze lub związanych z wydarzeniami literackimi; 
Konkurs teatralny 

Konkurs teatralny został przeprowadzony na facebookowym profilu biblioteki. Uczestnicy, 
aby wygrać bilety przekazane Bibliotece w ramach współpracy przez Teatr Śląski, musieli 
napisać na fanpege’u Biblioteki, jakiego rodzaju treści chcieliby czytać na profilu Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Katowicach. Komisja konkursu wybrała dwie najciekawsze 
odpowiedzi. 
Link do konkursu: https://www.facebook.com/MBPKatowice/photos/pb.273989833676.-
2207520000.1397463147./10152719788368677/?type=3&theater 
Konkurs Nike 2014 

Konkurs został przeprowadzony na oficjalnej stronie internetowej Biblioteki. Celem 
postawionym przed uczestnikami konkursu było wytypowanie książki, która zdobędzie 



Literacką Nagrodę Nike w 2014 roku (poprzez oddanie głosu na jedną z siedmiu finałowych 
pozycji konkursowych). Spośród osób, które jako trzy pierwsze poprawnie wytypowały 
laureata, rozlosowane zostały cenne nagrody książkowe. Konkurs trwał od 11 września 
do 1 października 2014 r. 

 Blogi 
Pracownicy biblioteki dbają także o nowoczesną i sprawną promocję w Internecie, redagując 
blogi Filii bibliotecznych: 3, 5Mł i 7, 6, 10, 14, 16, 19, 20, 21, 25, 30, 31, 32, 35, 36, 38. 
Dostęp do blogów ze strony www.mbp.katowice.pl. 

 Fanpage na Facebooku 
Dział Metodyki, Analiz i Promocji redaguje ogólnobiblioteczny fanpage oraz otacza 
wsparciem merytorycznym pracowników prowadzących profile poszczególnych placówek, 
tj. Filii nr: 6, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 28 
 
Przykład działań prowadzonych przez Filię nr 26 na profilu FB: 
Ekspozycja książek przygotowana przez bibliotekarzy Nie pamiętam tytułu, ale okładka była 
niebieska zamieszczona w formie zdjęcia na profilu facebookowym biblioteki wywołała 
prawdziwą furorę w Internecie – obejrzało ją na naszym profilu ponad 146 tysięcy ludzi, a 
ponadto zdjęcie zostało wykorzystane na Demotywatorach, profilu Get More Social, pojawiły 
się także artykuły na jej temat w Gazecie Wyborczej oraz na portalu Onet.pl. Była to z 
pewnością świetna akcja promocyjna dla MBP w Katowicach. 
 

 
 Współpraca z portalami internetowymi 

Teksty informujące o wydarzeniach bibliotecznych publikowane były  w następujących 
portalach internetowych: 
 
 http://katowice.twoje-miasto.pl/ 
 http://www.mmsilesia.pl/ 
 http://www.silesiakultura.pl 
 http://katowice.naszemiasto.pl/ 
 http://pelniakultury.pl/ 
 http://zicherka.pl/ 
 http://www.qlturka.pl/   

 http://artysta.pl 
 http://mojekatowice.pl/ 
 http://www.sbp.pl/ 
 http://www.ksiazka.net.pl/ 
 http://wiadomosci24.pl/ 
 http://espinacz.pl 
 http://dzielnica24.pl/ 



 
- media lokalne i portale internetowe zamieszczały informacje o odbywających 
się w bibliotece imprezach i realizowanych projektach: ukazały się artykuły w Dzienniku 
Zachodnim (21), Gazecie Wyborczej (8), Biuletynie Samorządowym Kostuchna (6), Naszym 
Mieście (7), Przegląd Tatarski (1) 
- 14 marca w Aktualnościach TVP3 Katowice ukazała się relacja z wernisażu wystawy 
malarstwa Jana Maćkowiaka, który odbył się tego samego dnia w Filii nr 14,  
- 13 sierpnia w COMTV.pl - Telewizja Interaktywna ukazała się relacja z pikniku Sieciaki 
na wakacjach, 
- wzmianki o akcji Lato z Książką 2014 w programie „Aktualności” TVP Katowice 
- 6 września w głównym wydaniu Wiadomości TVP1, został zamieszczony fragment filmu 
promującego imprezę Narodowe Czytanie, którego produkcja została zlecona przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Katowicach, 
- 6 września w Aktualnościach TVP3 Katowice ukazał się materiał na temat imprezy 
Narodowe Czytanie, 
- co miesiąc ukazuje się informacja o działalności Biblioteki w miesięczniku Ultramaryna, 
Nasze Katowice, Moje 1000lecie oraz Przewodniku dla mieszkańców. 
 
Materiały promocyjne: 
Gazetki popularyzujące działalność Biblioteki w środowisku lokalnym. Zawierają informacje 
na temat nowości książkowych, oferowanych usług, organizowanych imprez, spotkań, sieci 
MBP: 

 
W załączeniu do sprawozdania plakaty, ulotki, zaproszenia powiadamiające i zachęcające do 

 http://www.ultramaryna.pl/ 
 http://czasdzieci.pl         
 http://pozytywy.com/ 
 http://insilesia.pl/ 
 http://katowice.gdzieco.pl/ 
 http://cojestgrane.pl/ 
 www.katowice.eu 
 http://mariacka.eu 
 http://znak-zorro-zo.blogspot.com/ 
 http://odkrywajacslask.wordpress.com 
 http://inoligota.pl 

 http://www.tvp.pl 
 http://icity.pl/ 
 http://katowice.twoje-miasto.pl/ 
 http://www.ligota.info/ 
 portalkatowicki.pl 
 http://tuudi.net/ 
 http://www.lustrobiblioteki.pl 
 http://katowice.gazeta.pl/ 
 http://www.wydawca.com.pl/ 
 http://fundacjaherberta.com 

Filia nr 1 Nowinki Jedynki 
Filia nr 3„Biblio- wieści 
Filia nr 4  Gazetka biblioteczna 
Filia nr 7 i 5 Mł. Biblioteka pod Głogami 
Filia nr 6 Biblioteka na 6 
Filia nr 8 Brynowska Ósemka” 
Filia nr 9 Południk 19˚” 
Filia nr 10 Nowości Dziesiątki 
Filia nr 11 Jedenastka 
Filia nr 12 Nietuzinkowa dwunastka 
Filia nr 13 Młyńska 
Filia nr 14 BiblioZetka - Strefa 14” 
Filia nr 15 Przyjazna 15-tka 
Filia nr 16 Wiadomości szesnastki 
Filia nr 17 Rozmaitości Siedemnastki”  
Filia nr 18 Gazetka biblioteczna 
 

Filia nr 19 Aktualności 19 
Filia nr 20 20-stka 
Filia nr 21 Janowskie Pogaduchy 
Filia nr 22 Wieści 22 
Filia nr 23 BIBLIOforum 23 
Filia nr 24 Biblioteka pod gwiazdami 
Filia nr 25 FLESZ 25 
Filia nr 26 Nad Ślepiotką 
Filia nr 27 Na górce 
Filia nr 28 Pod Zegarem 
Filia nr 30 Gazetka Biblioteczna 
Filia nr 31 Libellus 31 
Filia nr 32 Teka 32 
Filia nr 33 Bogucki Czytok 
Filia nr 35 Biblioteka na językach 
Filia nr 36 Klyty 



odwiedzania filii Biblioteki oraz informujące o akcjach i imprezach, wykonane przez Dział 
Pracownia Plastyczna MBP w Katowicach 
 
5.2. Czytelnictwo dzieci i młodzieży – problemy, obserwacje. 

 
Organizowane przez bibliotekę akcje, lekcje biblioteczne, zajęcia, warsztaty oraz liczne 

imprezy plenerowe w przestrzeni miasta, kreują zainteresowanie młodego czytelnika książką. 
Propagują zachowania proczytelnicze oraz promują kulturę. Biblioteka stara się sprostać 
gustom czytelniczym dzieci i młodzieży. Gromadzone przez nią nowości wydawnicze są 
wyselekcjonowane z uwzględnieniem oczekiwań i zainteresowań młodych czytelników. 
Obserwujemy rosnące  zainteresowanie książkami obrazkowym, stąd znaczna część działań 
jest dedykowana picture book’om (warsztaty z ilustratorami i grafikami).  
 
Do biblioteki zapisywane są coraz młodsze dzieci. Czytelnikami zostają nawet maluchy, które 
nie ukończyły jeszcze pierwszego roku życia. Ważną rolę w przysposobieniu czytelniczym tej 
grupy odgrywają rodzice, którzy w większości przypadków (dotyczy najmłodszych 
czytelników, w wieku przedszkolnym) przyprowadzają swoje dzieci do biblioteki. To właśnie 
oni decydują o wyborach czytelniczych dziecka. Wśród wybieranych książek znajdują się 
często te, których bohaterowie występują w mediach masowych przykładowo: Smerfy, Bolek i 
Lolek, Krecik. Obserwujemy jednak, że część najmłodszych czytelników sięga świadomie po 
książkę obrazkową. 
 
Dzieci w wieku szkolnym zazwyczaj wypożyczają książki popularnonaukowe i przygodowe, 
zwłaszcza te z wątkami detektywistycznymi (Koszmarny Karolek, Mikołajek, Biuro 
Detektywistyczne Lassego i Mai). Biblioteka stara się również sprostać gustom czytelniczym 
młodzieży, której zainteresowania oscylują wokół opracowań literackich, syntez epok i 
repetytoriów z różnych dziedzin nauki, słowników oraz encyklopedii. Specjalnie dla tej grupy 
czytelników Biblioteka gromadzi młodzieżową literaturę fantastyczną, szeroko rozumianą 
literaturę wampiryczną oraz literaturę z wątkami biograficznymi.  
Szansą na rozbudzenie potrzeb czytelniczych wśród dzieci i młodzieży jest organizowanie 
spotkań i innych ciekawych przedsięwzięć kulturalnych, które te grupy młodych czytelników, 
przyciągną do biblioteki.  
 
5.2.1. Współpraca z rodzicami, organizacjami i instytucjami w zakresie animacji 
czytelnictwa dzieci i młodzieży. 

 
Biblioteka stale współpracuje z przedszkolami, szkołami o różnym poziomie 

nauczania, przeprowadzając zajęcia, gdzie główną rolę odrywa książka i działania skupione 
wokół niej. Duża część dzieci (i ich rodziców) z przedszkoli i szkół podstawowych jest 
czytelniami Biblioteki, czasem nawet paru filii (jednej koło miejsca edukacji swojego dziecka, 
drugiej koło miejsca zamieszkania). Młodzież gimnazjum i szkół licealnych korzysta z oferty 
lekcji bibliotecznych, spotkań, czy klubów dyskusyjnych, które proponuje im Biblioteka. 
Szkoły bardzo chętnie korzystają z typu zajęć, gdyż przekazują one treści odmienne od tych na 
zajęciach szkolnych. Biblioteka wzmacnia uczestnictwo w kulturze zarówno młodzieży, jak i 
dzieci. Biblioteka współpracuje także z Miejskimi Domami Kultury, które w kilku 
przypadkach mieszczą się w obrębie tego samego budynku. Dzięki temu odbiorcy korzystający 
z oferty domów kultury są jednocześnie czytelnikami Biblioteki. Działania propagujące kulturę 
dedykowane są również dzieciom i młodzieży ze świetlic środowiskowym i szkół specjalnych. 
Ich wychowankowie wywodzą się ze środowisk szczególnie zagrożonych wykluczeniem 
społecznym.  
 
Rodzice ogrywają duża rolę w wyborze czytelniczym dzieci, a później młodzieży. 
Nieodłącznym elementem wszystkich imprez popołudniowych w Bibliotece oraz imprez 



plenerowych są działania wokół książki. Zabawy literackie organizowane przez MBP są 
adresowane nie tylko do dzieci, ale również do ich rodziców. Oferta spotkań wokół książki  
jest bardzo różnorodna i ma jeden strategiczny cel – wyznacza azymut na „wysmakowane” 
książki.  
 
Biblioteka włącza się również do współpracy przy akcjach organizowanych przez inne 
instytucje oraz stowarzyszenia: 
 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach w zakresie 

kampanii społecznych podnoszących świadomość społeczną na temat krwiodawstwa, 
w ramach której odbyły się zajęcia dla dzieci i młodzieży organizowane w Filiach nr 6, 11, 
15, 21, 27, 28, 30. 

 Fundacja Orange, Fundacja Dzieci Niczyje - współpracujemy w ramach akcji Dzień 
Bezpiecznego Internetu. W wielu filiach MBP w lutym 2014 r. odbyły się zajęcia, lekcje 
biblioteczne i warsztaty komputerowe, podejmujące problem bezpieczeństwa dziecka 
w sieci. Problem bezpieczeństwa dziecka w sieci podjęto również podczas akcji Ferie 
z Książką. W sierpniu zorganizowano piknik Sieciaki na wakacjach, w oparciu o formułę 
opracowaną przez fundację. 

 Stowarzyszenie Wielka Liga, MBP była współorganizatorem Wielkiej Ligi Czytelników 
- miejskiego konkursu czytelniczego skierowanego do uczniów szkół podstawowych. 
Inicjatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Wielka Liga” i Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Katowicach. Konkurs został organizowany w dwóch kategoriach: kl. 1-3 i 4-6 i trwał od 14 
listopada 2013 r., do maja 2014 roku. Głównymi celami konkursu były: promowanie 
czytelnictwa, kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy, rozbudzanie 
umiejętności poszukiwań literackich i zainteresowania literaturą piękną. Pierwszy, etap 
Konkurs został przeprowadzany w formie testowej. Do zadań Biblioteki należało: 
promocja Konkursu, dystrybucja i promocja materiałów konkursowych. MBP wzięła 
również udział w finale konkursu III Wielka Zabawa Rodzinna, który odbył się 30 maja na 
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. W czasie imprezy pracownicy MBP byli 
odpowiedzialni za jeden z punktów zabawy oraz opiekę nad autorami (Dariusz Rokosz 
oraz Agnieszka Frączek), których z tej okazji MBP zaprosiła. Ponadto MBP prowadziła 
także swoje stanowisko promocyjne.  

 Rebel Garden Cafe w Parku Śląskim organizujemy imprezy plenerowe, w których 
uczestniczą dzieci i młodzież, ale również rodzice i przypadkowi przechodnie. W zeszłym 
roku zorganizowaliśmy w Rebel Garden Cafe zajęcia w ramach Ferii z Książką 
(29.01.2014). W maju w ramach Dni Polsko-Czeskich MBP wzięła udział w Jarmarku 
Czeskim, który odbył się przed Hospodą na ul. Sobieskiego, gdzie zostały zorganizowane: 
gry literackie w oparciu o literaturę czeską dla dzieci oraz teatrzyk kukiełkowy Makowa 
Panienka.  

