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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. W 2015 roku obchodziła jubileusz 70. lat działalności. 
 
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. 
 
W roku sprawozdawczym Rada Miasta Katowice podjęła dwie uchwały w sprawie 
Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach: 
 
-Nr VI/95/15 z dnia 4 marca 2015 r. w zmieniająca uchwałę Rady Miasta Katowice w sprawie 
nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach – zmiana dotyczyła nowych 
lokalizacji Filii nr 12 i 17 (zmiana weszła w życie 31 marca 2015 r.) 
-Nr XVII/299/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach. 
 
Radca prawny Biblioteki prowadzi bieżącą analizę zgodności dokumentów wewnętrznych 
MBP ze stanem faktycznym oraz przepisami wyższej rangi, przedstawiając Dyrektorowi 
propozycje aktualizacji. 
 
W Bibliotece w roku 2015 r. wydano następujące zarządzenia: 
 

  Przedmiot regulacji Data 

wydania 

Zarządzenie 1 Regulamin Antykwariatu internetowego Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Katowicach 

02.01.2015 

Zarządzenie 2 Zmiana Zarządzenia w sprawie zasad dostarczania 
pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i 
obuwia roboczego /Aneks nr 4/  

26.02.2015 

Zarządzenie 
 

3 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla F16 i F32 02.03.2015 

Zarządzenie 4 W sprawie przeprowadzenia spisu z natury spisu z 
natury w ramach  inwentaryzacji okresowej 

23.04.2015 

Zarządzenie 
 

5 Zmiany do Regulaminu organizacyjnego /utworzenie 
samodzielnego stanowiska ABI/ 

01.06.2015 

Zarządzenie 6 Regulamin wypożyczania czytelnikom urządzeń do 
odtwarzania cyfrowej książki mówionej zakupionych ze 
środków Budżetu Obywatelskiego 2015 Miasta 
Katowice 

07.06.2015 

Zarządzenie 7 Komisja przetargowa – grupowe ubezpieczenie na życie 
pracowników MBP na lata 2016-2018 

30.10.2015 
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Zarządzenie 8 Regulamin w sprawie zasad przydziału pracownikom 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach środków 
ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz 
środków higieny osobistej 

30.10.2015 

Zarządzenie 9 W sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania 
pierwszej pomocy 

05.11.2015 

Zarządzenie 10 Zmiana Regulaminu wynagradzania /z uwagi na 
wydanie nowego rozp. MKiDN/ 

 

Zarządzenie 11 Komisja inwentaryzacyjna i likwidacyjna na 2016 r. 30.12.2015 

Zarządzenie 12 W sprawie inwentaryzacji rocznej wg stanu na 
31.12.2015 r. 

30.12.2015 

Zarządzenie 13 Komisja skontrowa i ds. selekcji zbiorów na 2016 r. 
i ustalenie terminów skontrum w 2016 r. 

31.12.2015 

 
Najistotniejsze, w okresie sprawozdawczym, wewnętrzne regulacje pod kątem zgodności z 
przepisami prawa i zapewnienia w tym aspekcie właściwego funkcjonowania instytucji, 
dotyczyły: 
 
- Regulaminu Antykwariatu Internetowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach 
(wprowadzonego Zarządzeniem nr 1 z dnia 02.01.2015 r.), który został opracowany na 
podstawie nowej dużej nowelizacji prawa w tym zakresie: ustawy z 30.05.2014 r. Prawo 
konsumenckie (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), określającej nowe obowiązki sprzedawcy 
internetowego (m.in. w zakresie szerokiego informowania kupujących o ich uprawnieniach w 
związku zakupami w sklepach internetowych). Równolegle dostosowano w tym zakresie 
stronę internetową Antykwariatu; 
 
- Regulaminu Organizacyjnego (zmienionego Zarządzeniem nr 5 z dnia 01.06.2015 r.), w 
którym przewidziano utworzenie samodzielnego, bezpośrednio podległego Dyrektorowi 
Biblioteki stanowiska Administratora Bezpieczeństwa Informacji - w jego nowym kształcie 
wynikającym z nowelizacji przepisów o ochronie danych osobowych, dokonanej ustawą z 
7.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r. poz. 
1662). Wyodrębnienie takiego stanowiska z szerokim zakresem kompetencji nadzorczych i 
określonymi zadaniami najwłaściwiej zapewni przestrzeganie przepisów o ochronie danych 
osobowych w Bibliotece. Strukturę organizacyjną jednostki trafnie zmieniono z uwagi na 
wielkość zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Bibliotece (bardzo dużego zbioru 
danych osobowych czytelników przetwarzanych w systemie informatycznym i 36 
lokalizacjach Biblioteki oraz danych osobowych związanych z zatrudnieniem); 
 
- Regulaminu Wynagradzania (zmienionego Zarządzeniem nr 10 z dnia 17.12.2015 r.), który 
wymagał dostosowania w związku z wydaniem w dniu 22.10.2015 r. rozporządzenia Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1798). 
 
Nagrody, wyróżnienia otrzymane przez Bibliotekę i bibliotekarzy w 2015 r.  

 
W roku jubileuszowym na wniosek Dyrektora MBP w Katowicach 2 osoby otrzymały 
Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.  
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2. Zmiany w sieci. Modernizacja bazy lokalowej. 
 
W 2015 r. nie odnotowano zmian w ilości placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Katowicach. Konsekwentnie czyniono starania o przeznaczenie nieruchomości w centrum 
miasta na siedzibę centrali Biblioteki z możliwością umieszczenia w niej zbiorów specjalnych 
i zorganizowania Mediateki. 
Ze środków własnych i otrzymanych dodatkowo środków finansowych unowocześniano 
i wyposażano placówki oraz prowadzono prace w ich otoczeniu: 
 
Wykonano między innymi: 

 odnowienie pomieszczeń Filii nr 13 - malowanie ścian i sufitów oraz częściową 
wymianę oświetlenia, 

 ocieplenie i wyciszenie sali edukacyjnej (ze środków Budżetu Obywatelskiego) oraz 
zagospodarowanie zielenią działki Filii nr 16 (z Funduszu Ochrony środowiska), które 
obejmowało: wycinkę starych drzew i krzewów i nasadzenie nowych, wykonanie 
automatycznego systemu nawadniającego, ułożenie nowego trawnika oraz wykonanie 
ogrodzenia zabezpieczającego rośliny przed zniszczeniem, 

 odnowienie i odgrzybienie części pomieszczeń Filii nr 15 oraz Filii nr 25, 
 przebudowę wejścia do ogrodu oraz zagospodarowano zielenią patio w Filii nr 14, 
 remont napędu drzwiowego drzwi automatycznych oraz modernizację wentylacji 

mechanicznej w Filii nr 32, 
 nową grafikę w witrynach okiennych Filii nr 8 

 
Po staraniach Biblioteki, Gimnazjum nr 10 w Katowicach wymieniło stolarkę okienną 
w pomieszczeniach Filii bibliotecznej nr 22. 
 
W związku z rezygnacją z części pomieszczeń Filii nr 20, wynajmowanych od Hutniczo-
Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, uległa zmianie aranżacja wnętrz placówki, 
przebudowano instalację alarmową oraz opracowano „Projekt koncepcyjny przebudowy 
pomieszczeń Filii nr 20”, który będzie podstawą do realizacji robót remontowych w/w 
placówki po otrzymaniu środków finansowych na ten cel.  
 
Ponadto zakupiono: 
 

 sprzęt nagłośnieniowy dla Filii nr 16, 28 i 32, 
 regały do Filii nr 6 

w/w wyposażenie oraz wymienione w pkt. 3. Komputeryzacja, zostało zakupione ze środków 
pozyskanych z Budżetu Obywatelskiego oraz dotacji Rad Jednostek Pomocniczych nr 8 i 16, 
 

 sprzęt niezbędny do utrzymania czystości otoczenia Filii nr 14,16,32, 
(administrowanych przez MBP) tj.: kosiarkę spalinową i dmuchawę do odśnieżania 
chodników;  

 monitor reklamowy dla Filii nr 13; 
 rolety wewnętrzne dla Filii nr 11. 

 
 
 
 
 
 
 



 6 

2. 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. Trwają 
prace nad nową stroną MBP – wdrożenie jest planowane w pierwszym kwartale 2016 roku. 
Stronę MBP odwiedziło 589 487 osób (w 2014 r. 320.000), a z komputerów w ramach 
programu „Telecentra” skorzystało 21198 osób w 2015 roku ( w 2014 28.162). 

 
W roku 2015 roku Dział Informatyczny realizował zadania finansowane z Budżetu 
Obywatelskiego 2015 m. Katowice oraz środków przekazanych na mocy uchwał Rad 
Jednostek Pomocniczych: 

 zakup komputera ze specjalistycznym oprogramowaniem dla osób z dysfunkcją 
wzroku za łączną kwotę 9.997,00 zł dla Filii nr 1; 

 zakup tablic multimedialnych z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem dla Filii nr: 
10,16,28,38 wraz z licencją na oprogramowanie edukacyjne za 80 004,20 zł. 

 zakup projektora ekranu i laptopa dla Filii nr 21 za łączną kwotę 4.888,00 zł. 
 zakup laptopa dla Filii nr 34 za 1993,99 zł. 
 zakup 6 szt. czytaków dla Oddziału Książki Mówionej Filii nr 1 za 3.150,00 zł. 
 zakup zestawu audiowizualnego dla Filii nr 12 za 10.004,99 zł. 
 zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Filii nr 18 za 1949,00 zł. 
 
 Ponadto przeprowadzono: 
 modernizację serwera do systemu bibliotecznego „Prolib M21” (wymiana dysków, 

wymiana pamięci ram instalacja nowej wersji sytemu Centos, reinstalacja systemu 
Bibliotecznego (koszt zadania 8.107,00 zł), 

 modernizację 40. komputerów w filiach (zwiększenie pamięci operacyjnej, 
konfiguracja sieci) oraz przeprowadzono liczne konserwacje i naprawy m.in. 
polegające na wymianie uszkodzonych części elektronicznych, 

 aktualizację programu finansowo - księgowego Symfonia w zakresie modułów Kadry  
i Płace,  Finansowo - Księgowy (łączy koszt aktualizacji 6.608,10 zł) oraz Systemu 
Informacji Prawnej LEX, 

 zakup 10 szt. komputerów oraz 5 monitorów za łączną kwotę 24.857,03 zł, 
 aktualizację systemu operacyjnego z Windows 7 na Windows 10 w 26. komputerach 

w celu poprawy wydajności sprzętu i zmiany zabezpieczeń komputerów otrzymanych 
w ramach programu „Telecentrum”, a także przeprowadzono liczne konserwacje i 
naprawy m.in. polegające na wymianie uszkodzonych części elektronicznych w 
urządzeniach filii i dyrekcji,  

 zakup totemu reklamowego do Filii nr 13 (9.271,00 zł). 
 

W pierwszym półroczu 2015 r. została przeprowadzona analiza programów bibliotecznych, 
które mogły by zastąpić obecny system „Prolib M21”. W wyniku analiz do testowania został 
wybrany program MAK+. Po prezentacji systemu została podjęta decyzja o fizycznym 
przetestowaniu systemu i weryfikacji możliwości wdrożenia go w MBP Katowice. W tym 
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celu została podpisana umowa z autorami programu „MAK +”. Testy były prowadzone na 
zainstalowanym serwerze wraz z najnowszą wersją programu. Prace testowe  zakończyły się 
w II półroczu. Stwierdzono, ze system ten nie jest zgodny z oczekiwaniami i wymaga 
dostosowania do potrzeb MBP. 

 
Wszystkie prace i wydatki były planowe i miały na celu: 

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

 wdrażanie narzędzi zapewniających bezpieczeństwo danych i systemów 
informatycznych,  

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

 
Ankieta dot. komputeryzacji 2015 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach 
w załączeniu do sprawozdania. 
 
 
4. Zbiory biblioteczne 

 
Stan zbiorów MBP w Katowicach na dzień 31 grudnia 2015 roku. 

 
Rodzaj zbiorów 2014 2015 uwagi 

KSIĄŻKI    
D – Literatura dla dorosłych 378.625 377.726  
M – Literatura dla dzieci i młodzieży 138.407 138.124  
P – Literatura popularnonaukowa 310.794 293.971  
Razem książki 827.826 809.821  
ZBIORY SPECJALNE    
Materiały audiowizualne, w tym:    
Nagrania dźwiękowe (muzyka) 
płytach CD/DVD 

72 72 Filia nr 32 

Książki mówione na płytach 
CD/DVD 

5.635 10.022 Filie nr: 1, 9, 11, 13, 
15, 25, 32, 33, 35, 36, 

5Mł 
książki mówione na kasetach 
magnetofonowych 

3.502 1.721 Filia nr 1 

książki mówione w formacie CF 1.597 1.597 Filia nr 1 
Dokumenty elektroniczne, w tym: 700 0  
multimedia (np. słowniki, 
encyklopedie) 

700 0  
 

Dyrekcja 
Razem zbiory specjalne 11.506 13.412  
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Do zbiorów w 2015 r. przybyło w podziale na sposób nabycia: 
 

Zakup  23.613 vol. 471.555.79 zł 
Dary 4.451 vol. 113.349,57 zł 

Zamiany 249 vol. 6.093,37 zł 
Razem 2015 r. 28.313 vol. 590.998,73 zł 

Razem w 2014 r. 22.192 vol. 294.098,80 zł 

 
4.1. Polityka gromadzenia zbiorów. 
W 2015 roku zakup zbiorów, w podziale na źródła finansowania i rodzaj zbiorów, wyglądał 
następująco:  
 

Źródło 
finansowania 

Ilość 
zakupionych 

książek 

Ilość 
zakupionych 
audiobooków 

Wartość 
zakupionych 

książek 

Wartość 
zakupionych 
audiobooków 

Dotacja podmiotowa  
UM Katowice 5.465 697 110.555,79 zł 11.805,01 zł 

Budżet Obywatelski 
2015 m. Katowice 8.291 3.688 170.000,00 zł 60.000,00 zł 

Dotacja Wydziału 
Kształtowania 
Środowiska 
UM Katowice 

1.917  33.000,00 zł  

Dotacja MKDiN 7.940  158.000 zł  
Razem w 2015 r. 23.613 4.385 438.555,79 71.805,01 
Razem w 2014 r. 13.869 662 281.668,80 12.430,69 
 
Łącznie w 2015 r. na zakup zbiorów (książki i audiobooki) wydano 510.360,80 zł. 
(w 2014 r. 294.098,80 zł). 
Średnia cena zakupionej książki wynosiła 19,97 zł (w 2014 r. - 20,30 zł), średnia cena 
audiobooka 16,26 zł (w 2014 r. – 19,98 zł), 
Wskaźnik zakupu wzrósł z 4,57 w 2014 r. do 8,15 w 2015 r. przy liczbie 289.454 stałych 
mieszkańców Katowic (dane z Urzędu Miasta Katowice na dzień 30.09.2014 r.) 
Książki kupowane były na podstawie oferty internetowej za pośrednictwem firmy OSDW 
Azymut Sp. z o.o. w Warszawie po ogłoszeniu zamówienia podprogowego na dostawę 
książek, wydawnictw i audiobooków. 
Dostawca  kilkakrotnie uzupełniał swoją ofertę o specjalne zamówienia MBP Katowice. 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.   
 
Polityka zakupu książek w 2015 roku preferowała przede wszystkim nowości literatury 
pięknej dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży. 
Dodatkowe środki finansowe na zakup książek w kwocie 170.000 zł, pozyskane z Budżetu 
Obywatelskiego miasta Katowice, pozwoliły w większym stopniu na zaspokojenie 
zapotrzebowania czytelników na nowości książkowe. 
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Literatura popularnonaukowa 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 zakupów koniecznych. 
 
Dodatkowe środki finansowe (60.000 zł z Budżetu Obywatelskiego) pozwoliły również na 
rozszerzenie oferty ksiązki audio. Zakupiono 4.385 tytuły za 71.805,01 zł (w roku 2014 -622 
za 12.430,69 zł). Audiobooki, oprócz Oddziału Książki Mówionej Filii nr 1 kupowane były 
także dla Filii nr: 9, 11, 13, 25, 32, 5M oraz dodatkowo, zgodnie z wnioskami mieszkańców 
dla Filii nr: 15, 33, 36. 
Ponadto z darów pozyskano 35 tytułów  audiobooków o wartości  665,78 zł. 
Do zbiorów Biblioteki w 2015 r. przybyło ogółem 4.420 tytułów audiobooków na kwotę 
72.470.79 zł.(w 2014 r. 662 za 12.430,69 zł) 
 
Selekcja zbiorów w 2015 r. 
 
Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach poddane były planowej selekcji. 
Ogółem wycofano 46.361 książek i 2.514 jednostek zbiorów specjalnych. W ramach 
porządkowania księgozbioru rezerwowych filii bibliotecznych przeprowadzono kompleksową 
selekcję i likwidację księgozbioru Filii nr 39 (rezerwowej). Księgozbiór został zlikwidowany 
z uwagi na jego stan fizyczny. 
Selekcji poddano zbiory w Filiach nr: 1, 11, 13, 14, 20, 21, 25, 26, 27, 32, 36. Wycofano 
głównie książki zniszczone oraz dublety. W 2015 roku rozpoczęto scalanie księgozbioru 
połączonych wcześniej placówek Czytelni i Filii nr 13. W ramach tego przeprowadzono 
kompleksową selekcję księgozbioru i usunięto książki zdezaktualizowane, pozycje zniszczone 
oraz dublety występujące zarówno w księgozbiorze Czytelni jak i Filii nr 13. Prace mają na 
celu umożliwienie wypożyczania części księgozbioru naukowego, do tej pory udostępnianej 
do korzystania jedynie na miejscu. 
Wyselekcjonowane dublety przekazano do poszczególnych filii z uwzględnieniem ich 
przydatności. Książki trafiły głównie do Filii nr: 7, 11, 14, 32.  
W zbiorach specjalnych dokonano likwidacji dokumentów elektronicznych (multimedia, np. 
słowniki, encyklopedie), które zostały usunięte ze względu na niekompatybilność sprzętowo – 
programową oraz Książki Mówionej na kasetach magnetofonowych – z uwagi na coraz 
mniejsze zainteresowania czytelników książką na tym nośniku, sukcesywnie zastępowanej 
wydaniami na CD. 
 
4.2. Prenumerata czasopism – potrzeby a realia; zakup czasopism elektronicznych 
(opłacalność, korzyści). 
 
Łącznie na prenumeratę czasopism w 2015 roku wydatkowano kwotę 33.071,71 zł. 
Obejmowała ona 180 tytułów prasy krajowej (w tym 6 tytułów prasy obcojęzycznej). 
Prenumerata czasopism realizowana była po podpisaniu umów z firmą Garmond Press. 
Oddział w Sosnowcu. 
Na prenumeratę 180 tytułów prasy krajowej wydatkowano kwotę 33.071,71 zł. Czasopismo 
ZIN – (2 egz.) 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, 
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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. 
 
5. Czytelnictwo. Promocja. Działalność informacyjna 

 
Porównanie wyników za lata 2014/2015 

 Stan na 
31.12.2014 r. 