 Fundacja Teatralna – zorganizowaliśmy wspólnie w ramach projektu Aktorzy czytają 
dzieciom spotkania dla dzieci z aktorami Teatru Śląskiego, w czasie których czytane były 
wybrane książki. W oparciu o czytaną literaturę uczestnicy tworzyli prace 
plastyczne.Zajęciom zawsze towarzyszyła oprawa muzyczna. W ramach współpracy 
odbyło się dziewięć spotkań. 

 Stowarzyszenie „Nadzieja na dom” prowadzimy Akcję Edukacyjną Ręka w Łapę. 
Wolontariusze Stowarzyszenia realizują w filiach MBP spotkania, w czasie których uczą 
dzieci właściwego obchodzenia się ze zwierzętami. Na każde ze spotkań wolontariusz 
przyprowadza psa ze schroniska. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem zwłaszcza w 
okresie wakacyjnym.  

 Instytucja Kultury „Katowice-Miasto Ogrodów” kolejny raz wzięła udział 
w organizacji DNI POLSKO-CZESKICH. W dniach od 19 do 31 maja 2014 r. 
przeprowadzono cykl spotkań, warsztatów oraz wystaw poświęconych czeskiej kulturze, 
geografii i literaturze. W filiach MBP odbyły się tematyczne spotkania dla dzieci i 



młodzieży. Cotygodniowa, wtorkowa „Bajka z…ciastkiem” była dedykowana czeskim 
książkowym klimatom.  Szczegółowy plan Dni Polsko-Czeskich dostępny po adresem: 
http://www.mbp.katowice.pl/index.php?menu=imprezy&strona=kalendarium&id=2014&i
mpreza=dni- polsko-czeskie-2014 
We wrześniu obie instytucje zorganizowały całodzienną imprezę plenerową Narodowe 
Czytanie Trylogia. Henryk Sienkiewicz, podczas której przewidziano odrębny program dla 
dzieci (warsztaty artystyczne, podchody literackie).  

 Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny - jak co roku Biblioteka współorganizowała 
imprezę w chorzowskim Skansenie, tym razem sierpniowa impreza odbywała się 
pod hasłem Ginące zawody i rzemiosła, w którym uczestniczyło około 100 osób. 

 Centrum Zimbardo – powołane przez Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych, 
czynnie wspierane przez profesora Philipa Zimbardo, światowej sławy psychologa. 
Centrum Zimbardo, wspólnie z MBP bierze udział w wydarzeniach kulturalnych 
i miejskich. Instytucje wspierają się wzajemnie w swojej działalności dla dzieci i 
młodzieży, podczas organizowanych w Nikiszowcu jarmakach. 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153079470408677.1073742007.273989833
676&type=3 

 Instytucją Promocji i Upowszechniania Muzyki SILESIA – czytelnicy Miejskiej 
Biblioteki Publicznej zapraszani są na umuzykalniające koncerty w wykonaniu artystów 
IPUM SILESIA. W okresie sprawozdawczym odbyło się kilkanaście koncertów dla 
czytelników –  w okresie ferii zimowych artyści zagrali Carne vale, czyli zapusty jak z 
nut oraz wakacji (w lipcu i sierpniu) koncerty odbywały się pod szyldem MUZYCZNA 
WYSPA. Udział w koncertach wzięły następujące filie: 3, 10, 14, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 
27, 28, 30, 32, 33, a także uczniowie Szkoły Podstawowej nr 20, pensjonariusze 
Środowiskowego Domu Samopomocy dla Niepełnosprawnych oraz Dzienny Dom 
Samopomocy Społecznej. 

 Świetlica Środowiskowa św. Agaty  współorganizowała wraz z Biblioteką  plenerowy 
piknik rodzinny Cała Polska czyta dzieciom i Murcki też! mający na celu propagowanie 
wspólnego przeżywania radości czytania. Piknik odbył się w ramach XIII Ogólnopolskiego 
Tygodnia Czytania. Imprezę rozpoczęto wspólnym czytaniem Lokomotywy Juliana 
Tuwima oraz podróżą kolorowym pociągiem do Krainy Czytania.  
W pikniku uczestniczyło ok. 150 – 170 osób. 
W ramach współpracy z Świetlicą Środowiskową Św. Agaty przeprowadzono  
w Bibliotece (Filia nr 26) w ciągu roku 10  spotkań z elementami biblioterapii, w których 
uczestniczyło 105 dzieci. Tematyka spotkań miała na celu rozbudzanie zainteresowań 
czytelniczych dzieci oraz stworzenie okazji do zaprezentowania znajomości literatury dla 
dzieci. 

 Rada Jednostki Pomocniczej nr 18 była organizatorem imprezy dzielnicowej Biwak dla 
dzieci i młodzieży dzielnicy Murcki 28-29 sierpnia 2014 r., której współorganizatorem była 
Biblioteka. W trakcie trwania pikniku Biblioteka (Filia nr 26) przeprowadziła konkursy 
literackie i ekologiczne. Z naszych propozycji w czasie Biwaku skorzystało ok. 480 dzieci 
oraz ok. 100 dorosłych. Wzajemna troska i współdziałanie z różnymi instytucjami daje 
wymierne efekty w rozwoju czytelnictwa dzieci, a działania popularyzujące zbiory są 
bardzo istotnym elementem pracy Biblioteki, tym bardziej, że biblioteka funkcjonuje w 
dzielnicy, w której jest dużo dzieci społecznie zaniedbanych. Jako wyraz podziękowanie za 
zaangażowanie w działania na rzecz dzieci w dzielnicy kierownik Filii nr 26 otrzymał od 
społeczności uczniowskiej SP nr 48 w ramach akcji Unicef „Szkoła z Prawami Dziecka” 
odznakę Szeryfa Praw Dziecka za szczególny wkład w walkę o Prawa Dziecka na terenie 
dzielnicy Katowic Murcki.  

 Śląskie Centrum Edukacji Muzycznej - w ramach współpracy Biblioteki (Filia nr 32) ze 
Śląskim Centrum Edukacji Muzycznej odbyły się 2 koncerty, prezentujące umiejętności 
młodych muzyków połączone z warsztatami muzycznymi. 



 KulturalnyBajtel.pl – Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach oraz portal 
internetowy KulturalnyBajtel.pl, będący źródłem wiadomości na temat imprez i zabaw 
organizowanych na terenie Śląska i Zagłębia dla rodzin z dziećmi, zorganizowały wspólnie 
turniej gier planszowych. Impreza dla dzieci i młodzieży zatytułowana „Grajmy w sobotę!” 
odbyła się 11 października 2014 r., w Filii nr 14.  

 
5.2.2. Najważniejsze przykłady form pracy z dziećmi i młodzieżą. 
 

Wszystkie formy pracy z dziećmi i młodzieżą skupiają się wokół działań z książką, czy 
są to działania happeningowe czy tradycyjne zajęcia, zawsze opierają się o specjalnie dobraną 
literaturę, propagującą: nowe trendy czytelnicze, książkę obrazkową oraz klasykę literatury. 
Wśród form można znaleźć: spotkania autorskie, głośne czytanie, warsztaty  
z ilustracją, bootalking, głośne czytanie, małe formy teatralne, lekcje biblioteczne, konkursy 
literackie, imprezy dedykowane ważnym wydarzeniom kulturalnym, zajęcia z elementami 
biblioterapii, akcje czytelnicze. 
 
Spotkania autorskie i warsztaty dla dzieci: 
- Czy można jeść książki? – warsztaty picturebooks z Moniką Obuchow, edukatorską, 
dziennikarką TVP Kultura, popularyzatorką kultury dla dzieci, autorką bloga Znak Zorro  
i programów telewizyjnych Bajkonurr oraz Pankot i Kompan. Spotkanie odbyło się w ramach 
Ferii z Książką (22 stycznia, godz. 12.00-14.00, Filia nr 16), 
- Ruandka w Afryce, czyli z piekła do raju – relacja Leszka Szczasnego z podróży 
do Ruandy. Spotkanie dla licealistów (12 marca 2014, godz. 11.00-12.00, Filia nr 16), 
- Barbara Ciwoniuk – spotkanie z autorką powieści dla młodzieży opowiadających 
o problemach młodych ludzi: wykluczeniu, samotności, konfliktach z rówieśnikami 
i dorosłymi. Spotkanie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki (13 maja 2014 r., godz. 11.30, 
Filia nr 25), 
- Agnieszka Frączek – spotkanie z autorką poezji dziecięcej, językoznawcą, adiunktem 
w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistką w dziedzinie 
leksykologii i leksykografii. Spotkanie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki (30 maja 2014 
r., godz. 8.30, Filia nr 3, ul. Gliwicka 93; 31 maja 2014 r., III Wielka Zabawa Rodzinna, 
Wydział Teologiczny UŚ),  
- Dariusz Rekosz – autor książek dla dzieci i młodzieży (31 maja 2014 r., III Wielka Zabawa 
Rodzinna, Wydział Teologiczny UŚ; 22 sierpnia 2014 r., „Lato z Książką”, Noc w Bibliotece) 
- Kto to jest artysta? Warsztaty z ilustratorem Janem Bajtlikiem w ramach 
XIV Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, pod hasłem „Tam, gdzie mieszka 
ilustracja. Dzień książki obrazkowej.” 
29 września 2014 r., w Filiach nr 14 oraz 16 świętowano XIV Ogólnopolski Dzień Głośnego 
Czytania z książką obrazkową, odbywający się pod hasłem „Tam, gdzie mieszka ilustracja”. 
Gościem książkowego święta był Jan Bajtlik – wielokrotnie nagradzany ilustrator, grafik, 
projektant książek dla dzieci  i plakacista. Kto to jest artysta? Odpowiedzi na to pytanie 
uczestnicy warsztatów szukali w książce Zofii Dubowskiej o tym samym tytule, oraz na 
własnoręcznie przez nich tworzonych harmonijkowych książkach. Do wykonania prac 
posłużyły materiały z recyklingu, papiery, filce, tkaniny, guziki oraz kredki i pastele. Efektem 
pracy były ciekawe konstrukcyjnie książki, dopracowane artystycznie picturebooki (książki 
obrazkowe). Każdy mały artysta miał możliwość opowiedzenia o swoim projekcie  
i pochwalenia się wykorzystanymi materiałami. W warsztatach wzięło udział 19 uczniów 
z klas II i III ze Szkoły Podstawowej nr 66, sąsiadującej z Biblioteką.  
Akcje, imprezy dedykowane ważnym wydarzeniom kulturalnym  
- Obchody Dnia Babci i Dziadka – corocznie w większości filii bibliotecznych organizowane 
są imprezy, skierowane przede wszystkim do najmłodszych odbiorców oraz ich dziadków 
(dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci młodsze).  
Szczegółowy plan imprez pod linkiem: 



http://www.mbp.katowice.pl/index.php?menu=imprezy&strona=kalendarium&id=2014&impr
eza=dzienbabciidziadka2014 
- Ferie z Książką A nóż widelec BIBLIOTEKA! Organizowane w ramach akcji Zima  
w Mieście (20 stycznia – 2 lutego 2014). 
Akcja trwała od 20 stycznia do 2 lutego 2014 r. W tym czasie Miejska Biblioteka Publiczna 
w Katowicach przygotowała zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży w 21 filiach (Filia nr: 3, 
4, 6, 10, 11, 12, 14, 16, 17,19, 20, 22,  23, 25, 26, 27, 28,30, 32, 33, 38). Zrealizowano 210 
zajęć. Frekwencja na zajęciach wyniosła łącznie 1321 osób, zaś liczba uczestników 405. 
Były to dzieci w wieku od 6 do 18 lat. Dodatkowo Filie nr 21 i 31, które formalnie nie 
uczestniczyły w Akcji, zorganizowały 7 zajęć o tematyce nawiązującej do Akcji dla 85 dzieci. 
Ferie z Książką w 2014 roku dedykowano kulturze książki oraz sztuce kulinarnej. 
Projektowano utensylia czytelnicze niezbędne w kuchni Smakosza Czytania, tworzono 
przepisy na kanwie kanonów literatury oraz nowości wydawniczych. Uczestnikom Akcji 
proponowano różnorodne działania, stawiając na wzmocnienie dobrego wizerunku książki, 
kreując pozytywne nastawienie do czytania oraz aktywne uczestnictwo w kulturze - również w 
przestrzeni miasta, np.: podczas gry miejskiej z cyklu: W pogoni za smacznym kąskiem! 
Miejsca Wolne od Fast Foodu (2 edycje). Promowano radość czytania i poznawania różnych 
kultur reprezentowanych przez miejsca: Zła Buka- księgarnia (kultura książki), El Mexicano 
 restauracja (kultura Meksyku), Złoty Osioł – bar (kultura hinduska), Serowarnia – sklep 
(naturalne produkty z Jury). Uczestnicy Akcji świetnie się bawili wykorzystując wiedzę i znaki 
zapisane w książkach oraz te obecne w przestrzeni miasta. Gra wzbudziła duże 
zainteresowanie i aplauz przechodniów.  
W czasie Ferii z Książką 2014 odbyły się również ciekawe imprezy ogólnobiblioteczne: 
- Czy można jeść książki? - warsztaty „picturebooks” z edukatorką, Moniką Obuchow 
(22.03.2014, Filia nr 14),  
- 1000 Smaków - warsztaty blogersko - kulinarne (23.03.2014, Filia nr 6),  
- ITADAKIMASU! - japońskie warsztaty z Restauracją Japońską Nihonto (27.01.2014, 
 Filia nr 14, 2 edycje) ,  
- Klimaty z mchu i paproci warsztaty w Rebel Garden Cafe (29.01.2014, Park Śląski),  
- Tertulia Baśni w Ogrodzie Biblioteki - zabawa literacka w ogrodzie (24.01.2014,  
Filia nr 14). 
Największą frekwencję zanotowano w filiach: F 26 (166), F 25 (137), F 38 (99). 
Fragmenty sprawozdań filii, ukazujące istotę i spektrum działań: 
 Filia nr 4 - Przybory kuchenne i gra wyobraźni – podczas zajęć omawiano zastosowanie 
przyborów kuchennych, podkreślono rolę wyobraźni, jako nieodzownego narzędzia w procesie 
czytania. Dzieci poznały przykłady pięknej ilustracji książkowej i samodzielnie zilustrowały 
fragment książki Przygody Piotrusia Pana. 
Filia nr 28 - Dobry smak baśni - uczestnicy przenieśli się w świat baśni o aromatycznej 
herbacie. Poznali jej gatunki i zwyczaje związane z parzeniem. Spotkanie rozpoczęto głośnym 
czytaniem utworu Imbryk H.CH. Andersena. Następnie w przygotowanych książkach 
poszukiwano informacji na temat historii herbaty, jej wyglądu, zapachu, smaku i sposobów 
podania. 
Wnioski: Dzięki empirycznemu charakterowi imprez, łączeniu i przekazywaniu znaczeń 
kulturowych (kultura książki i kultura kulinarna), ciekawym formom i metodom pracy (gra 
miejska, spacer booktalkingowy), zaangażowaniu pracowników oraz życzliwemu wsparciu 
prywatnych placówek – dzieci w czasie Ferii z Książką 2014 poznały smaki kultury. 
Dzieci całym sercem angażowały się w przygotowane dla nich atrakcje, entuzjastycznie 
opowiadały o swoich wrażeniach, np. wracając z japońskich warsztatów dyskutowały 
o samodzielnym przygotowaniu tradycyjnego japońskiego specjału – sushi.  
Były zafascynowane azjatycką kulturą. Linki do albumów zdjęć z imprez, zamieszczonych 
na portalu Facebook:  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152638292353677.1073741936.273989833676
&type=3 



https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152627512778677.1073741933.273989833676
&type=3 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152630399063677.1073741934.273989833676
&type=3 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152620177013677.1073741931.273989833676
&type=3 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152617490703677.1073741930.273989833676
&type=3 
- Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem Razem tworzymy lepszy Internet 
W tym roku do obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu przyłączyło się 7 filii bibliotecznych. 
W przygotowanych przez biblioteki zajęciach uczestniczyło 215 osób. 
Obchody tego ważnego dnia rozpoczęliśmy już w trakcie Ferii z Książką, spotkaniem 
z blogerką – Dominiką Waszek, która na co dzień obcuje ze światem wirtualnym. Jak się 
dowiedzieliśmy, blogowanie może być świetną zabawą, połączoną z realizowaniem 
zainteresowań i poszerzaniem wiedzy na ulubiony temat. Mogliśmy zgłębić tajniki blogowania 
na przykładzie bloga prowadzonego przez Dominikę Waszek 
http://tysiacsmakow.blogspot.com/. Oprócz zalet prowadzenia bloga, Dominika Waszek 
wymieniła również zagrożenia i niebezpieczeństwa płynące z czynnego uczestnictwa w życiu 
świata wirtualnego, m.in. kradzież hasła, bezpieczne logowanie, materiały zamieszczane 
na blogu, plagiat, prawa autorskie. 
Zorganizowano również zajęcia dedykowane dzieciom i młodzieży. Uczniowie bez problemu 
potrafili wskazać korzyści płynące z „bycia online”, a dzięki zajęciom zapoznali się również z 
zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu. Zagrożenia te – pod postacią 
Sieciuchów – zostały zidentyfikowane przez dzieci podczas rozwiązywania zadań 
i poznawania przykładów aktywności w Internecie. Uczniowie analizowali scenariusze 
różnych sytuacji, przewidywali, w jaki sposób różne zachowania w sieci mogą się skończyć. 
Uczniom przybliżono również pojęcie netykiety, zapoznano ze stronami internetowymi 
dotyczącymi bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników Sieci: www.helpline.org.pl, 
www.sieciaki.pl, profil facebookowy Fejsmen. Podczas zajęć wykorzystane zostały również 
liczne materiały zamieszczone na stronie Sieciaków (scenariusze, filmy Owce w Sieci). 
Najważniejszym celem Biblioteki w tym roku, było nauczenie dzieci ostrożności 
w nawiązywaniu nowych znajomości w sieci. 
Podsumowaniem każdej lekcji było wspólne tworzenie dekalogu bezpiecznego korzystania z 
Internetu. Bibliotekarze proponowali również uczestnikom zawarcie umowy pomiędzy 
dziećmi i ich rodzicami dotyczącej zasad korzystania z Internetu oraz planu bezpiecznego 
surfowania po stronach internetowych.  
Oprócz lekcji bibliotecznych, zajęć plastycznych i prób wcielenia się w aktorów teatralnych, 
pojawił się także otwarty konkurs na komiksową historyjkę na temat bezpieczeństwa w 
Internecie, pt. Wirtualny świat w komiksowym kadrze. Informacja o konkursie, jak na Dzień 
Bezpiecznego Internetu przystało, ukazała się również na portalu Facebook.  
- Walentynki (14 lutego 2014) – z tej okazji, jak każdego roku, w placówkach Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Katowicach przeprowadzono szereg zabaw skierowanych dla dzieci 
 i młodzieży. Szczegółowy harmonogram imprez dostępny pod linkiem: 
http://www.mbp.katowice.pl/index.php?menu=imprezy&strona=kalendarium&id=2014&impr
eza=walentynki2014 
- Światowy Dzień Kota (17 lutego 2014) – w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Katowicach zorganizowano szereg imprez skierowanych do najmłodszych czytelników. 
Szczegółowy harmonogram imprez dostępny pod linkiem:  
http://www.mbp.katowice.pl/index.php?menu=imprezy&strona=kalendarium&id=2014&impr
eza=dzienkota2014 
- Międzynarodowy Dzień Teatru (27 marca 2014) – w tym roku wiele filii bibliotecznych 
włączyło się w obchody tego święta, przygotowując szeroką ofertę zajęć skierowanych  
dla dzieci i młodzieży. Szczegółowy harmonogram imprez dostępny pod linkiem: 



http://www.mbp.katowice.pl/index.php?menu=imprezy&strona=kalendarium&id=2014&impr
eza=dzienteatru2014 
- Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci i Młodzieży (2 kwietnia 2014 r.), 
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach co roku obchodzi święto książki dziecięcej. 
W filiach organizowane są głośne czytania dla dzieci, imprezy i konkursy. Szczegółowy 
harmonogram obchodów Międzynarodowego Dnia Książki Dla Dzieci dostępny jest pod 
adresem:  
http://www.mbp.katowice.pl/imprezy/kalendarium/2014/dzienksiazkidladzieci.pdf 
- Gramy w zielone z książką! Zabawa na irlandzką nutę. (2 kwietnia 2014, Filia nr 16). 
W zielonej imprezie wzięło udział około 35 dzieci z filii nr 16, 22, 23, 33 (do irlandzkiej 
zabawy włączyli się również rodzice). Gościem specjalnym był Grzegorz Chudy z zespołu 
Beltaine – muzyk  grający na fletach, akordeonie, bombarach i łyżkach; akwarelista, wydał 
wspólnie z Ewą Parmą Obrazki ze Śląska. 
Zabawa literacka z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci odbyła się kolejny raz 
w Filii nr 16 (2013 r. Party z Książkami w dżinsach). W bieżącym roku krajem gospodarzem 
święta była Irlandia. Stąd książkowa podróż w czasie do świata Celtów, leprechauna, św. 
Patryka i królowej Boudicci. Wyobraźnia przeniosła dzieci z irlandzkiej ulicy wprost do krainy 
baśni i historii narodzin wojownika - Fionna. Zgodnie z hasłem tegorocznego Dnia Książki - 
Czytajcie! czytaliśmy wspólnie z Grzegorzem Chudym Baśnie Irlandzkie. Zabrzmiała również 
irlandzka nuta na fletach, bombarach i łyżeczkach. Zabawom towarzyszył obraz - akwarele 
przedstawiające Zieloną Wyspę oraz kreatywna zabawa Wyspa z ilustracjami Iwony 
Chmielewskiej (ilustratorki, autorki książki obrazkowej, laureatki nagrody Bologna Ragazzi 
Award) pochodzącymi ze zbioru Baśni Irlandzkich. Przybyło również Magiczne Drzewo 
Druidów (wiedza dębu) z łamigłówkami z przeszłości, które uważane było przez druidów za 
świętość. Każdy uczestnik zabawy mógł zostawić wiadomość Celtom, musiała być ona 
zapisana wiecznym piórem na papierze czerpanym, staroceltyckimi runami. O historii 
ziemniaka i jego tradycji opowiadała zaprzyjaźniona z Biblioteką krowa, a leprechaun 
przywiózł ze sobą irlandzką koniczynkę (shamrlock). Każdy mógł sprawdzić się jako 
budowniczy i stworzyć Zamek według średniowiecznego przepisu. Dla chłonnych przygód 
znalazły się Zagadki Nie z Tej Bajki, za które Biblioteczna Sowa rozdawała notesy mądrości. 
Sowa zachęcała również dzieci do czytania książek i zabawy z książkami. Na półkach Czytelni 
Pod Sówką znalazła się solidna porcja „zielonych książek” (autorstwa irlandzkich pisarzy), 
książek z koniczyną nagrodzonych w Bolonii oraz Nagrodą Książki Roku IBBY.  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152772551053677.1073741951.273989833676
&type=1 
http://katowice.gosc.pl/doc/1944944.Czytanie-po-irlandzku 
- Ogólnopolski Tydzień Bibliotek (8-15 maja 2014 r.) Miejska Biblioteka Publiczna 
w Katowicach jak co roku włączyła się w obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. 
Ma on na celu podkreślanie roli czytania oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza.  
Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmiało: Czytanie łączy pokolenia. Miało podkreślać 
rolę biblioteki, jako miejsca wymiany między generacjami. Zwłaszcza, że czytelnicy MBP 
korzystają zarówno ze zbiorów tradycyjnych, jak i nowoczesnych, np.: w formie audiobooków, 
a na bibliotecznych półkach można odnaleźć teksty współczesne i historyczne.  
Hasło Czytanie łączy pokolenia nawiązywało do obchodzonego w 2014 roku 650lecia 
w służbie książki. 12 maja 1364 r. król Kazimierz Wielki wydał dokument, w którym po raz 
pierwszy wspomniano o stanowisku stacjonariusza. Do jego obowiązków należało 
wytwarzanie, udostępnianie i rozprowadzanie kopii ksiąg. Tym samym pełnił rolę 
bibliotekarza, księgarza i wydawcy. Honorowy patronat nad jubileuszem „650 lat w służbie 
książki” objął prezydent Bronisław Komorowski. Z tej okazji w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Katowicach przeprowadzono szereg zajęć, spotkań i zabaw dla dzieci.  
Szczegółowy harmonogram imprezy dostępny pod adresem: 
http://www.mbp.katowice.pl/imprezy/kalendarium/2014/tydzien-bibliotek-2014.pdf 
- Dni Polsko-Czeskie (19-30 maja 2014 r.) MBP we współpracy z Instytucją Kultury 



Katowice Miasto Ogrodów, kolejny raz wzięła udział w organizacji Dni Polsko-Czeskich. 
W drugiej połowie maja przeprowadzono cykl spotkań, warsztatów oraz wystaw 
poświęconych czeskiej kulturze, podróżom, literaturze oraz stereotypom. Odbyły 
się tematyczne spotkania dla dzieci i młodzieży. Cotygodniowa, wtorkowa „Bajka 
z…ciastkiem” była dedykowana czeskim klimatom poprzez czytanie czeskich bajek 
i opowieści. 
- Ucieszki z Cieszyna (21 maja 2014 r., godz. 17.00, Filia nr 16) warsztaty literacko-
plastyczne z udziałem Katarzyny Grudniewskiej, absolwentki pedagogiki i studentki edukacji 
artystycznej na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Książka, na której oparto zajęcia, 
to słynne Niedoparki Pavla Šruta (pozycja nagradzana w Czechach m. in. tytułem Książki 
Dziesięciolecia dla Dzieci i Młodzieży w Czechach). Niedoparki to domowe stworki żywiące 
się skarpetkami. W trakcie zajęć uczestnicy stworzyli własne skarpetkowe potworki 
z materiałów recyklingowych. Zwieńczeniem warsztatów były pamiątkowe zdjęcia, wykonane 
polaroidem, które każde z dzieci mogło zabrać do domu. 
- Eksperymenty ze Złotej Uliczki (27 maja 2014 r., godz. 16.30 w Filii nr 14). Eksperymenty 
z czeską literaturą w oparciu o książkę Sroka w krainie entropii (Markéta Baňková). 
Przeprowadziła je Niezależna Grupa Popularyzatorów Nauki EKSPERYMEN-TATORZY. 
Przyczynkiem całego zamieszania były: pewna ciekawska małpa i antylopa gnu zamieszkująca 
w krainie entropii. Obydwie chciały znaleźć odpowiedź na nurtujące je pytania. 
Eksperymentatorzy postanowili udowodnić, że prawa fizyki towarzyszą nam nawet w bardzo 
prostych czynnościach. Nie zabrakło też obserwatora wszystkich bibliotecznych 
książkowojaży – Koziołka Matołka i Książkożernych Rosiczek wędrowniczek. Po 
eksperymentowaniu z odczynnikami, związkami chemicznymi, przyszedł czas na 
doświadczenia z książkami. W Jaskini Rumcajsa czekała biblioteczka najlepszych książek 
szewskiej rodziny. Prawa grawitacji można było sprawdzić czołgając się Ścieżką Rumcajsa 
przez tunel z książkami. Powstała również galeria Radka Pilara pełna rysunków wykonanych 
przez dzieci. 
- Dzień Matki (26 maja 2014 r.) MBP w Katowicach z okazji Dnia Matki oferowała szereg 
zabaw i działań skierowanych do dzieci. Dzieci przygotowały upominki dla matek, zapoznały 
się z literaturą dziecięcą opowiadającą o matkach. 
- III Wielka Zabawa Rodzinna (31 maja 2014 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu 
Śląskiego) MBP włączyła się w organizację konkursu czytelniczego - Wielkiej Ligi 
Czytelników, którego podsumowaniem była III Wielka Zabawa Rodzinna. W programie 
imprezy znalazły się: korowód postaci z książek, który przeszedł ulicami Katowic (od ul. 
Jagiellońskiej do ul. Jordana), turniej finałowy Wielkiej Ligi Czytelników (uczniowie kl. 1-3 i 
4-6) i spotkania autorskie Agnieszki Frączek oraz Dariusza Rekosza zorganizowane przez 
Bibliotekę. Reprezentantki Filii nr 21 zajęły I miejsce w grupie kl. 4-6.  
Po turnieju odbyła się zabawa integracyjna z nagrodami - Rodzina na medal. MBP 
zaaranżowało stoisko promocyjne. Kolejnym elementem współpracy było zorganizowane 
jednego z punktów - Po naszemu czyli po Śląsku, gdzie zabawy zostały oparte o śląską 
literaturę, tradycję i zabawy. Dzieci mogły spróbować swoich sił w kulaniu felgi i zmierzyć się 
z zadaniem wysłania pchełek na Śląsk. Czytano rodzinnie bajki i wiersze w gwarze śląskiej, 
łowiono śląskie słowa, a na podstawie książki Ślonsko Godko: ilustrowany słownik dla 
Hanysów i Goroli poznawano smakowite śląskie słowa. Dzieci mogły także zrobić sobie 
zdjęcia w tradycyjnych śląskich strojach. Jak zawsze, dzieci i rodzice, mogli zapoznać się 
z wyborem dobrej literatury dla dzieci w Czytelni pod Sówką. 
- XIII Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania (1-8 czerwca 2014 r.) MBP w Katowicach 
tradycyjnie zorganizowała wiele zajęć i zabaw dla dzieci w ramach OTGC.  
- Witajcie w cyrku! Piknik (1 czerwca 2014 r., Filia nr 28), został zorganizowany przed 
biblioteką. Pracownicy filii przygotowali imprezę skierowaną do lokalnej społeczności. 
Bogaty program pikniku obejmował min.: występ dzieci z pobliskiego przedszkola, pokazy 
straży pożarnej, głośne czytanie bajek przez aktorów z Fundacji Teatralnej, zajęcia 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zabawy sportowe i wiele innych 