Stan na 
31.12.2015 r. +/- % 

Liczba filii bibliotecznych 35 35 Bez zmian Bez zmian 

Stan zbiorów 827.826 809.821 -18.005 2,1 

Liczba czytelników 63.463 56.617 -6.846 10,6 

Liczba czytelników do lat 15 10.107 9.395 -712 7,0 

Odwiedziny w bibliotece 787.500 751.058 -36.442 4,6 

Liczba wypożyczeń ogółem: 1.172.399 1.089.457 -82.942 7,0 

W tym     

Literatura piękna dla dzieci:  155.280 145.649 -9.631 6,2 

Literatura piękna dla dorosłych 775.995 715.380 -60.615 7,8 

Literatura popularnonaukowa i 
naukowa 169.535 153.400 -16.135 9,5 

Liczba wypożyczeń czasopism 44.597 42.490 -2.107 4,7 

Liczba wypożyczeń zbiorów 
specjalnych 26.992 32.538 + 5.546 20.5 

Liczba użytkowników Internetu: 51.617 42.937 -8.680 16,8 

Udostępnienia prezencyjne:     

książek 57.330 48.422 -8.908 15,5 

czasopism nieoprawnych 81.983 79.760 -2.223 2,7 

zbiorów specjalnych 1.159 910 -249 21,4 

udzielonych informacji  56.585 58.990 +2.405 4,2 

odwiedziny 177.303 166.381 -10.992 6,5 
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Po przeprowadzeniu analizy danych statystycznych za 2015 r. stwierdzono w porównaniu do 
roku ubiegłego: 
- spadek liczby czytelników o 10%,  
- spadek liczby wypożyczeń książek prasy o  7% 
- wzrost o 20 % wypożyczeń książek audio. 
 
Na wynik statystyczny miały niewątpliwie wpływ następujące czynniki: 
- zmniejszenie się liczby mieszkańców Katowic o 4,5 % w porównaniu do roku ubiegłego 
oraz niż demograficzny; 
- wykorzystanie Internetu jako głównego, a dla większości jedynego źródła informacji; 
- zmniejszenie się liczby prolongat zaliczanych do wypożyczeń w czasie trwania akcji 
wakacyjnej „Od siódmego do siódmego wypożyczaj na całego” polegającej na 
automatycznym przedłużeniu w systemie do 7 września terminu zwrotu książek 
wypożyczonych w czasie wakacji (ok. 15.000 prolongat w tym okresie w 2014 r.). 
- dni zamknięcia wszystkich placówek, szczególnie Filii nr1 i Filii nr 32 (skontrum), które 
maja największą ilość czytelników, 
- większa dostępność materiałów w bibliotekach szkolnych, 
- niedostateczna wiedza na temat zbiorów biblioteki - mimo usilnych starań i szerokich 
działań promocyjnych i informacyjnych, 
- coraz większa możliwość zakupu książki w atrakcyjnej cenie, o czym świadczy wzrastająca 
z roku na rok liczba książek przekazywanych przez czytelników w darze do biblioteki 
(dotyczy książek wydanych w ciągu ostatnich 3 lat) 
 
Przy 10% spadku liczby czytelników można się było spodziewać większego spadku liczby 
wypożyczeń, jednak w wyniku otrzymania dodatkowych funduszy i zakup prawie dwukrotnie 
większej ilości książek nastąpił  wzrost zainteresowania ofertą Biblioteki. Czytelnicy w dużej 
części wykazują bowiem zainteresowanie głównie nowościami wydawniczymi, książkami 
uznawanymi za bestsellery, omawianymi w mediach i na portalach oraz książkami, które 
zostały lub będą zekranizowane.  
Duży napływ nowości z klasyki literatury, reportaży, pamiętników, eseistyki, powieści 
biograficznej i szczególnie preferowanych przez czytelników gatunków: kryminał, romans, 
powieść historyczna, horror miał zdecydowanie korzystny wpływ na ilość wypożyczeń. 
 
Zanotowano również kolejny wzrost wypożyczeń głównie audiobooków, co świadczy 
o wzroście zainteresowania kupowanymi na bieżąco tytułami, zarówno przeznaczonymi dla 
czytelników Oddziału Książki Mówionej Filii nr 1, ale też dostępnymi dla wszystkich 
użytkowników w Filiach nr: 1, 9, 11, 13, 25, 32, 5Mł, a dodatkowo od 2015 r. w Filiach nr: 
15, 33, 36 (dzięki środkom z Budżetu Obywatelskiego). W każdej z tych filii jest dostępny 
ciekawy, stale zwiększający się zbiór - od 600 do ponad 1400 tytułów, który  znajduje 
zwolenników nie tylko wśród młodych i poszukujących nowości, ale również wśród osób 
w różnym wieku, które chętnie sięgają po nową formę książki. Coraz większym 
zainteresowaniem cieszą się audioobooki w językach oryginalnych, kupowane do zbiorów 
Filii nr 35 – Obcojęzycznej (obecnie 109 tytułów) 
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5.1. Czytelnictwo dorosłych - wybrane przykłady wydarzeń kulturalnych, 
edukacyjnych, promocyjnych.  

 
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach 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. 
Spotkania autorskie organizowane przez MBP w 2015 roku: 
- Marta Obuch – autorka komedii kryminalnych, poetka, dziennikarka. Autorka powieści 
„Precz z brunetami!”, „Odrobina fałszerstwa”, „Diabelska ewolucja”, „Miłość, szkielet 
i spaghetti” oraz „Szajba na peronie 5.”. Spotkanie prowadziła Monika Badowska. (styczeń, 
Filia nr 14). 
- Jacek Getner – pisarz, autor powieści o przygodach detektywa Jacka Przypadka – „Pan 
Przypadek i trzynastka”, „Pan Przypadek i celebryci”, „Pan Przypadek i korpoludki”. 
Scenarzysta kilku polskich sitcomów, autor dialogów do serialu „Klan” oraz gry fabularnej 
„Wiedźmin 2”. (luty, Filia nr 5 Mł. oraz Filia nr 16). 
- Piotr Tenczyk – aktor, literat, reżyser, autor tomików poezji „Wiersze o ludziach” oraz 
„Poemat o czasie przeżytym”. Spotkanie prowadził Sławomir Hordejuk. (marzec, Filia nr 11). 
- Jakub Żulczyk – dziennikarz, pisarz nominowany do nagrody Paszport Polityki, autor 
powieści „Instytut”, „Zmorojewo”, „Radio Armageddon”, „Ślepnąc od świateł”. (marzec, 
Filia nr 14). 
- Beata Gołembiowska – fotografka, reżyser, autorka powieści dla kobiet „W jednej 
walizce”, „Malowanki na szkle”, „Żółta sukienka”. (kwiecień, Filia nr 16). 
- Szczepan Twardoch – pisarz, autor powieści „Drach”, „Morfina”, „Przemienienie”. 
Spotkanie organizowane w ramach projektu Bibliosfery – Literatura XXL, realizowanego we 
współpracy z Instytucją Kultury Katowice – Miasto Ogrodów. Spotkanie prowadziła Marta 
Fox. (kwiecień, Filia nr 14). 
- Sławomir Shuty – pisarz, reżyser filmowy, fotograf, performer współpracujący 
z Korporacją Ha!art, laureat Paszportu Polityki 2005 r.. Autor książek „Dziewięćdziesiąte”, 
„Jaszczur”, „Produkt Polski”, „Cukier w normie”. Spotkanie organizowane w ramach 
projektu Bibliosfery – Literatura XXL, realizowanego we współpracy z Instytucją Kultury 
Katowice – Miasto Ogrodów. Spotkanie prowadziła Marta Fox (maj, Filia nr 11). 
-  Ignacy Karpowicz – pisarz, tłumacz, autor powieści „Balladyny i Romanse”, „ości”, 
„Sońka”, laureat nagrody Nike 2015 r. w plebiscycie czytelników. Spotkanie w ramach 
Dyskusyjnego Klubu Książki prowadziła Aleksandra Kaczmarek. (maj, Filia nr 14). 
- Krzysztof Siwczyk – poeta, współtwórca grupy literackiej Na Dziko, autor tomików 
poetyckich „Gody”, „Zdania z treścią” czy „Wiersze dla palących”, laureat nagrody 
miesięcznika „Czas kultury” za najlepszy poetycki debiut roku – tom „Dzikie dzieci”. 
Spotkanie organizowane w ramach projektu Bibliosfery – Literatura XXl, realizowanego we 
współpracy z Instytucją Kultury Katowice – Miasto Ogrodów. Spotkanie prowadziła Marta 
Fox. (czerwiec, Filia nr 28). 
- Magdalena Witkiewicz – autorka powieści dla kobiet: „Opowieść niewiernej”, „Szkoła 
żon”, „Pensjonat marzeń” czy „Moralność Pani Piontek” oraz powieści dla dzieci: „Lilka 
i spółka” i „Lilka i wielka afera”. (czerwiec, Filia nr 25). 
- Monika Oleksa – autorka powieści dla kobiet „Uśmiech mima”, „Miłość w kasztanie 
zamknięta”, „Ciemna strona miłości”, „Samotność ma twoje imię”. Spotkanie w ramach 
Dyskusyjnego Klubu Książki. Prowadzenie: Gabriela Kotas. (wrzesień, Filia nr 25). 
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- Marek Szołtysek – publicysta, dziennikarz, autor książek o tematyce śląskiej, m.in. „Biblia 
Ślązoka”, „Elementarz śląski”, „Ewangelie śląskie”. (wrzesień, Filia nr 28). 
- Magdalena Grzebałkowska – dziennikarka, reportażystka, autorka biografii „Beksińscy. 
Portret podwójny”, „Ksiądz paradoks. Biografia Jana Twardowskiego”, powieści reporterskiej 
„1945. Wojna i pokój”. Spotkanie, w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, prowadził 
Sławomir Hordejuk. (wrzesień, Filia nr 14). 
- Łukasz Stec – reportażysta, felietonista, autor powieści „Psychoanioł w Dublinie” i zbioru 
opowiadań „Bimber”. Spotkanie zorganizowano w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. 
(październik, Filia nr 25).  
- Filip Springer – reporter, fotograf, autor książek „13 pięter”, „Miedzianka. Historia 
znikania”, „Źle urodzone. Reportaże o architekturze PRL-u” czy „Zaczyn. O Zofii i Oskarze 
Hansenach”. Spotkanie zorganizowano w ramach projektu Bibliosfery – Literatura XXL, 
realizowanego we współpracy z Instytuacją Kultury Katowice-Miasto Ogrodów. (październik, 
Filia nr 11). 
- Dariusz Kortko – dziennikarz, redaktor naczelny katowiskiego wydania gazety Wyborczej, 
autor książek „Czerwona księżniczka”, „Religa. Biografia najsłynniejszego polskiego 
kardiochirurga”, „Na szczycie stromej góry – opowieści o transplantacjach” czy „Pierony. 
Górny Śląsk po polsku i niemiecku”. (październik, Filia nr 22). 
- Katarzyna Enerlich – autorka powieści dla kobiet, m.in. „Oplątani Mazurami”, „Kwiat 
diabelskiej góry”, „Czas w dom zaklęty” czy książek z serii „Prowincja pełna…”. 
(październik, Filia nr 12).  
- Sylwia Chutnik – działaczka społeczna, laureatka Paszportu Polityki w kategorii Literatura 
za rok 2008, trzykrotnie nominowana na Nagrody Literackiej Nike, autorka książek 
„Kieszonkowy atlas kobiet”, „Cwaniary”, „Dzidzia”, „Warszawa kobiet” czy „Jolanta”. 
Spotkanie, zorganizowane w ramach projektu Bibliosfery, realizowane we współpracy z 
Instytucją Kultury Katowice – Miasto Ogrodów, prowadziła Marta Fox (listopad, Filia nr 16). 
- Ziemowit Szczerek – dziennikarz, tłumacz, autor książek „Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli 
tajna historia Słowian”, „Rzeczpospolita zwycięska. Alternatywna historia Polski” czy 
„Siódemka” (listopad, Filia nr 14). 
- Ewa Parma – tłumaczka, poetka, autorka m.in. tomików „Tylko dla modliszek”, „Kobiety i 
wazki”, „W strefie ognia”, „Przysiółek zwany Czułością”, „Warkocz kobiety z Elling” czy 
„Córka Victora H.” (listopad, Filia nr 27). 
- Adam Wajrak – dziennikarz, działacz na rzecz ochrony przyrody, autor artykułów i książek 
przyrodniczych, m.in. „Kuna z kaloryferem, czyli nasze przygody ze zwierzętami”, „To 
zwierze mnie bierze”, „Przewodnik prawdziwych tropicieli” czy „Wilki”. Spotkanie 
prowadził Sławomir Hordejuk (grudzień, Filia nr 12). 
- Sabina Waszut – związana z chorzowskim Portem Poetyckim propagatorka śląskiej 
kultury, autorka książek „Rozdroża” czy „W obcym domu”, laureatka nagrody Pióro na 
Festiwalu Literatury dla Kobiet dla Najbardziej Poruszającej Polskiej Powieści Roku 2014  
(grudzień, Filia nr 20). 
 