atrakcji.  
- Karawaną Baśni w świat (3 czerwca 2014 r., Filia nr 32). Do ciekawszych imprez 
organizowanych w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Głośnego Czytania należały warsztaty 
plastyczne Urszuli Palusińskiej. Spotkanie oparto na książce Majn alef bejs Jehoszue 
Kaminskiego z ilustracjami Urszuli Palusińskiej. Pozycja ta zdobyła główną nagrodę 
w kategorii Non-Fiction w konkursie Bologna Ragazzi Award 2014. Na zajęciach dzieci 
poznały budowę książki hebrajskiej oraz się litery alfabetu hebrajskiego. Na zakończenie 
warsztatów wykonały rysunki inspirowane postaciami z Majn alef bejs  
- Książkobusem w baśni świat (4 czerwca 2014 r., Filia nr 14). Impreza została 
zorganizowana wspólnie z wydawnictwem Media Rodzina. Głównym punktem programu 
i największą atrakcją był Książkobus, którego wnętrze zamienione zostało w baśniową 
przestrzeń - brzuch rekina lub wilka, czarodziejską chatkę Baby Jagi, fantastyczne zamczysko 
- wszytko zależało od wyobraźni dzieci. Podczas akcji przedstawiciel wydawnictwa Media 
Rodzina przekazał książki w darze dla biblioteki.  
- Cała Polska czyta dzieciom i Murcki też! (6 czerwca 2014 r., Filia nr 26). Festyn został 
zorganizowany na skwerze przed biblioteką. W czasie imprezy była możliwość, min. wzięcia 
udziału w zabawach sportowych, obejrzenia występów dzieci z okolicznych szkół oraz pokazu 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Orzeł Katowice. Nie mogło obyć się również bez głośnego 
czytania książek.   
Szczegółowy przebieg OTGC w MBP jest dostępny pod linkiem: 
http://www.mbp.katowice.pl/index.php?menu=imprezy&strona=kalendarium&id=2014&impr
eza=glosne-czytanie-dzieciom-2014 
-Akcja Lato z Książką 2014, w tym roku pod hasłem: W cudowną podróż na Gotlandię. 
W dniach od 1 lipca do 31 sierpnia br. Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała dla dzieci 
447 spotkań w ramach akcji Lato z Książką. w 18 filiach (Filia nr: 3, 6, 10, 14, 16, 19, 20, 21, 
22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 38). Spotkania odbywały się również w filiach nr: 4, 17, 31. 
Frekwencja podczas tegorocznej Akcji wyniosła 3785 osób, z czego w lipcu 1994 osoby, 
a w sierpniu 1787 osób. Ogółem liczba uczestników w zajęciach sięgała: w lipcu 552, 
w sierpniu 466.  
W 2014 roku tematyka zajęć była skoncentrowana wokół literatury szwedzkiej. Ponadto dzieci 
mogły skorzystać ze zorganizowanych przez Bibliotekę wyjść związanych z kulturą 
i edukacją: Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie, Zespół Pocysterski w Rudach 
Raciborskich, Palmiarnia w Gliwicach, spotkania warsztatowe w Domu Oświatowym 
Biblioteki Śląskiej, BWA, Szybie Wilson, Muzeum Historii Katowic, Centrum Kultury 
Katowice.  
Najciekawsze spotkanie zorganizowane w ramach akcji Lato z Książką 2014 odbyło się 22/23 
sierpnia 2014 r., godz. 20.00-6.00, Filia nr 28 - Strachy na lachy, karaluchy pod poduchy… 
czyli Straszna Noc w Bibliotece pod Zegarem. "Strachy na lachy, a karaluchy pod 
poduchy...", to hasło przewodnie Strasznej Nocy w Bibliotece pod Zegarem, zorganizowanej w 
Filii nr 28 na zakończenie akcji Lato z książką. Podczas imprezy proponowano m.in.: szalony 
pokaz eksperymentów w wykonaniu grupy Laboratorium Pana Korka, oraz warsztaty 
detektywistyczne prowadzone przez Dariusza Rekosza, autora książek dla dzieci i młodzieży. 
Do wykonania dekoracji do oprawy imprezy wykorzystane zostały materiały plastyczne 
zakupione w ramach wykorzystania dotacji celowej. Wprowadzeniem do zabawy była 
przysięga złożona przez dzieci, że nie będą się bały. Następnie poznały tajemniczą historię 
Bibliotekarza Alberta von Schliesena, który od ponad stu lat nawiedza budynek Biblioteki oraz 
zwiedziły pełne duchów podziemia, gdzie Albert pracował i tworzył. Po zakończonym 
zwiedzaniu odbył się pokaz szalonych eksperymentów w wykonaniu Pana Korka i jego 
Naukowców. Do eksperymentów wykorzystano tajemniczą substancję nazywaną "zimnym 
jegomościem" (zestalony dwutlenek węgla o temperaturze minus 78st. Celsjusza). Stworzono 
m.in.: pianowego potwora oraz magiczną, pełną mgły, nalewkę do picia. Dzieci mogły również 
sprawdzić, czy powietrze ma kształt. Pokaz eksperymentów był doskonałą okazją do nauki 



i spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczestników imprezy.Po pokazie 
popularnonaukowym, rozpoczęły się warsztaty detektywistyczne, prowadzone przez autora 
książek dla dzieci i młodzieży - Dariusza Rekosza. Dzieci miały okazję poznać różne sposoby 
szyfrowania i rozszyfrowywania wiadomości, tworzyły portrety pamięciowe oraz 
rozwiązywały detektywistyczne zagadki (członkowie każdej z grup musieli ustawić się tak, 
aby kształtem przypominać wyświetloną literę). Zakończeniem warsztatów była interaktywna 
zabawa grupowa. 
Fotorelacja z zabawy: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153163046683677.1073742021.273989833676
&type=3  
- Dzień Głośnego Czytania, gościem honorowym MBP był Jan Bajtlik – wielokrotnie 
nagradzany absolwent Akademii Sztuk Pięknych, ilustrator, grafik, projektant książek dla 
dzieci oraz plakacista. Jan Bajtlik poprowadził dla czytelników Biblioteki dwa warsztaty 
plastyczne pod hasłem: „Tam, gdzie mieszka ilustracja”. Pierwsze odbyły się w Filii nr 14, 
przy ul. Piastów 20. Podczas niemal półtoragodzinnych zajęć uczestnicy, uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 66 w Katowicach, próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie: Kto to jest 
artysta? W poszukiwaniach pomogła im książka autorstwa Zofii Dubowskiej, pod tym samym 
tytułem, oraz samodzielne przygotowanie harmonijkowych książek. Do stworzenia prac 
posłużyły materiały z recyklingu, papiery, filce, tkaniny, guziki, a także kredki i pastele. 
Efektem końcowym były ciekawe konstrukcyjnie książki - dopracowane artystycznie 
picturebooki. Każdy młody artysta miał możliwość opowiedzenia o swoim projekcie 
i pochwalenia się wykorzystanymi materiałami. Popołudniowe warsztaty odbyły się w Filii nr 
16, przy ul. Wajdy 21. Ich uczestnikami byli stali czytelnicy biblioteki oraz bibliotekarze. Tym 
razem inspiracją do stworzenia artystycznych książek były dwa prostokąty. Uczestnicy 
warsztatów wykazali się bujną wyobraźnią i udowodnili, że potrafią przygotować atrakcyjne 
wizualnie, ciekawe książki obrazkowe w oparciu o dwa, pozornie proste elementy. Warsztaty 
cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zarówno prowadzący, jak i uczestnicy, dali się porwać 
zabawie. Młodzi artyści nie tylko dowiedzieli się czym jest książka obrazkowa i jak ciekawe 
formy może przybrać, mieli również okazję sami ją stworzyć. Prace zaprojektowane przez 
uczestników warsztatów bardzo podobały się Janowi Bajtlikowi. Warsztaty plastyczne, łącząc 
zabawę z nauką, stanowią doskonałą formułę zajęć rozwijających dla dzieci i młodzieży. 
Miejska Biblioteka Publiczna zamierza kontynuować tę formułę przy okazji innych spotkań. 
- 88. Urodziny Kubusia Puchatka i 76. rocznica polskiego wydania Kubusia Puchatka, 
przez cały miesiąc październik w filiach przeprowadzono kilkadziesiąt imprez 
popularyzujących postać Kubusia Puchatka. Najciekawsze z nich, to: przedstawienia teatralne 
przygotowane przez bibliotekarzy i zajęcia edukacyjne. 
Szczególną atrakcją zorganizowaną z tej okazji, było spotkanie autorskie z Pauliną Wilk  
Autorka książeczek dla dzieci: "Przygody Misia Kazimierza", "Lato Misia Kazimierza" 
i "Podróże Misia Kazimierza", odwiedziła nowo otwartą placówkę biblioteczną na Osiedlu 
Witosa. Była okazja, by uczniowie mogli poznać historię powstania kolejnych opowiadań. 
Rozmowom o podróżach nie było końca. Każdy z uczestników miał okazję zaprojektować 
swoje Misia z wybranego przez siebie kraju. Następnie wszystkie misiowe dzieła zostały 
umieszczone w pociągu, który wyruszył w podróż dookoła świata.  
Spotkanie odbyło się 15 października 2014 r. w Filii nr 12. Fotorelacja ze spotkania dostępna 
pod linkiem: 
https://www.facebook.com/MBPKatowice/photos/pcb.10153315115058677/10153315113488
677/?type=1&theater 
Szczegółowy plan zajęć odbywających się w ramach Urodzin Kubusia Puchatka dostępny pod 
linkiem: 
http://www.mbp.katowice.pl/index.php?menu=imprezy&strona=kalendarium&id=2014&impr
eza=urodzinypuchatka2014 
- Europejski Tydzień Demokracji Lokalnej – 13-19 października 2014 r. W tym roku 



tematem EDTL było Demokracja partycypacyjna - współudział, propozycje, decyzje.  
Z tej okazji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach zorganizowano następujące 
spotkania: 
- Moje miejsce na Ziemi – impreza edukacyjna dla uczniów kl. III ze Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 (17 października 2014 r., godz. 17.00, Filia nr 16) 
- ABC demokracji, czyli jak to działa – spotkanie dla dzieci z Ośrodka Wychowawczego 
Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi, ul. Leopolda 1 (17 października 2014 r., godz. 17.00-
18.00, Filia nr 36). 
 
GRA MIEJSKA Wehikuł Czasu: Akcja w Kato – gra miejska zainspirowana najnowszą 
powieścią Marty Obuch "Szajba na peronie 5.", której akcja rozgrywa się w Katowicach. 
Uczestnicy gry, podobnie jak bohaterowie książki przenieśli się w czasie do 1929 roku, by 
stawić czoła niezwykłemu wyzwaniu. Celem gry jest promocja międzywojennej historii 
Katowic w atrakcyjnej formie gry w stylu „urban escape game”. To styl gry miejskiej oparty o 
zadania wymagające spostrzegawczości, logicznego myślenia, szybkiego kojarzenia i łączenia 
faktów, a także współpracy w zespole. Wykorzystywane są szyfry, zadania matematyczne, 
zadania na pamięć i spostrzegawczość. 
Organizatorem gry był Urząd Miasta Katowice, jej realizacja została powierzona firmie Silesia 
Events. Miejska Biblioteka Publiczna włączyła się do zabawy m.in. poprzez użyczenie lokalu. 
Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. (29 listopada 2014 r., godz. 11.00-14.00, 
Filia nr 13). 
- 13. Festiwal NORDALIA – tegoroczny festiwal NORDALIA trwał od 9 do 31 października. 
W ramach festiwalu Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała następujące wydarzenia dla 
dzieci i młodzieży: 
- NORDALIA 2014 Sporty uprawiane przez Wikingów – warsztaty dla dzieci i młodzieży 
prowadzone przez Remigiusza Rogosza, historyka z Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
Przebywając na Islandii uczestniczył m.in. w rocznym kursie języka staroislandzkiego, religii 
skandynawskiej oraz literatury staroskandynawskiej (15 października 2014 r., godz. 10.00-
11.00, Filia nr 14), 
- Piękne wnętrze – warsztaty plastyczno-artystyczne dla dzieci i młodzieży poświęcone 
dizajnowi skandynawskiemu prowadzone przez Ewę Kokot (22 października 2014 r., godz. 
11.30, Filia nr 25) 
- Światowy Dzień Postaci z Bajek – MBP zorganizowała szereg zajęć i zabaw dla dzieci, 
związanych z postaciami z bajek. Odbyły się lekcje biblioteczne, konkursy, przygotowano 
prezentacje multimedialne. Szczegółowy plan zajęć dostępny pod linkiem: 
http://www.mbp.katowice.pl/index.php?menu=imprezy&strona=kalendarium&id=2014&impr
eza=postaciezbajek2014 
- Narodowe Święto Niepodległości (11.11.2014) 
W ramach obchodów Święta Niepodległości zorganizowano 11 imprez skierowanych do dzieci 
i młodzieży (lekcje biblioteczne, konkurs recytatorski, złożenie kwiatów pod pomnikiem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, zajęcia literackie). W czasie zajęć pracownicy MBP 
przekazywali dzieciom wiedzę na temat wydarzeń historycznych związanych z Świętem 
Niepodległości oraz umacniali postawy patriotyczne wśród młodzieży.  
Szczegółowy plan zajęć odbywających się w ramach obchodów Święta Niepodległości 
dostępny pod linkiem: 
http://www.mbp.katowice.pl/index.php?menu=imprezy&strona=kalendarium&id=2014&impr
eza=11listopad2014 
-Światowy Dzień Pluszowego Misia (25.11.2014) 
Jak co roku MBP w Katowicach hucznie obchodziła Światowy Dzień Pluszowego Misia. Z tej 
okazji w filiach biblioteki zorganizowano kilkadziesiąt imprez o różnym charakterze. 
W czasie przygotowanych przez bibliotekarzy zajęć dzieci miały okazję zapoznać się 
z szerokim przekrojem literatury dziecięcej na temat pluszowych misiów. Najmłodsi 
uczestniczyli również w tematycznych zabawach ruchowych oraz plastycznych. Biblioteka 



umożliwiła także dzieciom wzięcie udziału w konkursach literackich i plastycznych  
Obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia rokrocznie cieszą się wśród dzieci wielką 
popularnością. Najmłodsi uczestniczą w proponowanych zajęciach wyjątkowo chętnie. 
Przygotowana z tej okazji oferta edukacyjna spotyka się również z bardzo dużym 
zainteresowaniem ze strony przedszkoli oraz szkół.  
Szczegółowy harmonogram obchodów Światowego Dnia Pluszowego Misia jest dostępny pod 
linkiem: 
http://www.mbp.katowice.pl/index.php?menu=imprezy&strona=kalendarium&id=2014&impr
eza=dzienmisia2014 
- Andrzejki (30.11.2014) 
Z okazji Andrzejek w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej zorganizowano szereg zajęć 
edukacyjnych oraz imprez popołudniowych skierowanych dla dzieci. W czasie ich trwania 
omawiano i praktykowano andrzejkowe tradycje oraz wróżby. Andrzejkowe imprezy 
popołudniowe cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, frekwencja na 
tych zabawach co roku jest bardzo wysoka.  
Szczegółowy harmonogram zajęć zorganizowanych z okazji Andrzejek dostępny pod linkiem: 
http://www.mbp.katowice.pl/index.php?menu=imprezy&strona=kalendarium&id=2014&impr
eza=andrzejki2014 
- Mikołajki 
W grudniu z okazji Dnia Świętego Mikołaja MBP przygotowało dla dzieci i młodzieży 
szeroką ofertę zabaw, konkursów i zajęć literackich. Łącznie w grudniu odbyło się kilkanaście 
różnorodnych spotkań, w czasie których dzieci miały okazję min. poznać historię Świętego 
Mikołaja, posłuchać bajek na jego temat, wziąć udział w różnych zabawach ruchowych oraz 
plastycznych. Obchody tego święta w bibliotece cieszą się co roku dużą popularnością i są z 
zadowoleniem przyjmowane przez dzieci oraz ich opiekunów. 
Szczegółowy plan przeprowadzonych zajęć można znaleźć pod linkiem: 
http://www.mbp.katowice.pl/index.php?menu=imprezy&strona=kalendarium&id=2014
&impreza=mikolajki2014 
 
Zajęcia cyklicznie prowadzony cały rok: 
- [RED]akcja – warsztaty dziennikarskie,  w okresie sprawozdawczym odbyło się 6 spotkań 
dla młodzieży, w czasie których kontynuowano ćwiczenia doskonalące umiejętności pisania 
notatki prasowej, wywiadu i reportażu. która  odpowiadała za wsparcie informatyczne  
i wykorzystanie nowych technologii w  działaniach kółka dziennikarskiego.  

- Dyskusyjne Kluby Książki  
W roku 2014 prowadzonych jest 11 Dyskusyjnych Klubów Książki (6 z nich przeznaczonych 
jest dla dorosłych czytelników), których celem jest ożywienie środowisk skupionych wokół 
bibliotek oraz zachęcenie samych bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie.  

Biblioteka priorytetowo traktuje również czytelnictwo dzieci i młodzieży. Obecnie 
prowadzi 5 Dyskusyjnych Klubów Książki 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 książek dla dzieci 
zatytułowany Bajka z … ciastkiem.. W każdy 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 godz. 14.00), bibliotekarze (a 
nierzadko rodzice, dziadkowie czy zaproszeni goście) głośno czytają dzieciom przez co 
najmniej 30 minut. 
- Czytanie jak fruwanie działania prezentujące literaturę dziecięcą oraz ideę głośnego czytania 
dzieciom realizowane we współpracy z placówkami oświatowymi.  Działania realizowane są 



w filiach: 5, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 24, 25, 27, 36. 
- Zajęcia konwersacyjne z języka angielskiego obywają się od października 2013 roku  
w filiach nr: 7, 12, 14, 16, 28 i 32. Zajęcia prowadzone są na różnych poziomach 
zaawansowania, w różnych grupach wiekowych dla czytelników biblioteki oraz pracowników. 
W roku 2014-2015 prowadzimy 9 grup konwersacyjnych dla dzieci i młodzieży, w tym: trzy 
są kontynuowane z roku poprzedniego, pięć grup jest mieszanych – należą do niej zarówno 
kontynuujący naukę w Bibliotece, jak i nowi uczniowie, stworzyliśmy także cztery nowe 
grupy dla dzieci i młodzieży. Jest to dowodem na rosnące zainteresowanie prowadzonymi w 
Bibliotece lekcjami języka angielskiego. 
- Warsztaty plastyczne Tęcza, Akwarelki i Kredka 
Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 6 – 14 lat, które mają ochotę rozwijać swoje 
zdolności plastyczne. Program wypełniony jest ciekawymi zajęciami. Dzieci uczą się 
malowania, rysowania, kolażu, poznają ciekawe techniki plastyczne, podstawy rysunku 
i zasady tworzenia perspektywy. Prace wykonywane różnymi technikami np.: ołówek, pastele, 
tusz, origami, a także przy użyciu plasteliny, masy solnej itp. Uczestniczące w zajęciach dzieci 
biorą udział w konkursach plastycznych organizowanych przez Bibliotekę. Od września 2013 
r. kółka plastyczne prowadzone są przez pracowników filii pod nadzorem merytorycznym 
plastyka.  
- Lekcje biblioteczne i wyjścia do biblioteki 
Jedną z najpopularniejszych form pracy z czytelnikiem dziecięcym są lekcje biblioteczne. 
Głównym celem tego typu zajęć, jest zapoznanie młodego czytelnika z biblioteką, praktyczną 
prezentacją sposobów korzystania z biblioteki, jej agend, zbiorów oraz urządzeń. W naszej 
ofercie znajdują się lekcje dostosowane do różnych poziomów kształcenia, wzbogacone 
o nowoczesne pomoce dydaktyczne. Lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów z zakresu przysposobienia bibliotecznego, podstaw bibliografii i informacji 
naukowej z wykorzystaniem komputerowych baz danych oraz tematyczne - na zamówiony 
temat, prowadzone są przez wszystkie filie Biblioteki. 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. łącznie przeprowadzono 276 lekcji z udziałem 
5293 uczniów oraz oprowadzono 137 wycieczek (2004 uczestników).  
- Działania z elementami biblioterapii 
Biblioteka (Filia nr 38), jako miejsce w szpitalu,  poprzez swoją różnorodność działań, została 
bardzo dobrze przyjęta w środowisku pacjentów, w środowisku nauczycielskim i ściśle 
medycznym. Nauczyciele, terapeuci i wolontariusze z przyjemnością biorą udział  
w zajęciach, przyprowadzają grupy zbiorowe do Biblioteki, a nawet sami proszą  
o przygotowanie tematów zajęć, w których dzieci mogłyby wziąć udział.  
Zajęcia organizowane przy łóżku pacjenta – wizyty na oddziałach szpitalnych, odpowiedni 
dobór literatury, rozmowa indywidualna z pacjentem związana z uwzględnieniem 
psychologicznych i społecznych aspektów konkretnego przypadku, budowanie u chorego 
pozytywnego myślenia i wiary w siebie, opracowywanie zabaw o działaniu terapeutycznym w 
oparciu o dostępną litearturę, czytanie książek przy łóżku chorego (indywidualnie lub w 
grupie). 
- Mała forma teatralna  
Teatr jest nieodłącznym elementem działań literackich w Bibliotece. Teatrzyki kukiełkowie 
Teatrzyku Kurtyna na dobre wpisały się w repertuar biblioteczny. W przygotowaniu 
teatrzyków uczestniczą dzieci, które włączają się w cały proces tworzenia przedstawienia: „W 
Dolinie Muminków”, „Makowa Panienka”, „Piękna i Bestia”. W Filii nr 16 działa kółko 
teatralne Zabawa w teatr, które spotyka się raz w miesiącu i przygotowuje przedstawienie 
według własnego scenariusza. Kamishibai, czyli teatrzyk obrazkowy jest wykorzystywany do 
działań z dziećmi na zajęciach, jako pomoc dydaktyczne i przyczynkiem do kreatywnego 
tworzenia opowiadań dzieci.  
 
 
 



5.3. Stan prac nad bibliografią miasta. 
 
W 2013 r. Biblioteka podjęła prace nad tworzeniem Bibliografii Katowic. Bibliografia 
opracowywana jest w systemie PROLIB-Bibliografia M21 przez pracownika zatrudnionego na 
samodzielnym stanowisku ds. bibliografii miasta. Jest to bibliografia retrospektywna i bieżąca, 
przedmiotowa, zawierająca pewne elementy bibliografii podmiotowej.  
Celem prac bibliograficznych jest dokumentowanie dorobku kulturowego Katowic, stworzenie 
kompleksowej bazy informacji o mieście, zaspokajanie potrzeb informacji o życiu miasta oraz 
popularyzacja wiedzy o środowisku lokalnym. 
W roku sprawozdawczym prace polegały na : 

 wprowadzaniu do bazy Bibliografia Katowic książek i ich rozdziałów znajdujących się 
w zasobie Biblioteki 

 przeglądaniu zawartości prasy lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej, m.in. Gazety 
Wyborczej,  Dziennika Zachodniego, Gościa Niedzielnego, Naszych Katowic, KTW 
(Katowickiego Magazynu Kulturalnego), miesięcznika Śląsk, Polityki i gromadzeniu w 
formie fiszek materiałów do bibliografii;  

 przeszukiwaniu zawartości bibliografii narodowej, bibliografii specjalnych, stron 
internetowych wydawnictw, instytucji kultury i katalogów innych bibliotek w celu 
zebrania informacji na temat piśmiennictwa dotyczącego Katowic; 

 rejestrowaniu w bazie zebranych dokumentów (sporządzanie opisów formalnych, 
adnotacji, haseł przedmiotowych, klasyfikacji). 

 
Opisy bibliograficzne sporządzano z autopsji w oparciu o zbiory własne Biblioteki, zbiory 
bibliotek ościennych, a także źródła prywatne.  
Na dzień 31.12.2014 r. baza Bibliografia Katowic liczyła 1800 dokumentów. 
 
W dniach 2-3 czerwca 2014 r. pracownik zatrudniony na stanowisku ds. Bibliografii miasta 
uczestniczył w Ogólnopolskiej Konferencji-Szkoleniu „Bibliografia regionalna a współczesny 
użytkownik. Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP”. Organizatorem 
konferencji była Książnica Beskidzka, a obrady odbywały się w Bielsku Białej i Szczyrku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Obsługa osób niepełnosprawnych i specjalnych grup użytkowników 
 
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: Filię nr 34 (ul. Medyków 14) przy Centralnym Szpitalu 
Klinicznym im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Filię nr 
38 (ul. Medyków 16) przy Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. 
 
Czytelnictwo i czytelnicy w filiach szpitalnych 
Zważywszy na specyfikę filii - głównie praca z czytelnikiem na oddziałach szpitalnych oraz to, 
że bibliotekarz w siedzibie filii nr 34 jest obecny codziennie tylko przez 1,5 godziny, bo 
w pozostałym czasie przebywa na oddziałach szpitalnych - osiągnięte wyniki świadczą 
o zaangażowaniu pracowników w ich codzienną pracę. Mimo niewielkiego spadku 
czytelników w stosunku do roku 2013 (3 czytelników mniej) placówka cieszy się 
zainteresowaniem nie tylko pacjentów, ale również pracowników administracji szpitala 
i personelu medycznego (około 300 czytelników). 
W Filii nr 38 doposażono lokal w kolorowe stoliczki i krzesełka dostosowane do wzrostu 
dzieci. Ściany ozdobiono ilustracjami z bajek i naklejkami o tematyce dziecięcej. Umieszczono 
w widocznym miejscu barwne pudełka pełne kolorowych kredek, flamastrów i farb. 
Stworzono przyjazne warunki do przeprowadzania zajęć bibliotecznych. Dzięki temu filia stała 
się obiektem bardzo chętnie odwiedzanym przez rodziców z dziećmi – pacjentami GCZD, a 
także dzieci oczekujących na fizjoterapię. Bibliotekę doposażono także w pojemniki 
ułatwiające przechowywanie materiałów plastycznych, co podniosło poziom estetyki w filii.  
Działalność i rosnące czytelnictwo oceniamy pozytywnie. Zanotowano bardzo znaczący 
wzrost liczby czytelników; o 139 czytelników. 
Należy również nadmienić, że na stan czytelnictwa w filiach szpitalnych duży wpływ ma 
wysokość podpisanych przez szpitale kontraktów z NFZ. Stąd również wynikają wahania 
związane z dużym natężeniem czytelnictwa w pierwszych miesiącach każdego roku oraz 
znacznie niższym wskaźnikiem notowanym pod koniec roku kalendarzowego. 
 
Wypożyczenie i udostępnianie na miejscu zbiorów bibliotecznych. Księgozbiór. 
Gromadzenie materiałów bibliotecznych 
W Filii nr 34 czytelnictwo wzrosło o 286 wypożyczeń w stosunku do roku ubiegłego. Na ten 
fakt ma niewątpliwie wpływ przeprowadzana systematycznie selekcja oraz dbałość 
o estetyczny wygląd księgozbioru. Zwraca również uwagę, że preferencje czytelników 
dorosłych poddanych leczeniu szpitalnemu, są często zupełnie inne niż czytelników 
w tradycyjnych filiach bibliotecznych. Literatura powinna spełniać funkcje terapeutyczne 
i budować pewność siebie pacjenta. Nadmienić należy, że popularnością cieszą się zarówno 
nowe, jak i klasyczne pozycje literackie. 
W Filii nr 38 zanotowano znaczny wzrost wypożyczeń na miejscu - o 1603 woluminów oraz 
wypożyczeń - wzrost o 701 pozycji. Kierownik filii ocenia, że dobra współpraca z Działem 
Gromadzenia przyczyniła się do nasycenia księgozbioru w Filii nr 38. Książki są kolorowe, 
tytuły zgodne z oczekiwaniami czytelników.  
 