Inne wybrane spotkania z 2015 roku: 
- Niech kolęda radość ludziom niesie - występ grupy oazowej działającej przy parafii 
św. Jadwigi w Katowicach-Szopienicach (styczeń, Filia nr 36). 
- Warsztaty Umiejętności. Cudeńka z guzików - zajęcia plastyczne dla dorosłych 
czytelniczek Filii nr 21 (styczeń, Filia nr 21). 
- Zimowe pejzaże – koncert muzyczny w wykonaniu uczniów Jolanty Zdechlikiewicz ze 
Śląskiego Centrum Edukacji Muzycznej z klasy fortepianu. Gościnnie wystąpią: uczniowie 
Młodzieżowego Domu Kultury w Katowicach oraz Mariola Konieczna (śpiew, gitara) 
i Jarosław Reclik (gitara) (styczeń, Filia nr 32). 
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- Okiem bibliotekarki: refleksja pokoleniowa. W roku 70-lecia Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Katowicach – spotkanie pokoleniowe pracowników Miejskiej Biblioteki 
Publicznej pod patronatem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (styczeń, Filia nr 7). 
- Gwiazdka dla każdego – spotkanie dla seniorów, w programie przedstawienie jasełkowe 
w wykonaniu uczniów kl. VI  ze Szkoły Podstawowej nr 29 (styczeń, Filia nr 27). 
- Podróż na Zakaukazie. Armenia i Gruzja – relacja z podróży Ryszarda Derdzińskiego, 
podróżnika i fascynata (luty, Filia nr 36). 
- Samotnie przez góry i lodowce – spotkanie z Grzegorzem Gawlikiem – podróżnikiem, 
alpinistą, dziennikarzem i fotografem, autorem książki „Kamień zagłady” (luty, Filia nr 14). 
- Jak dobrze mieć sąsiada – czyli ABC sąsiedzkiego savoir - vivre’u - zajęcia literackie 
(luty, Filia nr 38). 
- Kultura Islamu – spotkanie kulturoznawcze połączone z prezentacją multimedialną. 
Prowadzenie: Zofia Cofałka - bibliotekarka i nauczycielka gimnazjum (luty, Filia nr 20). 
- Borneo i Australia – na końcu świata – spotkanie z Grzegorzem Gawlikiem - 
podróżnikiem, alpinistą, dziennikarzem i fotografem, autorem książki „Kamień zagłady”, 
połączone z otwarciem wystawy Z plecakiem przez świat (marzec, Filia nr 16). 
- Warsztaty Umiejętności. Sekrety Kobiety - zajęcia dla dorosłych Czytelniczek Filii nr 21 
(marzec, Filia nr 21). 
- KLUB SĄSIADA – inauguracja cyklu spotkań mieszkańców katowickiego osiedla 
J. Kukuczki. W programie: omówienie spraw organizacyjnych, spotkanie z florystką. Projekt 
przygotowywany wspólnie z grupą mieszkańców skupioną wokół Inicjatywy Osiedle 
Kukuczki (marzec, Filia nr 22). 
- Grechuta – Reaktywacja - spotkanie Klubu Miłośników Twórczości Marka Grechuty  
(marzec, Filia nr 32). 
- Zdrowa dieta dla kobiety w każdym wieku – spotkanie z dietetykiem Anną Zielińską  
(marzec, Filia nr 36). 
- Weekend gier planszowych – spotkanie miłośników fabularnych gier planszowych 
organizowane we współpracy z PORTALGAMES.PL, BARD Centrum Gier oraz portalem 
KulturalnyBajtel.pl (marzec, Filia nr 14). 
- Góry płaczą miłością – spotkanie z Ryszardem Zawadą - podróżnikiem, himalaistą, 
skoczkiem spadochronowym, autorem książek Czas gór, czas miłości,  Góry płaczą miłością 
oraz Saga o dziadku Ludwiku (marzec, Filia nr 32). 
- Czarnobyl na własne oczy – relacja Aleksandry Kaczmarek z podróży do Kijowa, Prypeci  
i Czarnobyla, połączona z prezentacją zdjęć z miejsca katastrofy elektrowni jądrowej (marzec, 
Filia nr 27). 
- Fenomen skandynawskiego kryminału – prelekcja Marty Matyszczak z Kawiarenki 
Kryminalnej, na temat skandynawskich kryminałów, anegdot oraz ciekawostek na temat 
najpoczytniejszych autorów gatunku (kwiecień, Filia nr 7). 
- Żołnierze Wyklęci – bandyci czy bohaterowie –  spotkanie z Mariuszem Soleckim, 
autorem książki Literackie portrety żołnierzy wyklętych. (kwiecień, Filia nr 36). 
- Tragedia Górnośląska 1945 – spotkanie z dr. Dariuszem Węgrzynem, historykiem 
Instytutu Pamięci Narodowej, oddział w Katowicach. (kwiecień, Filia nr 11). 
- Szwagry na Grossie –  relacja z wyprawy Juliana Jasińskiego i Rafała Folwarcznego na 
najwyższy szczyt Austrii – Grossglockner. (kwiecień, Filia nr 30). 
- Słowacja to nie tylko góry, ale też fascynująca literatura – prelekcja studentów 
Uniwersytetu Śląskiego, przygotowana pod kierunkiem dr Andrei Gootsovej. (kwiecień, Filia 
nr 12). 
- Peru – Sierra. Costa. Selva. – spotkanie z Grzegorzem Gawlikiem, podróżnikiem, 
alpinistą, dziennikarzem, fotografem, autorem książki Kamień zagłady. 
 (kwiecień, Filia nr 32). 
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- Izrael – Jordania –  Jerozolima. Ziemia Święta oczami pielgrzyma –  relacja Alicji 
 i Janusza Murzynowskich z podróży do Ziemi Świętej. (kwiecień, Filia nr 27). 
- Grand Canyon Colorado oczami polskich kajakarzy – o wystawie dokumentującej 
wyprawę polskich kajakarzy nad Kanion Kolorado w Stanach Zjednoczonych opowiedział 
Tomasz „Tomanek” Jakubiec – kajakarz, fotograf amator, uczestnik i organizator wielu 
wypraw. (maj, Filia nr 14). 
- Zdrowa dieta w każdym wieku – spotkanie z dietetykiem na temat zdrowej żywności. 
(maj, Filia nr 19). 
- Grechuta – Reaktywacja - spotkanie Klubu Miłośników Twórczości Marka Grechuty, 
poświęcone jego życiu i twórczości, wzbogacone prezentacją unikatowych materiałów 
filmowych i zdjęć dokumentujących dorobek artysty. Prowadzenie spotkania: Miłosz 
Chudzik. (maj, Filia nr 23). 
- Bernard Krawczyk - spotkanie z aktorem teatralnym, filmowym i telewizyjnym. 
Prowadzenie spotkania: Sławomir Hordejuk. (maj, Filia nr 30). 
- Kultura Macedonii - prelekcja o kulturze Macedonii. Prowadzenie: Zofia Dembowska - 
tłumaczka literatury macedońskiej. Spotkanie organizowane we współpracy z Uniwersytetem 
Śląskim. (maj, Filia nr 27). 
 