Popularyzacja książki i działalność kulturalna 
W ramach działań na rzecz pacjentów i podopiecznych szpitali, filie oprócz oferty książek 
proponują również imprezy cykliczne organizowane w związku ze świętami oraz dniami 
szczególnymi. W omawianym okresie w filiach zorganizowano wiele imprez dla dzieci 
i dorosłych (m.in. Światowy Dzień Chorego, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, 
Tydzień Bibliotek). W filii szpitalnej dla dorosłych bibliotekarze stosują różnego rodzaju 
działania związane z biblio- i książkoterapią, np.: czytanie książek przy łóżku chorego, 



odpowiedni dobór literatury, rozmowa indywidualna z pacjentem – budowanie u chorego 
pozytywnego myślenia i wiary w siebie, zajęcia o działaniu terapeutycznym itp. Z roku na rok 
coraz więcej osób (chorych i niepełnosprawnych) bierze udział w zajęciach integracyjnych, 
które przygotowują pracownicy biblioteki. 
 
W roku 2014 zorganizowano ogółem: 
 274 imprezy literackie i plastyczne, w których wzięło udział 581 pacjentów GCZD  
(min. Światowy Dzień Chorego, Światowy Dzień Kota, Międzynarodowy Dzień Książki dla 
Dzieci, Światowy dzień Książki i Praw Autorskich, Tydzień Bibliotek, Urodziny Kubusia 
Puchatka, Światowy Dzień Pluszowego Misia), 
 57 razy spotkano się z dziećmi  na oddziałach szpitalnych w ramach akcji: Bajka 
z ciastkiem, w których  uczestniczyło 351 czytelników, 
 w ramach akcji Ferie z książką, które odbywało się w tym roku pod hasłem: A nóż, 
widelec… biblioteka zorganizowała 10 imprez w których wzięło udział ogółem wzięło 99 
małych pacjentów, 
 w ramach akcji Lato z książką, które odbywało się pod hasłem: W cudowną podróż na 
Gotlandię zorganizowano 28 spotkań, w których wzięło udział ogółem 323 pacjentów GCZD. 
 
Od marca Filia nr 38 prowadzi swojego bloga. Do  końca 2014  przygotowano 39 wpisów. 
Obejrzało je ogółem 3518 osób. Wśród rodzin dzieci leżących w szpitalu blog cieszy się 
niezwykłą popularnością.  
 
W Filii nr 34, podobnie jak w roku ubiegłym, 14 lutego w ramach obchodów Światowego 
Dnia Chorego zorganizowano spotkanie czytelnikami – pacjentami szpitala. Rozdano ulotki 
oraz zakładki do książek. 23 kwietnia, w Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, 
przeprowadzono indywidualne przy łóżku pacjenta pogadanki na temat zasad działania 
biblioteki szpitalnej, zachęcano do korzystania z księgozbioru filii. Pacjentom rozdano 
okazjonalne zakładki, a przed biblioteką rozwieszono plakat promujący Święto Książki.  
W Tygodniu Bibliotek odbywającym się pod hasłem Czytanie łączy pokolenia bibliotekarze 
przypominali pacjentom o roli książki i biblioterapii w procesie zdrowienia. Objaśniano 
metody stosowane przez bibliotekarzy, a które mają wspólny cel: pomoc w walce z chorobą, 
zachęcanie do podejmowania wysiłku do walki z własną chorobą. Zorganizowano 5 spotkań na 
oddziałach szpitalnych, w których wzięło udział  ogółem 30 chorych. 
 
Praca w bibliotekach szpitalnych wymaga od pracowników szczególnych predyspozycji 
i gotowości na zmierzenie się z problemami chorych osób. Realizowane zadania wykraczają 
poza tradycyjne funkcje typowej biblioteki (codzienne wizyty na oddziałach szpitalnych, 
organizowanie zajęć przy łóżkach pacjentów, pomoc w nauce chorym dzieciom, itp.). 
Biblioteka poprzez swoją różnorodność działań jest bardzo dobrze przyjmowana przez 
środowisko zarówno pacjentów, jak i przez środowisko medyczne. Dotychczasowa współpraca 
biblioteki z oddziałami szpitalnymi przebiega pozytywnie, owocując sympatią, życzliwością i 
zadowoleniem pacjentów. 
  
Dodać należy, że pacjenci/czytelnicy filii szpitalnych pochodzą z różnych części kraju – 
poprzez swoją działalność filie szpitalne przyczyniają się nie tylko do popularyzacji sieci 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, ale również poza granicami naszego 
województwa. Budują dobry wizerunek zarówno MBP, jak i miasta Katowice.  
 
 
 
 
 



 
6.2. Liczba czytelników i wypożyczeń w filiach szpitalnych: 

Filia szpitalna Stan księgozbioru 
ogółem 

Liczba czytelników Wypożyczenia 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Filia nr 34  4262 4249 1453 1450 12378 12664 

Filia nr 38  2636 2705 1853 1992 9057 8508 

 
6.3. Zbiory dla czytelników niepełnosprawnych: 
– liczba tytułów książek mówionych (audiobooków): 
4976 tytułów- na CD w Filiach nr:1, 9, 11,13, 25, 32, 35, 5 Mł. 
4018 tytułów na kasetach magnetofonowych w Filiach nr 1 i 32 
1597 w formacie CF (Czytak) W OKM w Filii nr 1 
W 2014 r. włączono do zbiorów 706 tytułów audiobooków za kwotę 14.166,47 zł. 
 
6.4. Czy Biblioteka posiada stanowiska komputerowe lub inne sprzęty techniczne 
przystosowane dla osób z dysfunkcją wzroku. Jeśli tak, to jakie? 
 
Oddział Książki Mówionej, który funkcjonuje przy Filii nr 1, wyposażony jest w dwa stanowiska 
komputerowe przystosowane dla osób z dysfunkcją wzroku, posiada także do dyspozycji 
czytelników specjalistyczny program komputerowy – Window Eyes, skaner przetwarzający tekst 
dokumentu na mowę, a także linijkę brajlowską SuperVario 80 (wyposażoną w interfejs 
Bluetooth). W roku 2014 w ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki 
mówionej dla osób niewidomych i słabo widzących” realizowanego przez Stowarzyszenie 
„Larix” użyczono bibliotece Czytaka Plus, który udostępniany jest czytelnikom za pobraniem 
kaucji.  
 
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. 
 
MBP w Katowicach w roku 2014 prowadziła różnorodne działania na rzecz osób chorych, 
niepełnosprawnych, seniorów, a także osób wykluczonych. Jednym z priorytetów było 
zwiększenie udziału tej grupy czytelników osób w imprezach kulturalnych, artystycznych, 
sportowych i rekreacyjnych.  
 
1. Promocja i prezentacja twórczości artystyczną osób niepełnosprawnych. 
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach odbyły się: wystawa pokonkursowa 
niepełnosprawnych uczniów z katowickich szkół integracyjnych (19.03. – 4.05., Filia nr 32), 
spotkanie z Karoliną Osajdą – niesłyszącą od urodzenia projektantką i fotograficzką (26.09., 
Filia nr 11), przedstawienie pt. Poskromnienie złośnicy” pensjonariuszy Dziennego Domu 
Pomocy Społecznej (24.09., Filia nr 3),  spotkanie z głuchoniewidomym podróżnikiem 
Krzysztofem Wostalem (13.10., Filia nr 1, w ramach programu Katowice Bez Barier), 
spotkanie autorskie z niedowidzącą poetką Doną Dowojno. (9.12., Filia nr 1, w ramach 
programu Katowice Bez Barier). 
 
 
 



2. Organizacja imprez integracyjnych związanych ze świętami i dniami szczególnymi dla 
osób niepełnosprawnych oraz zajęć prowadzonych cyklicznie w filiach Biblioteki dla dzieci 
i dorosłych. 
 
ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO - imprezy przeprowadzane w ośrodkach dla osób 
niepełnosprawnych i w szpitalu (11 lutego 2014 r., Filie nr 34 i 38). 
ŚMIECHOTERAPIA – spektakl Przyjaciele w wykonaniu Studia Rozrywkowo-Teatralnego 
Duet dla dzieci niepełnosprawnych (Filia nr 38) oraz pacjentów w Górnośląskim Centrum 
Zdrowia Dziecka (Filia nr 38) (2 kwietnia 2014 r., Filia nr 32 godz. 12.15; Filia nr 38 
(szpitalna) godz. 14.00). 
DZIEŃ MATKI Kochamy nasze mamy – laurka dla mamy, zajęcia dla dzieci z klasy 
integracyjnej ze Szkoły Podstawowej nr 45 (22 maja 2014 r., godz. 10.00-11.00, Filia nr 36),  
DZIEŃ MATKI Moja mama, czy wy wiecie, najwspanialsza jest na świecie! – impreza 
integracyjna z okazji Dnia Matki, w oparciu o książkę Annette Aubrey Rodzina Zuzi, 
dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 (27 maja 2014 r., godz. 11.30-12.30, Filia nr 16),  
DNI POLSKO-CZESKIE Opowieści z mchu i paproci - spotkanie literacko-muzyczne 
dla dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 67 z Odziałem Integracyjnym (28 maja 2014 r., godz. 
10.30-11.30, Filia nr 33),  
DZIEŃ MATKI Mama jedyna i ukochana - spotkanie integracyjne w Rodzinnym Domu 
Pomocy Społecznej połączone z występem młodzieży z Gimnazjum nr 18 (30 maja 2014 r., 
godz. 11.30-13.00, Filia nr 27),  
URODZINY MIASTA Katowice w słońcu września - spotkanie literacko-muzyczne dla 
uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 (11 września 2014 r., godz. 10.00-11.00, Filia nr 33) 
URODZINY MIASTA Katowice – takie miasto na Górnym Śląsku – lekcja biblioteczna 
z okazji 149.rocznicy nadania praw miejskich Katowicom dla uczniów Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 4 (15 września 2014 r., godz. 11.00-12.00, Filia nr 16) 
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIESŁYSZĄCYCH Tam, gdzie mieszka ilustracja: 
Dzień książki obrazkowej – zabawa integracyjna dla dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 52 
oraz dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego dla Dzieci Słabo i Niesłyszących (25 września 
2014 r., godz. 11.00-12.00, Filia nr 11) 
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIESŁYSZĄCYCH – spotkanie z Karoliną Osajdą, 
niesłyszącą artystką-fotografem, projektantką (26 września 2014 r., godz. 11.00-12.00, Filia nr 
11) 
XIV OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA - głośne czytanie dzieciom 
z Przedszkola Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi (30 września 2014 r., godz. 10.00-11.00, Filia 
nr 16) 
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB STARSZYCH Barwna jest jesień życia – impreza 
integracyjna organizowana przez Filię nr 12 w Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo – 
Pielęgnacyjnym „Karolinka” (1 października 2014 r., godz. 11.00, Filia nr 12) 
MIĘDZYNAROWODY DZIEŃ BIAŁEJ LASKI Porozmawiajmy o niepełnosprawności – 
lekcja biblioteczna w Oddziale Książki Mówionej dla uczniów Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 4. (15 października 2014 r., godz. 9.00-10.30, Filia nr 1) 
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BIAŁEJ LASKI Poznawanie świata przez dotyk – zajęcia 
edukacyjne dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Oddziale Książki Mówionej 
w Filii nr 1. (15 października 2014 r., godz. 11.00-12.00, Filia nr 1) 
EUROPEJSKI DZIEŃ SENIORA Starzy – to dzieci, które za szybko urosły – zajęcia 
integracyjne dla seniorów z Dziennego Domu pomocy Społecznej Bogucice-Zawodzie.  
(16 października 2014 r., godz. 10.00-11.00, Filia nr 16). 
 
 
 
 
 



3. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób 
niepełnosprawnych i starszych. 

MBP uczestniczy w działaniach na rzecz integracji osób niepełnosprawnych 
zainicjowanych przez inne instytucje i organizacje oraz podejmuje się organizacji w/w działań. 
Wśród wydarzeń znaleźć można spotkania integracyjne dla seniorów, podopiecznych placówek 
edukacyjnych dla niepełnosprawnych, czytanie bajek kamishibai podopiecznym Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej i w Centrum Rehabilitacyjno-Oświatowym Odrodzenie, 
biblioterapię dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej Św. Agaty, konkurs literacki dla 
pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej, akcję ekologiczną połączoną 
ze sprzątaniem dzielnicy dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4, zajęcia literackie dla 
dzieci z autyzmem ze Specjalnego Punktu Przedszkolnego, a także prelekcja dla studentów 
Uniwersytetu Śląskiego związane z uwarunkowaniami pracy z niepełnosprawnymi, spotkanie 
z lektorem języka migowego i koncerty umuzykalniające w wykonaniu Instytucji Promocji 
i Upowszechniania Muzyki Silesia. We współpracy ze Stowarzyszeniem Świat jest dla nas 
odbywa się cykl bezpłatnych zajęć w ramach projektu SUPER 60+ Rządowego Programu 
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 ze środków Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej. Projekt kierowany jest do seniorów, którzy chcą uczestniczyć w życiu 
społecznym i zdobyć wiedzę na temat obowiązujących przepisów praw, lubią aktywnie i twórczo 
spędzać czas wolny, rozwijać się, wzmacniać kondycję i poczucie własnej wartości. Podczas 
zajęć seniorzy mieli m.in. okazję wysłuchać wykładów na temat psychologii, prawa, IT – 
nowoczesnych technologii, komunikacji i asertywności, rozwoju osobistego, podróżowania. 
Odbyły się też warsztaty z rękodzieła, zdrowego trybu życia, zajęcia sportowe, spotkanie ze 
stylistą i inne. Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem. 

W ramach działań integracyjnych, MBP współpracuje z wieloma instytucjami, takimi 
jak: Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny „Karolinka”, Dzienny Dom Pomocy 
Społecznej Bogucice-Zawodzie, Katowickie Stowarzyszenie na rzecz Osób Starszych, 
Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia „Opoka”, Górnośląskie Centrum Zdrowia 
Dziecka, Stowarzyszenie „Przystań”, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Świetlica 
Środowiskowa Św. Agaty, Fundacja „Świat jest dla nas”,  Centrum Rehabilitacyjno-Oświatowe 
„Odrodzenie”, Klub Seniora „Zakątek”, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk”, Świetlica 
Środowiskowa św. Agaty oraz ze Środowiskowymi Domami Samopomocy dla 
Niepełnosprawnych, Rodzinnymi Domami Pomocy Społecznej oraz Szkołami i Przedszkolami, 
które posiadają oddziały lub klasy integracyjne. 
Łącznie w 2014 r. w 257 imprezach kulturalnych o charakterze integracyjnym wzięło udział 4062 
osoby. 
 