- I Ogólnopolska Noc Bibliotek „Groza nie czytać”  
Filia nr 16, 30-31 maja 2015 r. (sobota-niedziela)  
W imprezie, zorganizowanej we współpracy z wydawnictwem Portal Games, sklepem 
Mepel.pl oraz portalem Kocham Książki, wzięło udział 70 osób. W programie przewidziano 
szereg atrakcji. Przez całą noc można było zagrać w gry planszowe zapewnione przez 
partnerów MBP. Wszyscy miłośnicy czytania mogli bezkarnie oddawać się swojej ulubionej 
czynności w specjalnie przygotowanym ku temu kącikowi. Zachęcano również czytelników 
do przyniesienia książek i ofiarowania ich Bibliotece.  
Dla wszystkich uczestników przygotowano konkursy: na przebranie za ulubioną postać 
z książki oraz na plakat promujący czytanie. Ponadto odbył się również turniej gry Kto drugi 
ten lepszy. Od godziny 18.30 odbywały się prezentacje i spotkania autorskie. Pierwsza z nich 
Gry planszowe – nowoczesne hobby, prowadzona została przez Łukasza Piechaczka 
z wydawnictwa Portal Games. Później odbyło się spotkanie z Judytą Watołą i Dariuszem 
Kortko, autorami książki Religa. Biografia najsłynniejszego polskiego kardiochirurga. 
O godzinie 20.30 rozpoczęła się prezentacja Jana Oko z portalu Kocham Książki: Frodo 
musiał, czy chciał zniszczyć Pierścień? Wolna wola w Śródziemiu. W programie imprezy nie  
zabrakło również wspólnego czytania, w tym również Lokomotywy Juliana Tuwima. Na 
imprezie gościli dziennikarze Gazety Wyborczej oraz Polskiego Radia Katowice. Ponadto, 
krótki materiał, zapowiadający tę akcję, ukazał się w Telewizji Katowice.  Organizatorami 
akcji w skali kraju byli: Centrum Edukacji Obywatelskiej, „Gazeta Wyborcza” i Magazyn 
„Książki”, Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, Fundacja Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego, Instytut Książki. Partnerzy akcji: Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich, Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki, 
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. Patroni medialni akcji: Program 1 Polskiego Radia, TVP 1, 
TVP ABC, portal Lustro Biblioteki, magazyn „Biblioteka w szkole”. Patronat honorowy 
akcji: Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Biblioteka Narodowa.  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153986475708677.1073742153.27398983367
6&type=3 
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- Płaski świat Terry’ego Pratchetta – spotkanie z Piotrem W. Cholewą, tłumaczem cyklu 
powieściowego „Świat Dysku” Terry’ego Pratchetta. (czerwiec, Filia nr 30). 
- Mongolia – w kraju Czyngis-chana – spotkanie podróżnicze z artystą rzeźbiarzem 
Michałem Smandkiem. (czerwiec, Filia nr 32). 
- K(omiksy) O(brazy) P(lanszówki) w Ogrodzie – impreza dla miłośników komiksów, 
książek oraz gier planszowych w każdym wieku. Uczestnicy imprezy wzięli udział 
w warsztatach projektowania komiksów, wymianie książek organizowanej przez Śląskich 
Blogerów Książkowych, mogli zagrać w gry planszowe dostarczone przez Mepel.pl oraz 
PortalGames. Na miejscu była również możliwość zakupienia biżuterii inspirowanej 
literaturą. Impreza odbyła się w Ogrodzie Edukacyjno-Kulturalnym przy Filii nr 14 (lipiec, 
Filia nr 14). 
Zdjęcia z imprezy: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10154091185518677.1073742178.27398983367
6&type=3 
 
- Kresowianie w Katowicach, katowiczanie na Kresach - spotkanie z Antonim 
Wilgusiewiczem, wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-
Wschodnich. Współorganizator spotkania: Rada Jednostki Pomocniczej nr 12 – Koszutka 
(wrzesień, Filia nr 11). 
- The Last Frontier. Wyprawa życia na Alaskę  - relacja z podróży Sebastiana Bielaka, 
fotografa, przyrodnika, podróżnika, nauczyciela akademickiego (wrzesień, Filia nr 16). 
Fotorelacja ze spotkania:  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10154253405413677.1073742210.27398983367
6&type=3 
 
- La Salette – miejsce naznaczone przez Boga – spotkanie z Małgorzatą Adamczyk 
(wrzesień, Filia nr 27). 
- Sycylia – wyspa mafii – spotkanie z Teodorem Morcinkiem (październik, Filia nr 16). 
- Celtowie na krańcach listopad, Filia nr 36). 
- Broad Peak – piekło i niebo – spotkanie z Ryszardem Zawadą, wybitnym polskim 
himalaistą, podróżnikiem, autorem książek „Góry płaczą miłością”, Czas gór, czas miłości” 
czy „Saga o dziadku Ludwiku” (listopad, Filia nr 16). 
- Pedro y Mari – koncert jazzowy w wykonaniu duetu Pedro y Mari, połączony 
z wernisażem wystawy Ewy Waszut „Dobre malarstwo” (listopad, Filia nr 16). 
- Pionowy świat Dolomitów – spotkanie z Michałem Ciepłym, doktorantem Wydziału Nauk 
o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, glacjologiem, podróżnikiem, amatorem wypraw 
wysokogórskich (listopad, Filia nr 32). 
- Mieszkańcy Górnego Śląska w sowieckich obozach pracy po 1945 r. Dlaczego temat 
jest wciąż aktualny? – spotkanie z dr. Dariuszem Węgrzynem i Sebastianem Rosenbaumem 
z katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, połączone z promocją publikacji 
poświęconych deportacjom z Górnego Śląska do ZSRR w 1945 r. oraz pokazem filmu 
krótkometrażowego „Internowanie”  w reżyserii Aleksandry Fudali (listopad, Filia nr 22). 
- Czerwone drogi Auroville – spotkanie z Pawłem Kowalczykiem, wolontariuszem 
w indyjskiej ekowspólnocie Auroville, autorem książki „Czerwone drogi Auroville. 
Wolontariat w Indiach i świat tamilskich wiosek” (grudzień, Filia nr 27). 
- W malowniczych zakątkach Pirenejów i miasta Gaudiego – spotkanie z Michałem 
Ciepłym, doktorantem Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, glacjologiem, 
amatorem wypraw wysokogórskich (grudzień, Filia nr 16). 
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Spotkania z ciekawymi ludźmi organizowane cyklicznie: 
 
Fajfy w Bibliotece – Filia nr 7 
- Martenice - bułgarskie święto wiosny - prelekcja i warsztaty organizowane we współpracy 
z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach (marzec). 
 - Sylwetki ligocian: Jan Witaszek – spotkanie mieszkańcem katowickiej dzielnicy Ligota, 
autorem cyklu powieści przygodowych „Saga Warcisława”, minimonografii „Ligota. Teren, 
granice i drogi”. (październik). 
 
Wieczór przy Świecach – Filia nr 16 
- Za miłość, dobroć, troskę o wnuki… - koncert w wykonaniu uczniów Państwowej 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Katowicach. 
Fortepian: Grażyna Sokalska; opiekun artystyczny: Beata Raszewska (NOSPR) (styczeń).  
- Izrael – Jordania – Jerozolima. Ziemia Święta oczami pielgrzyma – spotkanie 
z podróżnikami Alicją i Januszem Murzynowskimi, połączone z projekcją filmu z podróży do 
Ziemi Świętej (marzec). 
- Bez ram – spotkanie autorskie z Beatą Gołembiowską – fotografką, reżyserem, autorką 
powieści dla kobiet „W jednej walizce”, „Malowanki na szkle”, „Żółta sukienka” (kwiecień). 
- Grechuta – Reaktywacja  - spotkanie Klubu Miłośników Twórczości Marka Grechuty, 
poświęcone jego życiu i twórczości, wzbogacone prezentacją unikatowych materiałów 
filmowych i zdjęć dokumentujących dorobek artysty (maj) 
- Otuleni mgłą jesieni… - koncert na skrzypce i fortepian w wykonaniu Beaty i Adama 
Musialskich , połączony z wernisażem wystawy malarstwa Magdaleny Sołtysik oraz prac 
uczestników Parkowej Akademii Wolontariatu. (październik). 
 
Czwartek w Bibliotece - Filia nr 20 
- Górny Śląsk w dwudziestoleciu międzywojennym – prezentacja multimedialna 
przygotowana przez Danutę Degórską (styczeń). 
- Kultura Islamu – spotkanie kulturoznawcze połączone z prezentacją multimedialną. 
Prowadzenie: Zofia Cofałka - bibliotekarka i nauczycielka gimnazjum (luty) 
- Piękno Kirgistanu – spotkanie kulturoznawcze połączone z prezentacją multimedialną 
Mieczysława Bieńka - emerytowanego górnika, globtrotera, autora książek podróżniczych 
i propagatora podróżowania niewielkim kosztem (marzec). 
- Stambuł - miasto wielu kultur, historii i przeciwieństw – spotkanie, wzbogacone 
prezentacją multimedialną, prowadzi Zofia Cofałka – bibliotekarka, nauczycielka, aktywistka 
Amnesty International (kwiecień). 
- Czarnobyl. Na własne oczy – relacja Aleksandry Kaczmarek z podróży do Kijowa, Prypeci 
i Czarnobyla, wzbogacona prezentacją zdjęć z miejsca katastrofy elektrowni jądrowej. 
(wrzesień). 
- Jerozolima – Ziemia Święta oczami pielgrzyma – spotkanie z podróżnikami Alicją 
i Januszem Murzynowskimi (październik). 
- Jordania – Ziemia Święta oczami pielgrzyma – spotkanie z podróżnikami Alicją 
i Januszem Murzynowskimi, zorganizowane we współpracy z Fundacją Obywatelską LEX 
CIVIS, w ramach projektu „Katowice Miastem Aktywnych. FOTOIMPRESJE 2015” 
(listopad). 
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WYSTAWY 
- 3.wiek twór3 - wystawa prac plastycznych słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku UŚ 
przygotowanych pod kierunkiem Marty Szymajdy – Witańskiej (styczeń 2015 r., Filia nr 16). 
- Spitsbergen – wyspa skał i lodu - wystawa fotografii Michała Ciepłego - podróżnika, 
glacjologa, doktoranta Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (styczeń 2015 r., Filia 
nr 30). 
- Obiekty graficzne - wystawa prac prof. Tomasza Chudzika oraz studentów grafiki 
z Akademii Jana Długosza w Częstochowie (styczeń – luty 2015 r., Filia nr 32). 
- Przez góry czterech kontynentów – wystawa fotografii Grzegorza Gawlika – podróżnika, 
alpinisty, dziennikarza i fotografa (luty – marzec 2015 r., Filia nr 14). 
- Kobiece inspiracje – wystawa prac plastycznych uczestników zajęć Parkowej Akademii 
Wolontariatu, prowadzonej przez Fundację Park Śląski oraz prac Magdaleny Sołtysik (luty 
2015 r., Filia nr 16). 
- Wielka Wystawa Zdjęć Aniołowego Klubu Fotograficznego - wystawa zdjęć 
podopiecznych Domu Aniołów Stróżów w Katowicach (styczeń – luty 2015 r., Filia nr 19). 
- Każda przygoda ma swój początek – wystawa Akademii Fantastyki i Japońskich Sztuk 
Walki Jedi – Takeda, poświęcona serii filmów Gwiezdne Wojny, autorowi powieści fantasy 
J.R.R. Tolkienowi oraz kulturze Japonii (marzec – kwiecień, Filia nr 14) 
- Beskid Śląski i Żywiecki. Dzieje zapisane w krajobrazie – wystawa fotografii Michała 
Sobali – doktoranta Wydziału Nauk o Ziemi UŚ w Katowicach, przewodnika beskidzkiego 
(marzec, Filia nr 30). 
- Rok 1990 – wystawa papierowych kompozycji Joanny Knapek stworzonych z wybranych 
fragmentów tekstu oraz grafik z tygodnika Przekrój z roku 1990, (marzec, Filia nr 32). 
- Tragedia Górnośląska 1945 – wystawa udostępniona przez Instytut Pamięci Narodowej 
(kwiecień – maj, Filia nr 11). 
- Słowacja to nie tylko góry, ale też fascynująca literatura – wystawa na temat kultury oraz  
literatury słowackiej (kwiecień – maj 2015 r., Filia nr 12). 
- Przestrzeń – wystawa malarstwa Magdaleny Sołtysik (kwiecień 2015 r., Filia nr 14). 
- Szwagry na Grossie – wystawa fotografii Juliana Jasińskiego i Rafała Folwarcznego, 
dokumentujących wspólną wyprawę na Grossglockner – najwyższy szczyt Austrii (kwiecień - 
maj 2015 r., Filia nr 30). 
- Grand Canyon Colorado oczami polskich kajakarzy – wystawa fotograficzna Konsulatu 
Stanów Zjednoczonych w Krakowie oraz Akademickiego Klubu Turystyki Kajakowej 
Bystrze AGH w Krakowie (maj-czerwiec 2015 r., Filia nr 14) 
- Świat moimi oczami – wystawa fotografii Mieczysława Filipiaka (czerwiec – lipiec 2015 r., 
Filia nr 14). 
- Maroko. Brama Afryki – wystawa fotografii Małgorzaty Sowińskiej (czerwiec 2015 r., 
Filia nr 30). 
- Kolory Azji – wystawa fotografii Urszuli Wilk (lipiec 2015 r., Filia nr 14). 
- Katowice wczoraj i dziś – wystawa fotografii (wrzesień 2015 r.). 
- Derby Artystyczne Śląsk – Małopolska – wystawa popularyzująca sztukę regionalną, 
organizowana przez Fundację Centrum Art-Plus (wrzesień – październik 2015 r., Filia nr 16) 
- Joanna Babula i Adam Czech. Grafika – wystawa towarzysząca wystawie Derby 
Artystyczne Śląsk – Małopolska (wrzesień – październik 2015 r., Filia nr 11). 
- Sleeveface – okładkowe alter ego – wystawa fotografii Mileny Michałowskiej (wrzesień – 
październik 2015 r., Filia nr 30). 
W sesji fotograficznej udział wzięli pracownicy Biblioteki. Zdjęcia z wystawy dostępne są 
pod linkiem: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10154275247548677.1073742214.27398983367
6&type=3 
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- Koszutka – różne wizje nowoczesności – wystawa udostępniona przez Muzeum Historii 
Katowic (październik 2015 r., Filia nr 11). 
- Malarstwo. Anna Chwapińska – wystawa malarska (październik-listopad, Filia nr 14). 
- Kolaże, rysunki i wycinanki Hansa Christiana Andersena – wystawa udostępniona przez 
Duński Instytut Kultury, z okazji 14. Festivalu Nordalia (październik 2015 r., Filia nr 14). 
- Mity i legendy z Laponii – ilustracje Lubośa Drtiny z Czech, z okazji 14. Festivalu 
Nordalia (październik 2015 r., Filia nr 32). 
- Otuleni mgłą jesieni – wystawa malarstwa Magdaleny Sołtysik oraz prac uczestników 
Parkowej Akademii Wolontariatu (październik – listopad 2015 r., Filia nr 16). 
- S.Z.T.U.K.A –- wystawa do książki Sebastiana Cichockiego z Wydawnictwa Dwie Siostry, 
prezentująca ilustracje Aleksandry i Daniela Mizielińskich. Wystawa, przygotowana w formie 
przestrzennej instalacji, to efektowna grafika książkowa przemieniona w miniaturowy teatr 
światła i cienia. (listopad 2015 r., Filia nr 3; grudzień 2015 – styczeń 2016, Filia nr 14). 
Zdjęcia wystawy S.Z.T.U.K.A. znajdują się pod linkiem: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10154534102103677.1073742257.27398983367
6&type=3 
- Forma i struktura w ubiorze – wystawa prac Pracowni Rękodzieła ZAKAMAREK 
(listopad - grudzień 2015 r., Filia nr 14). 
- Dobre malarstwo – wystawa malarstwa Ewy Waszut (listopad 2015 r. – styczeń 2016 r., 
Filia nr 16). 
- Gruzja. Armenia. Światy alternatywne – wystawa fotografii Mileny Michałowskiej 
(listopad – grudzień 2015 r., Filia nr 30). 
- Rysunek żurnalowy – wystawa prac studentów wzornictwa Wyższej Szkoły Technicznej, 
wykonanych pod kierunkiem prof. Ernesta Zawady (grudzień 2015 r. – styczeń 2016 r., Filia 
nr 32). 
 
PROMOCJA 
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach współpracuje z ponad 150 placówkami 
oświatowymi, instytucjami kulturalnymi i organizacjami społecznymi; z ponad 20 firmami 
i wydawnictwami oraz z władzami miasta. Każda filia Biblioteki posiada stałą sieć placówek 
z którymi współdziała. Bibliotekarze starają się ciągle ją poszerzać i uzupełniać w taki 
sposób, aby każda z grup czytelników – szczególnie najmłodszych i niepełnosprawnych – 
miała dostęp do literatury i informacji oraz brała czynny udział w organizowanych przez 
Bibliotekę inicjatywach. 
 