4. Dostosowanie bazy lokalowej do potrzeb osób o alternatywnej motoryce oraz 
dostarczanie książek do domu. 
 
Systematycznie i w miarę możliwości likwidowane są bariery architektoniczne w poszczególnych 
filiach MBP. Filie nr 12 i 17 z obiektów niedostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych 
zostały przeniesione do budynków architektonicznie przygotowanych do goszczenia osób o 
różnych dysfunkcjach ruchowych. Ponadto, pracownicy wszystkich filii na życzenie czytelników 
chorych i niepełnosprawnych dostarczają im do domu książki, czasopisma i książki mówione. 
 
5. Zakup sprzętu oraz zbiorów przeznaczonych dla osób niewidomych i niedowidzących. 
 
Oddział Książki Mówionej (Filia nr 1) jest wyposażony w sprzęt komputerowy przystosowany 
dla osób z dysfunkcją wzroku. W roku 2013 w ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy 
cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabo widzących” realizowanego przez 
Stowarzyszenie „Larix” użyczono bibliotece Czytaka Plus, który udostępniany jest czytelnikom 
za pobraniem kaucji, działalność tę kontynuowano również w roku 2014. Oddział dysponuje 
1597 tytułami książek nagranych w formacie CF. W 2014 r. włączono do zbiorów 706 tytułów 



audiobooków za kwotę 14166,47 zł. 
 
6. Działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 
 
Od wielu lat MBP zatrudnia osoby z różnym stopniem niepełnosprawności oraz pomaga 
w przysposobieniu osób niepełnosprawnych do podjęcia pracy zawodowej – współpracuje 
z Warsztatem Terapii Zajęciowej „Promyk”, a także organizuje indywidualne zajęcia oraz 
warsztaty umiejętności praktycznych dla grupy osób – podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. 
 
 
 
8. Sprawy kadrowe i sytuacja zawodowa bibliotekarzy 
 
8.1. Ogólna ocena stanu zatrudnienia 
W dniu 31.12.2014 r. w Bibliotece pracowały 189 osób, co stanowi 184 etatu 
przeliczeniowego, w tym: 177 osób pełnozatrudnionych oraz 12 osób niepełnozatrudnionych. 
Z pracujących wyłączonych zostało 7 osób, których stosunek pracy uległ zawieszeniu 
w związku z: urlopem wychowawczym – 4 osoby, świadczeniem rehabilitacyjnym – 1 osoba,  
urlopem bezpłatnym – 2 osoby. 
Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. stanowiło 99,7 % zatrudnienia planowanego. 
 
Miejska Biblioteka Publiczna zatrudnia 13 osób niepełnosprawnych z różnego typu 
dysfunkcjami, w tym: 
- 2 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 
- 6 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
- 5 osób z lekkim stopniem niepełnosprawności. 
W 2014 roku przyjęto do pracy 10 osób, a  6 pracowników osób rozwiązało umowę o pracę, 
wszyscy na mocy porozumienia stron. 
 
Struktura poziomu wykształcenia pracowników MBP w Katowicach przedstawia się coraz 
korzystniej. Obecnie wykształcenie kierunkowe (średnie i wyższe z zakresu 
bibliotekoznawstwa) posiada 92,1 % ogółu pracowników merytorycznych. 
 
Struktura zatrudnienia w dniu 31.12.2014 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach 
przedstawiała się następująco: 
- pracownicy merytoryczni: 140 osób tj. 139 etatu 74,07 % ogółu pracowników,  
- pracownicy administracyjni: 27 osób tj. 24,875 etatu 14,29 % ogółu pracowników, 
- pracownicy obsługi: 22 osoby tj. 20,125 etatu 11,64 % ogółu pracowników. 
 
Pracownicy administracyjni 

Rodzaj wykształcenia Liczba osób % ogółu pracowników 

wykształcenie wyższe 19 704 

wykształcenie średnie 8 29,6 

RAZEM 27 100 
 
Pracownicy merytoryczni 

Rodzaj wykształcenia Liczba osób % ogółu pracowników 



wykształcenie wyższe 118 84,3 

w tym: wyższe bibliotekarskie 109 77,8 

wykształcenie średnie 22 15,7 
w tym: średnie bibliotekarskie 20 14,3 

RAZEM 140 100 

 
8.2. Średnia płaca brutto w przeliczeniu na etat z uwzględnieniem wszystkich 
składników: tzn. płaca zasadnicza, dodatki: funkcyjny, stażowy, inne, premie (bez 
nagród) 
– pracowników merytorycznych 2.428,66 
– pracowników administracyjnych  3.080,53 
– pracowników obsługi  1.856,72 
 
8.3. Udział pracowników w doskonaleniu zawodowym: 
 
W 2014 roku studiowało 3 pracowników merytorycznych Biblioteki. 
studia wyższe, magisterskie uzupełniające II stopnia - Informacja naukowa i 
bibliotekoznawstwo - 1 osoba 
studia doktoranckie (filologia polska i teologia) - 2 osoby  

 
8.4. Udział pracowników w innych formach doskonalenia (kursy, szkolenia, 
konferencje) – tematyka, organizatorzy. 
 
Szkolenie organizowane przez pracowników Działu Metodyki, Analiz i Promocji  
 
Organizacja zajęć konwersatoryjnych z języka angielskiego. Pracownik Działu MAiP 
prowadzi w filiach MBP bezpłatne zajęcia konwersatoryjne z języka angielskiego dla 
czytelników i pracowników MBP. Zajęcia prowadzone są od 1 października 2013 r.  
w Filiach nr 14 i 32. 
Czy można jeść książki? – spotkanie z cyklu Książki non-kicz w Bibliotece (22.01.2014, Filia 
nr 16) – warsztaty dla bibliotekarzy z edukatorką, Moniką Obuchow skupione wokół tematyki 
picturebook’ow – 21 osób. 
Szkolenie na temat prowadzenia blogów oraz fanpege’y na Facebooku (18.03.2014, Filia 
nr 16) – spotkanie dla bibliotekarzy koncentrujące się na technicznych szczegółach 
związanych z prowadzeniem profili na portalach społecznościowych. – 29 osób.  
O polsko-czeskich stereotypach – panel dyskusyjny z udziałem: dr. Jacka Kurka, 
dr A. Skwary i Łukasza Grzesiczaka - redaktora portalu novinka.pl. Podczas spotkania 
poruszono kwestie kulturowe, religijne i narodowościowe społeczności polsko-czeskich.  
 (23.05.2014, Filia nr 14) – 9 osób. 
Czeskie Klimaty – spotkanie z przedstawicielami wydawnictwa. Omówiono min.: źródła 
wiedzy o literaturze czeskiej – strony instytucji kultury i wydawnictw, serwisy informacyjne, 
fora dyskusyjne i blogi, nagrody literackie. Prezentowano książki czeskich autorów 
wydawanych w Polsce w ostatnich latach. Omówiono trendy we współczesnej literaturze 
czeskiej oraz zapowiedzi nowych, interesujących publikacji, które mają się ukazać w ciągu 
najbliższych 12 miesięcy – 22 osoby.  
Spotkanie organizacyjne – akcja Lato z książką. W czasie spotkania omówiono tematykę 
tegorocznego Lata z Książką. Rozmawiano także o tym jak zachęcić dzieci do przyjścia 
do biblioteki oraz bezpieczeństwie w trakcie trwania akcji (9.06.2014, Filia nr 14) – 27 osób. 



Książka non kicz - Radość tworzenia i działania, czyli metody pedagogiki zabawy 
w pracy z tekstem literackim – Klanza (24.06.2014, Filia nr 16) – Warsztaty poprowadziła 
Grażyna Sobieska - Szostakiewicz – Superwizor PSPiA KLANZA, autorka programu 
Radość działania i tworzenia. W programie pojawiły się metody wstępne (wizytówki, tańce i 
zabawy integracyjne) oraz działania z tekstem literackim. Łącznie w szkoleniu wzięło udział 
27 osób. 
Książka non kicz - Jan Bajtlik, „Tam, gdzie mieszka ilustracja. Dzień książki 
obrazkowej”, 29 września 2014 r., godz. 16.00, Filia nr 16. 
Popołudniowe warsztaty, odbywające się w Filii nr 16, skierowane były do stałych bywalców 
biblioteki oraz bibliotekarzy. Tematem przewodnim projektowanych na zajęciach 
artystycznych książek były dwa prostokąty, wokół których tworzona była książka obrazkowa. 
Efektem pracy były ciekawe konstrukcyjnie książki, dopracowane artystycznie picturebooki. 
Każdy artysta miał możliwość zaprezentowania swego projektu reszcie uczestników 
warsztatów oraz pochwalenia się wykorzystanymi materiałami. W zajęciach udział wzięło 10 
dzieci oraz 12 bibliotekarzy. 
Fotorelacja z warsztatów z Janem Bajtlikiem: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153261730833677.1073742030.273989833676
&type=1 
Prawo autorskie w bibliotekach – Ryszard Nowosadzki, Dyrektor Okręgu Katowice 
ZAiKS, 6 listopada 2014 r., godz. 11.30-15.00, Filia nr 16. 
W szkoleniu wzięli udział kierownicy filii i działów MBP.  
W szkoleniu wzięło udział 39 osób. 
 
Konferencje i szkolenia organizowane  przez inne instytucje 
 
L.p. Szkolenie/konferencja Ilość 

osób 
data miejsce 

1  
Maraton Coachingu II 

1 osoba od 13.02. 
do 20.11 

„Metrum” 
Katowice 

ul. Zabrska 3/6 
2  

Maraton Coachingu I 
1 osoba od 6.02 

do 2.10 
„Metrum” 
Katowice 

ul. Zabrska 3/6 
4. XXIX FORUM BIBLIOTEKARZY 

„Bezpieczeństwo w Bibliotece I” 
2 osoby 31.01 Wyższej Szkoły 

Bankowej w Poznaniu 
CChhoorrzzóóww  

5. "Cyfrowa pobudka pokolenia 50+" 2 osoby 18.02 „Polska Cyfrowa 
Równych Szans” 

CINiBA 

6 Zarządzanie obiegiem dokumentów 1 osoba 20.02. UM Katowice 

7 Zarządzanie katalogiem usług dla 
obywateli 

1 osoba 21.02. UM Katowice 

8. Google to nie wszystko 1 osoba 25.02 WSB w Dąbrowie 
Górniczej 

9. Epoka e-czytelnictwa. Bibliotekarstwo 
w obliczu nowych wyzwań 

1 osoba 6.03 WBP w Opolu 



10. Weryfikacja mocy zamówionych oraz 
dobór taryf dla nośników energii - 

Sposoby weryfikacji mocy zamówionej 
dla energii cieplnej 

2 osoby 07.03 UM Katowice 

11. Nowości w systemie Prolib 3 osoby 11.03 Max Elektronik 

12. „Biblioteka bliżej czytelnika” – 
międzynarodowa konferencja. X 

Forum Bibliotekarzy Województwa 
Śląskiego w Cieszynie 

1 osoba 27.03 Akademia im. Jana 
Długosza w 

Częstochowie 

13. Konferencja inaugurująca 
uruchomienie portalu e-informacji 

kulturalnej Silesiaspace.pl 

2 osoby 31.03 Wydział Teologiczny 
UŚ 

14. Gala Jaskółki 2014 1 osoba 03.04 BCK 
Bytom 

15 Doroczna Konferencja Kadry 
Kierowniczej Bibliotek 

1 osoba 25.04 BŚ 

16. "Nowoczesne technologie w edytorstwie" 2 osoby 8.05 CINiBA 
 

17. Forum Dyrektorów Publicznych Bibliotek 
Samorządowych 

2 osoby 12.05 BŚ 

18. Warsztaty „Strony WWW dla bibliotek”, 
13-14 maja 2014 r., Warszawa 

2 osoby 13-14.05 SBP 

19 „E-booki w bibliotece” 1 osoba 16.05 Biblioteka Narodowa 

20 Wojewódzki Dzień Bibliotekarza i 
Bibliotek 

2 osoby 30.05 BŚ 
MBP Rydułtowy 

21 Szkolenie z modułu Administratora 
systemu Prolib 

1 osoba 31.05 Max Elektronik 
Katowice 

22 Konferencja „Bibliografia regionalna a 
współczesny użytkownik. Spotkanie 

Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG 
SBP” 

1 osoba 2-3.06 Książnica Beskidzka 
w Bielsku-Białej i 

Hotel META w 
Szczyrku 

23 Budowanie sieci Żywych Bibliotek w 
Polsce 

1 osoba 11-15.06 Mediateka Wrocław 

24 Organizacja imprez ze szczególnym 
uwzględnieniem imprez masowych 

1 osoba 31.06-
1.07, 7-

8.07 

ROK 
Katowice 



25 Przewodnicy po świecie książki dla 
dzieci – korepetycje dla bibliotekarzy 

1 osoba 09-13.07 Instytut Książki 
Rabka 

26 Zapomniane światy - warsztaty 1 osoba 11.08 Dom Oświatowy 
BŚ 

27 IV Konferencja Regionalna „Człowiek 
potrzebuje korzeni i skrzydeł”. 
W poszukiwaniu zapomnianych 

autorytetów 

2 osoby 18.09 WST w Katowicach 
ul. Rolna 43 

28 „Muzeum w drodze” warsztaty z 
Januszem Byszewskim 

3 osoby 19.09 Dom Oświatowy BŚ 

29 Współpraca merytoryczna między 
instytucjami - Wizytacja zajęć 

edukacyjnych z dziećmi autystycznymi 

2 osoby 25.09 Specjalny Punkt 
Terapeutyczno- 
Przedszkolny 

Katowice 

30 Warsztaty w zakresie aktualizacji 
Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Katowice 

1 osoba 15.10 MDK 
Bogucice 

31 Kongres Bibliotek Publicznych 1 osoba 20-21.10 Fundacja Rozwoju 
Społeczeństwa 
Informacyjnego 

Warszawa 
32 Targi Książki Dziecięcej w Krakowie 5 osób 23-26.10 Kraków 

33 Szkolenie dot. realizacji projektu 
"Miejski System Zarządzania - 

Katowicka Infrastruktura Informacji 
Przestrzennej" 

2 osoby 4-6.11 UM Katowice 

34 Katowickie Prezentacje Biblioteczne 11 osób 20.11 BŚ 

35 Wizyta studyjna w ramach programu 
grantowego „Wizyta za jeden uśmiech. 

Przyjedź, zobacz, działaj” 

2 osoby 20.11 MBP w Jaworznie 

36 Biblioteka Wielokulturowa 2 osoby 28.11 WBP w Opolu 

37 Miejski System Zarządzania - 
Katowicka Infrastruktura Informacji 

Przestrzennej 

1 osoba 3.12. 
 