DZIAŁANIA OUTDOROWE 
 
W ramach akcji „Ferie z Książką 2015” (2-13 lutego br.) zorganizowaliśmy kilka imprez 
poza Biblioteką, w których uczestniczyły dzieci z różnych filii. 
Szlakiem czarnych diamentów architektury (5, 6, 10, 12.02.2015 r.) – warsztaty Szychta na 
grubie w Muzeum Śląskim połączone z wizytą w Księgarni Bookiestra w budynku 
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. W trakcie warsztatów dzieci zwiedziły 
nową siedzibę Muzeum Śląskiego oraz NOSPR, poznały specyfikę pracy górnika oraz 
wykonały modele szybów górniczych (81 dzieci). 
Śląski dizajn – warsztaty typograficzne w Akademii Sztuk Pięknych prowadzone przez Zofię 
Oslislo. W trakcie warsztatów dzieci dowiedziały się czym jest i na czym polega technika 
typograficzna. Nową wiedzę mogły wykorzystać przy projektowaniu napisów (50 dzieci); 
Zaginione Śląskie Słowa – gra osiedlowa w Filii nr 14. Dzieci ruszyły w głąb katowickiego  
Osiedla Tysiąclecia na poszukiwania gryfnych śląskich słów. W trakcie zabawy poznały 
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śląskie tradycje oraz perły śląskiej architektury, a także odwiedziły zakład zegarmistrzowski 
oraz piekarnię (53 dzieci). 
Historyje Ślōnzŏkōw – odwiedziny Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, w 
trakcie których dzieci przeniosły się w czasie. Obejrzeliśmy film o przygodach Powstańca 
Karola, przemierzyliśmy Śląsk jednym z pierwszych tramwajów, zajrzeliśmy do starego 
zakładu fotograficznego, starej śląskiej kuchni oraz drukarni. Na pożegnanie dzieci 
narysowały to, co najlepiej zapamiętały z odwiedzin w muzeum (20 dzieci).  
- Happening Głośno o książkach - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (23 
kwietnia) – jak co roku Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała na Rondzie im. 
Generała Jerzego Ziętka w Katowicach happening „Głośno o książkach”. 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 ksiązki. 
Tradycyjnie do zabawy zapraszał Zbigniew Wróbel - aktor Teatru Śląskiego. Pracownicy 
Działu Metodyki, Analiz i Promocji zapraszali informowali przechodniów o innych 
imprezach organizowanych z okazji 70-lecia Biblioteki oraz udzielali wywiadu Radiu 
Piekary, a dzieciom wręczali jubileuszowe przypinki z biblioteczną sówką.  
Fotorelacja z happeningu znajduje się pod linkiem:  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153860479503677.1073742138.27398983367
6&type=3 
- Cała Polska czyta dzieciom i Murcki też! - plenerowy piknik rodzinny organizowany we 
współpracy ze Świetlicą Środowiskową św. Agaty. Motyw przewodni pikniku – Cyrk 
Doktora Dolittle. W programie m.in.: występ teatrzyku Bambuko, pokaz umiejętności 
szczudlarzy, występ taneczny dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 72, warsztaty typograficzne, 
zajęcia edukacyjne z psem, warsztaty tworzenia balonowych zwierzaków, wspólne głośne 
czytanie bajek na trawie. (Filia nr 26, czerwiec 2015 r.). 
- I Osiedlowy Dzień Kukuczki – impreza mieszkańców Osiedla im. Jerzego Kukuczki, 
organizowana przez Filię nr 22 we współpracy z Radą Jednostki Pomocniczej nr 13 
w Katowicach, Akademią Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, Fundacją 
Wielki Człowiek, Miejskim Domem Kultury „Bogucice-Zawodzie”, Inicjatywa – Osiedle 
Kukuczki, Fundacją Wspierania Alpinizmu Polskiego im. J. Kukuczki, Klubem 
Wysokogórskim w Katowicach, Gimnazjum nr 10 im. J. Kukuczki w Katowicach. 
W programie m.in. prelekcje o tematyce górskiej, projekcja filmu „Lhotse-rozgrywka 
pokerowa” Wojciecha Kukuczki, spotkanie z Cecylią Kukuczką – żoną Jerzego Kukuczki, 
wystawa fotografii, zajęcia sportowe oraz gry i konkursy. (Filia nr 22, 20 czerwca 2015 r.) 
Fotorelacja z imprezy znajduje się pod linkiem:  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10154045155033677.1073742168.27398983367
6&type=3 
- IV Wielka Zabawa Rodzinna – Miejska Biblioteka Publiczna przyłączyła się po raz 
kolejny do czytelniczego projektu: Wielka Liga Czytelników, którego organizatorem jest 
Stowarzyszenie Wielka Liga Czytelników.  
W programie imprezy znalazły się: korowód postaci z książek, który przeszedł ulicami 
Katowic, turniej finałowy Wielkiej Ligi Czytelników (uczniowie kl. 1-3 i 4-6) i Rodzina na  
medal. Biblioteka włączyła się do Zabawy poprzez przygotowanie spotkania autorskiego 
z Kazimierzem Szymeczko oraz miejsca spotkania z książką Tam, gdzie mieszka książka. 
Wraz z Biblioteką uczestnicy Wielkiej Zabawy Rodzinnej mogli poznać książki obrazkowe, 
które można znaleźć na bibliotecznych półkach. Mieli również okazję zaprojektować wspólną 
historię obrazkową na kartkach papieru, która stworzyła jedną spójną całość. Dzieci wraz 
z rodzicami skonstruowali mapę miejsc, w których lubią czytać, mieli także okazję spróbować  
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swoich sił w kaligrafii słowa książka w językach obcych. (25 kwietnia 2015 r., Wydział 
teologiczny uniwersytetu Śląskiego). 
Fotorelacja z imprezy:  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153869323378677.1073742139.27398983367
6&type=3 
- Jarmark Garażowy Filia nr 36 tradycyjnie dołącza się do organizowanego cyklicznie przez 
Miejski Dom Kultury Szopienice – Giszowiec jarmarku. Na stoisku biblioteki prowadzony 
był antykwariat. (Filia nr 36, 22 maja 2015 r.). 
- Święto Kwitnących Głogów – festyn organizowany przez Dom Kultury Ligota w parku 
Zadole. Biblioteka prowadziła sprzedaż książek antykwarycznych, organizowała konkursy dla 
dzieci i dorosłych a także prowadziła zabawy literackie. (Filia nr 7,23 maja 2015 r.). 
- Pod piracką banderą – 4. festyn biblioteczny. W programie m.in. przedstawienie Teatru 
Duet „Foszek czyścioszek”, występ Zespołu Muzycznego Kropelka, pokaz udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej oraz gry i zabawy pod chmurką. (Filia nr 28, 29 maja 
2015 r.). 
- Festyn parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych – 
udział w festynie organizowanym przez parafię. W programie Biblioteki znalazło się m.in. 
przedstawienie kukiełkowe „Bajki z mchu i paproci. Żwirek i Muchomorek”, kiermasz 
książek antykwarycznych, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży. (Filia nr 25, 3 czerwca 2015 
r., parafia Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych). 
- Seminarium Literackie 2015 "Intermedialność motywów kulturowych w fantastyce - 
fantastyczne światy w różnych środkach przekazu." Impreza organizowana przez Śląski 
Klub Fantastyki 2015 – pracownicy Działu Metodyki, Analiz i Promocji prowadzili podczas 
seminarium kiermasz książek antykwarycznych. (6 czerwca 2015 r., Hotel Skaut). 
- Festyn rodzinny dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec - organizowany przez Miejski Dom 
Kultury „Koszutka” oraz Radę Jednostki Pomocniczej nr 11 Wełnowiec-Józefowiec.  
W ofercie Biblioteki wystawa: To się udało! obrazująca dokonania Rady Jednostki 
Pomocniczej nr 11 dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec. (Filia nr 6 i 17, 7 czerwca 2015 r., 
skwer przed Miejskim Domem Kultury „Koszutka”, Filia „Dąb”, ul. Krzyżowa 1). 
- IV Festyn Rodzinny Sobota na Marcinkowskiego – udział w festynie rodzinnym 
zorganizowanym przez SP nr 31 w Katowicach. W ofercie Biblioteki m.in. kiermasz książek 
antykwarycznych, krzyżówka z książką w tle. (Filia nr 31, 13 czerwca 2015 r.). 
- XII Festyn Rodzinny „Bezpiecznie i zdrowo” – udział w festynie organizowanym przez 
Szkołę Podstawową nr 12 im. J. Paderewskiego. W programie Biblioteki znalazły się m.in. 
gry i zabawy dla dzieci, przedstawienie teatrzyku Kamishibai, prezentacja nowości 
wydawniczych dostępnych w Bibliotece oraz promowanie akcji „Lato z Książką 2015”. 
(Filia nr 23, 20 czerwca 2015 r.). 
Fotorelacja z imprezy: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.784298378357144.1073741923.3164769718059
56&type=3 
- Noc Świętojańska – udział w festynie organizowanym przez Miejski Dom Kultury 
Szopienice-Giszowiec jarmarku. Na stoisku biblioteki proponowano najmłodszym udział w 
grach i zabawach (Filia nr 36, 24 czerwca 2015 r.). 
- XXV Dni Bogucic – udział w festynie mieszkańców osiedla Bogucice, organizowanym 
przez Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” oraz Radę Jednostki Pomocniczej nr 13 
w Katowicach. W ofercie Biblioteki m.in. kiermasz książek antykwarycznych, gry i zabawy 
z książką w tle. (Filia nr 33, 27 czerwca 2015 r.). 
- Jarmark garażowy – udział w imprezie organizowanej przez Miejskie Dom Kultury 
Szopienice (Filia nr 36, 13 sierpnia 2015 r.). 
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- 1. Dni Zawodzia – udział w festynie plenerowym dzielnicy Zawodzie, organizowanym 
przez Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie (Filia nr 31, 3-4 września 2015 r.). 
- Narodowe Czytanie. „Lalka” Bolesława Prusa. 
5 września 2015 r., Park im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach. 
Impreza zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Katowicach oraz Instytucję 
Kultury Katowice – Miasto Ogrodów, odbyła się 5 września br. w katowickim Parku 
Kościuszki. Zgodnie z założeniami, Narodowe Czytanie trwało od godz. 12.00 do 19.00, a 
sama impreza odbyła się pod patronatem pary prezydenckiej – Prezydenta Polski Andrzeja 
Dudy oraz Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy.  
W 2015 r. podczas Narodowego Czytania czytano „Lalkę” Bolesława Prusa. Miejska 
Biblioteka Publiczna zaprosiła do współpracy aktorów Teatru Śląskiego im. Stanisława 
Wyspiańskiego – Zbigniewa Wróbla, Krystynę Wiśniewską-Sławik oraz Wiesława Sławika, 
którzy czytali na scenie fragmenty powieści oraz prowadzili imprezę.  
Narodowe Czytanie uświetnili swoją obecnością m.in. Wiceprezydent Katowic Marzena 
Szuba, Naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Katowice Edyta Sytniewska, światowej 
sławy bluesman Ireneusz Dudek, czy dziekan Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu 
Śląskiego Krystyna Doktorowicz.  
Odważni uczestnicy imprezy również czytali na scenie wybrane przez siebie fragmenty 
„Lalki”, za co nagrodzeni zostali nie tylko brawami, ale i bibliotecznymi pamiątkowymi 
gadżetami z serii Czytaj dla odmiany. 
Wchodzących do parku witał Kataryniarz Śląski i jego papużka, która wszystkim chętnym 
losowała wróżby. Nie lada gratką było spotkanie z Bolesławem Prusem i jego kolegami – 
zapalonymi cyklistami. Pokazy jazdy na bicyklu oraz możliwość przejażdżki trycyklem 
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem gości, a foto-ścianka w stylu retro oblegana była 
przez chętnych do pozowania fotografowi.  
Młodsi i starsi zainteresowani tworzeniem sztuki, mieli okazję wziąć udział w warsztatach 
czerpania papieru oraz w warsztatach lalkarskich. Na dzieci czekał kącik literacki - 
Prusokącik, gdzie wspólnie czytaliśmy książki, uczyliśmy się kaligrafowania oraz 
słuchaliśmy opowieści o życiu faraonów i próbowaliśmy rozszyfrować hieroglify. 
Chcący sprawdzić swoją wiedzę wzięli udział w Tytułomanii – konkursie związanym z 
twórczością Bolesława Prusa. Do wygrania były wspaniałe nagrody książkowe. Komu 
książek było wciąż mało, mógł zaopatrzyć się w pozycje oferowane przez Bibliotekę na 
kiermaszu. Bogata oferta beletrystyki, poezji, fantastyki czy bajek przyciągnęła rzesze 
zainteresowanych. Miłośnicy rękodzieła nie mogli z kolei przejść obojętnie obok stoisk 
z miniaturowymi mebelkami, biżuterią zdobioną zdjęciami bohaterów popularnych bajek 
i powieści oraz mydeł i kafelków z namalowanymi motywami literackimi. 
Dopełnieniem imprezy był koncert kwartetu smyczkowego Apotheosis, którego członkinie 
zagrały klasyczne motywy muzyczne polskiej kinematografii.  
Narodowe Czytanie „Lalki” w Parku Kościuszki zgromadziło rzeszę gości, którzy brali 
aktywny udział w zabawie. Czytelnicze święto z roku na rok cieszy się coraz większą 
popularnością. Co ważne – biorą w nim udział zarówno dorośli, jak i młodzież i dzieci.  
Fotorelacja z imprezy znajduje się pod linkiem: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10154248306578677.1073742209.27398983367
6&type=3 
Link do relacji filmowej: 
https://www.youtube.com/watch?v=QDX82eWWzpk 
- 6. Metropolitalna Noc Teatrów (26/27 września 2015 r.) – cykliczna nocna impreza 
kulturalna, w której udział biorą największe sceny Metropolii „Silesia” – inicjatora 
i organizatora przedsięwzięcia.  
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W tym roku Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, w ramach imprezy, prowadziła 
kiermasz używanej książki w Górnośląskim Centrum Kultury im. Krystyny Bochenek. 
Książki, które przygotowaliśmy dla czytelników, nawiązywały bezpośrednio do tematu 
przewodniego Nocy Teatrów w Korezie – „Miłość, polityka i skandale”. 
Stoisko kiermaszowe usytuowane zostało bezpośrednio przed wejściem do Teatru Korez, 
widzowie zmierzający na spektakl „Miłość i polityka” oraz odwiedzający GCK mogli zakupić 
książki antykwaryczne Biblioteki w godz. od 18.00 do 22.00. 
- Czytaj dla odmiany z Biblioteką (10 października 2015 r., Plac Herberta, Os. Witosa). 
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach wspólnie z Radą Jednostki Pomocniczej nr 8, 
zorganizowała festyn w ramach Dni Witosa. Mieszkańcy osiedla bardzo chętnie wzięli udział 
w festynie, któremu towarzyszył szereg atrakcji – występy artystyczne dzieci z okolicznych 
przedszkoli, pokazy ratowników Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy Policji oraz 
Straży Miejskiej. Imprezie towarzyszyły kiermasze, m.in. tradycyjnie organizowany przez 
Bibliotekę - i cieszący się ogromnym zainteresowaniem czytelników - kiermasz książki 
antykwarycznej; kiermasze biżuterii, rękodzieła i gier planszowych. Pracownicy Biblioteki 
przygotowali zabawy i konkursy literackie z nagrodami oraz zajęcia plastyczno-artystyczne 
dla dzieci. Miłośnicy sztuki mogli wziąć udział w warsztatach czerpania papieru, 
prowadzonych przez Czerpalnię Papieru Kalander, a chcący wesprzeć potrzebujących mieli 
okazję oddać krew w mobilnym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Katowicach.  
Aktorzy Teatru Duet przygotowali dla dzieci przedstawienie, a starsi goście festynu bawili się 
podczas występu kabaretowego Grzegorza Poloczka. Na zakończenie imprezy wystąpił 
zespół rockowy Coincidence. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, udział w niej 
wzięły całe rodziny. 
Fotorelacja z imprezy:  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10154326657583677.1073742219.27398983367
6&type=3 
- Śląskie Targi Książki (6-8 listopada 2015 r., Międzynarodowe Centrum Kongresowe) – 
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, w ramach Śląskich Targów Książki, 
zorganizowała dla czytelników szereg atrakcji. Przez cały czas trwania Targów pracownicy 
Biblioteki prowadzili kiermasz książki antykwarycznej. Drugiego dnia imprezy, o godz. 
14.00, odbyło się spotkanie autorskie z Ziemowitem Szczerkiem, autorem książek „Przyjdzie 
Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian”, „Rzeczpospolita zwycięska. Alternatywna 
historia Polski” czy „Siódemka”. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem 
publiczności. Tego samego dnia, o godz. 10.00 oraz 15.00 odbyły się warsztaty artystyczne 
dla dzieci i młodzieży LiterObrazki. Dla miłośników konkursów przygotowaliśmy 
„Tytułomanię” – tekst, w którym ukryto kilkanaście tytułów książek i wierszy. Czytelnicy, 
którzy poprawnie wskazali tytuły, mogli w nagrodę wybrać sobie książkę. 
Fotorelacja ze Śląskich Targów Książki: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10154391293513677.1073742236.27398983367
6&type=3 
- PechaKucha Night Katowice vol. 14 (7 listopada 2015 r., Fabularna lounge bar & gallery). 
Pecha Kucha ("peczakcza" - po japońsku „pogawędka”) to impreza organizowana w ponad 
800 miastach na całym świecie. PechaKucha Night ma charakter otwarty i niekomercyjny, ma 
być okazją do spotkań ludzi twórczych, do pokazania ciekawych projektów szerszej 
publiczności i swobodnej wymiany myśli. Uczestnicy imprezy prezentują swoje pomysły wg 
prostego schematu: 20 × 20, czyli 20 slajdów po 20 sekund na jeden slajd, co daje w sumie 6 
minut i 40 sekund prezentacji.  
Miejska Biblioteka Publiczna, we współpracy ze stowarzyszeniem Katowicing Everyday oraz 
Fabularna lounge bar & gallery zorganizowała, w ramach Śląskich Targów Książki, imprezę 
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której tematem przewodnim były książki. Prelegenci opowiedzieli m.in. o tym co można 
znaleźć w książkach oddawanych do biblioteki, w jaki sposób czytają niewidomi, co czytają 
Słowacy, czy jak wygląda życie i praca bibliotekarza. 
Fotorelacja z imprezy:  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.976812499049582.1073741832.1189338448374
56&type=3 
- Udział w Pierwszym Murckowskim Jarmarku Świątecznym (13 grudnia 2015 r.), 
organizowanym przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 18 Murcki oraz Miejski Dom Kultury 
Południe w Murckach. W bibliotecznym namiocie zorganizowano świąteczno-zimowe 
atrakcje dla dzieci: m.in. wykonywanie ozdób świątecznych z materiałów recyklingowych 
oraz najdłuższego choinkowego łańcucha z papieru. O godz. 16.00 zaprosiliśmy dzieci do 
wspólnego czytania baśni przy choince. Biblioteka przygotowała również konkursy i zagadki 
świąteczne z nagrodami.  
Fotorelacja z imprezy:  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10154457339878677.1073742252.27398983367
6&type=3 
 