UM Katowice 

38 Kontrola zarządcza w instytucjach 
kultury 

1 osoba 18.12 BŚ 

 
 
 
 
 



 
9. Finansowanie 

 
9.1. Wielkość budżetu Biblioteki w 2014 r., ogółem 9.680.135,26 zł: 
 
9.2. Koszty utrzymania, ogółem 1.724.501,18 zł (wzięto pod uwagę jedynie: opał, gaz, 
energię elektryczną, energię cieplną, wodę, czynsze, wywóz nieczystości, usługi 
telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, remonty bieżące np. malowanie, drobne 
naprawy, konserwacje, środki czystości, materiały biurowe). 
 
9.3. Dochody własne, ogółem 250.714,31 zł (uwzględni0no m.in. kary pobierane od 
czytelników, wynajem pomieszczeń, usługi kserograficzne, opłaty za kary czytelnicze – 
legitymacje, darowizny pieniężne, odsetki bankowe, inne dochody z działalności 
gospodarczej). 
 
9.4. Darowizny rzeczowe: książki do księgozbioru,  artykuły spożywcze i papiernicze, 
gadżety.  
 
9.5. Inne środki finansowe pozyskane przez Bibliotekę ogółem 187.266 zł, w tym: 
 
9.5.1. Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
– wysokość środków: 128.000 zł 
– tytuł programu, priorytetu, nazwa zadania Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 
– Priorytet 1 
9.5.2. Z fundacji (podać nazwę) FUNDACJA ORANGE 
– wysokość środków: 40.266 zł 
– tytuł projektu ORANGE DLA BIBLIOTEK 
9.5.3. Z innych źródeł (podać z jakich) Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów 
– wysokość środków 5.500 zł, „Dni Polsko-Czeskie w MBP w Katowicach” 
– wysokość środków 13.500 zł „Narodowe Czytanie. Henryk Sienkiewicz - Trylogia” 
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KOMPUTERYZACJA – ANKIETA za rok 2014 
 
 
 
 
Nazwa Biblioteki (z nazwą miejscowości!)  
 
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach 
 
Liczba placówek bibliotecznych skomputeryzowanych - centrala oraz filie: 33 
(tzn. posiadających sprzęt komputerowy, niezależnie od stopnia zaawansowania procesu komputeryzacji) 
 
Biblioteka nie posiada placówki centralnej. 
 
Proszę wymienić nazwy (numery) skomputeryzowanych filii bibliotecznych 
 
Filia nr 1, 3, 4, 5Młodzieżowa, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
30, 31, 32, 33, 35, 36.  
 
Czy sprzęt komputerowy jest ubezpieczony? (tak, nie) tak W ilu placówkach? 33 
 
Kto prowadzi obsługę techniczną i usuwa awarie sprzętu komputerowego i oprogramowania? 

 
1. Dział Informatyczny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach. 
2. Firmy zewnętrzne w ramach wykupionego serwisu oprogramowania „Prolib” i „Symfonia”. 

 
Stosowany system biblioteczny (nazwa i dokładna wersja) Kompleksowy System Zarządzania Biblioteką 
Prolib v. 2013.1.00 
 
Liczba placówek bibliotecznych posiadających system biblioteczny - centrala oraz filie  33.  
 
Proszę podać nazwy (numery) filii posiadających system biblioteczny (oraz nazwę tego systemu, jeżeli jest on 
inny od stosowanego w centrali). 
 
Filia nr 1, 3, 4, 5Młodzieżowa, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
30, 31, 32, 33, 36 
 
Jakie moduły systemu bibliotecznego posiada Biblioteka? (np. SOWA2 Moduł Podstawowy, Moduł 
Gromadzenia Zbiorów Zwartych, pakiet SOWA2/MARC21 itp.) 
 
Gromadzenie, Opracowanie wszystkich typów zbiorów, Wypożyczalnia, Skontrum, Magazyn,  Import 
Przewodnika BN, Klient Z39.50,  Serwer Z39.50, Klient CKHW, Administrator, OPAC WWW, Bibliografia 
M21, OPAC WWW dla Bibliografii M21 
 
Stosowany format opisu danych bibliograficznych 
 
(np. MARC 21, MARC BN, inny) MARC 21 
 
 
 
 
 

Załącznik do Rocznego Sprawozdania za 2014 r. 
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Skomputeryzowane prace biblioteczne 
 

Centrala 
(tak, nie) Filie (numery/nazwy) 

Tworzenie własnych katalogów komputerowych 
Tak Nie 

Gromadzenie zbiorów 
Nie Nie 

Wydruk inwentarzy 
Tak Nie 

Skontrum 

Tak F1, 3, 4, 5Młodzieżowa, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 
36. 

Rejestracja czytelników i wypożyczeń 

Nie F1, 3, 4, 5Młodzieżowa, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 
36. 

 
 
Proszę podać, które funkcje gromadzenia zbiorów (np. zamówienia, reklamacje, rozliczanie budżetu, itp.) są 
obsługiwane komputerowo i jakich Biblioteka używa do tego programów/modułów. 
 
Nie dotyczy 
 
Czy Biblioteka przejmuje opisy bibliograficzne z obcych baz (np. Przewodnik Bibliograficzny BN, NUKAT, Katalog 
PBP w Sieradzu, itp.)? Jeżeli tak, proszę podać, jakie są to bazy. 
 
Tak. Przewodnik Bibliograficzny BN. 
 
Jaka jest obecnie przybliżona liczba rekordów w bazie Biblioteki? 828.270 (bez ubytków); 1.014.666 (łącznie z 
ubytkami). 
 
Czy Biblioteka tworzy własne bazy danych (oprócz katalogu księgozbioru)? Proszę podać przykłady   
Bibliograficzne: Bibliografia Miasta Katowice  
 
faktograficzne, pełnotekstowe: nie  
 
we współpracy z innymi instytucjami: nie  
 
Które z wymienionych baz danych są udostępniane czytelnikom? 
 
Żadna (w przygotowaniu)  
 
Czy biblioteka posiada w swoich zbiorach gry komputerowe lub na konsolę? Proszę podać przykłady.  
 
Tak, np. Harry Potter, Gruntz, Podróże Grovera, Shrek 2, Królewna Śnieżka i siedmiu… Jaśków, Władca Pierścieni, 
Naukowe potyczki z duchami. 
 
Czy gry komputerowe lub na konsolę udostępniane są czytelnikom? W jaki sposób (korzystanie na miejscu? 
wypożyczenia na zewnątrz?) 
 
Do korzystania na miejscu.  
 
Czy biblioteka posiada lub czy ma w planach zakup czytników e-booków? 
Ma w planach  
W jaki sposób biblioteka wykorzystuje posiadane czytniki e-booków? 
Nie dotyczy 
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Dostęp do Internetu 
 
Liczba placówek bibliotecznych z dostępem do Internetu - centrala oraz filie   33  
Proszę podać nazwy (numery) filii bibliotecznych z dostępem do Internetu 
 
Filia nr 1, 3, 4, 5Młodzieżowa, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 
32, 33, 35, 36. 
 
Proszę podać rodzaj łącza (lub nazwę usługi), dostawcę oraz szybkość łącza internetowego (np.  neostrada 1 Mb/s)  
 
w centrali (brak centralnej biblioteki) DSL synchroniczne42 Mb/s  

w filiach  (proszę podać numery lub nazwy filii) 

ADSL 10/1 Mb/s  w filiach:  nr 1, 3, 4, 5Młodzieżowa, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33,  35, 36. 
 
Proszę wyszczególnić wszystkie placówki (łącznie z centralą), w których Internet udostępniany jest czytelnikom 
 
1, 3, 4, 5Młodzieżowa, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33,  
35, 36. 
 
Jeżeli za udostępnianie Internetu czytelnikom pobierane są opłaty, proszę podać ich wysokość 
 
Brak opłat 
 
W ilu placówkach (centrala, filie) jest bezprzewodowy dostęp do Internetu dla czytelników z własnymi  
komputerami?  
2  filie 
 
Jeśli placówki biblioteczne w ogóle nie posiadają Internetu to co jest tego przyczyną? 

 
Problemy techniczne w dwóch placówkach szpitalnych. 
 

 
Czy na stanowiskach komputerowych dla czytelników są zainstalowane komunikatory? Jakie? 
 
Gadu Gadu 
 
Czy bibliotekarze korzystają z komunikatorów? Z jakich? 
 
Gadu Gadu  
 
 
Adres serwisu (strony) WWW Biblioteki www.mbp.katowice.pl 
  
Czy biblioteka prowadzi inne (dodatkowe) strony/serwisy WWW lub konta w serwisach społecznościowych (np. 
blog, forum dyskusyjne, konto na Facebooku)? Jakie? Proszę podać ich adresy (jeśli posiadają). 
 
Tak 
 
Facebook: https://www.facebook.com/MBPKatowice, 
Filia nr 6 https://pl-pl.facebook.com/pages/Miejska-Biblioteka-Publiczna-w-Katowicach-Filia-nr-6/652088091481014, 
Filia nr 19 https://pl-pl.facebook.com/pages/Miejska-Biblioteka-Publiczna-w-Katowicach-Filia-nr-
19/168380019876357, 
Filia nr 20 https://pl-pl.facebook.com/filia20mbpwkatowicach,  
Filia nr 22 https://pl-pl.facebook.com/pages/Miejska-Biblioteka-Publiczna-w-Katowicach-Filia-22-Bogucice-Os-
Kukuczki/697026830339019, 
Filia nr 23 https://pl-pl.facebook.com/pages/Miejska-Biblioteka-Publiczna-w-Katowicach-Filia-nr-
23/316476971805956, 
Filia nr 26 https://pl-pl.facebook.com/pages/Miejska-Biblioteka-Publiczna-w-Katowicach-Filia-26-
Murcki/426221387451903  
Filia nr 28 (https://pl-pl.facebook.com/pages/Miejska-Biblioteka-Publiczna-w-Katowicach-Filia-28/283421711678831 
 
Blogi: 
http://filia3katowice.blogspot.com/, 
http://www.glogi75.blogspot.com/, 
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http://filia6mbp-katowice.blogspot.com/, 
http://filia10.blogspot.com/, 
http://filia14.blogspot.com/, 
http://filia16.blogspot.com/, 
http://filia19.blogspot.com/, 
http://www.filia20mbpkatowice.blogspot.com/, 
http://filia21.blogspot.com/, 
http://filia25.blogspot.com/, 
http://filia30.blogspot.com/, 
http://www.filia31.blogspot.com/, 
http://filia32.blogspot.com/, 
http://filia35.blogspot.com/, 
http://filia36.blogspot.com/, 
http://bibliotekaszpitalna38.blogspot.com/ 
 
Adres e-mail (można wpisać kilka adresów)  
sekretariat@mbp.katowice.pl 
 
Czy Biblioteka udostępnia w Internecie katalog własnych zbiorów (OPAC)? Tak 
 
Jeśli TAK to czy jest on dostępny przez całą dobę? Nie 
 
Czy czytelnicy Biblioteki mogą zamawiać książki komputerowo na odległość (przez Internet?)  Tak 
 
Czy Biblioteka posiada w swoim programie bibliotecznym moduł Z39.50 (chodzi o możliwość pobierania opisów 
katalogowych przez Z39.50)? 
 Tak 
 
Czy Biblioteka posiada serwer Z39.50 (chodzi o możliwość udostępniania swoich opisów poprzez Z39.50)? 
Tak 
 
Udostępniane przez Bibliotekę własne bazy danych w Internecie 
Biblioteka nie udostępnia własnych baz w Internecie. 
 
Jeśli Biblioteka posiada dostęp do platformy IBUK, proszę podać liczbę: 
 
wydanych kodów PIN 425 (od 04.08.2014 do 13.01.2015) 
sesji (informacja w panelu raporty.libra.ibuk.pl) 682 (od 4.08.2014 do 31.12.2014) 
otwarć publikacji (informacja w panelu raporty.libra.ibuk.pl) 2724 (od 4.08.2014 do 31.12.2014) 
 
Bibliografia regionalna 
 
Czy Biblioteka tworzy bibliografię regionalną w sposób zautomatyzowany?  Tak 

Proszę podać nazwę programu, w którym tworzona jest bibliografia regionalna Kompleksowy System Zarządzania 

Biblioteką Prolib (Bibliografia M21) 

Czy Biblioteka udostępnia bibliografię regionalną w Internecie? Nie. 

Czy Biblioteka posiada w programie do tworzenia bibliografii regionalnej moduł Z.39.50? Tak  

 
Digitalizacja zbiorów 
 
Czy Biblioteka podjęła działania na rzecz digitalizacji własnych zbiorów? Nie 
 
Jakie zbiory są digitalizowane oraz czy i w jaki sposób są udostępniane? 
 
Czy Biblioteka posiada własny sprzęt do digitalizacji zbiorów?  Nie 
 
Czy Biblioteka uczestniczy w projektach o szerszym zasięgu (regionalnym, międzynarodowym) mających na celu 
digitalizację zbiorów? Jakie są to projekty? 
Nie  
  
Proszę podać liczbę  
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Źródła finansowania komputeryzacji Biblioteki w roku 2014 (środki własne, dotacje celowe, granty, projekty, np. 
PRB, Kraszewski. Komputery dla bibliotek itp.) 
 
Dotacja Urzędu Miasta  
 
Najważniejsze zmiany w zakresie komputeryzacji w roku 2014 
(np. zakup nowego sprzętu komputerowego, komputeryzacja nowej placówki, zakup systemu bibliotecznego lub 
nowego modułu, uruchomienie nowej usługi, automatyzacja wypożyczeń, uruchomienie lub zmiana strony 
internetowej, uruchomienie bloga, usługi „Zapytaj bibliotekarza”, korzystanie z komunikatorów internetowych typu 
Gadu-Gadu, Skype itp.) 
 
Zakup dodatkowych urządzeń zabezpieczających sieć LAN i WAN oraz sieci Wi- Fi w Centrali. 
 
 
Plany Biblioteki w zakresie komputeryzacji na rok 2015 
 
Zakończenie retrokonwersji zbiorów Oddziału Książki Mówionej w Filii nr 1 i Czytelni w Filii nr 13. 
Zakup sprzętu komputerowego dla Filii nr 34. 
Modernizacja serwera „Prolib”. 
 
Wypełniają tylko biblioteki powiatowe: 
 
 Czy w powiecie funkcjonuje lub czy są plany uruchomienia multiwyszukiwarki umożliwiającej przeszukiwanie 

katalogów kilku bibliotek? 
 

......................................................................................................................................................................................... 
 
 Jaka to multiwyszukiwarka? Proszę podać jej adres. 

 
 
 
 

Uwagi, propozycje : 
 
......................................................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................................................... 