W 2015 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach obchodziła jubileusz 70-lecia. 
Jubileusz Biblioteki stał się okazją do sięgnięcia po środki promocji stosowane niecodziennie. 
Przygotowano komplet gadżetów promocyjnych z elementami jubileuszowej identyfikacji 
wizualnej MBP oraz logotypem kampanii „Czytaj dla odmiany” -  koszulki, płócienne torby, 
bransoletki i przypinki. Gadżety zostały utrzymane w nowoczesnej stylistyce i spotkały się 
z dużym zainteresowaniem czytelników. Zdecydowano, że kampania „Czytaj dla odmiany” 
kontynuowana będzie również w latach kolejnych.  
Grafika kampanii: 
 

  
 
W związku z 70leciem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach zmodyfikowano jej 
logo. Przez cały 2015 rok posługiwaliśmy się logotypem jubileuszowym: 
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W trzecim kwartale br. udało się zrealizować film „70 lat w jeden dzień”, którego celem jest 
pokazanie Biblioteki jako miejsca nowoczesnego, zmieniającego się dla czytelników. Udział 
w filmie wzięli pracownicy Biblioteki, a samo przedsięwzięcie powstało dla uczczenia 
70. rocznicy działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach. 
Film oraz elektroniczna wersja jubileuszowej publikacji znajdują się pod linkiem: 
http://mbp.katowice.pl/index.php?menu=imprezy&strona=kalendarium&id=2015&impreza=7
0lat 
 
W związku z 70. leciem MBP wydano również publikację jubileuszową - „Czytaj dla 
odmiany”. Nakład wyniósł 1500 egzemplarzy. Publikacja jest barwna, liczy 28 stron. Zawarto 
w niej historię MBP oraz krótką charakterystykę zbiorów (ze szczególnym uwzględnieniem 
audiobooków i e-booków). Przedstawiono w niej Bibliotekę, jako miejsce przyjazne 
spotkaniom i nauce, czyli szeroko rozumianej działalności w zakresie edukacji kulturalnej.  
Ważnym elementem publikacji jubileuszowej są teksty o charakterze poradnikowym. 
Objaśniają w jaki sposób książka trafia do czytelnika oraz jak czytelnik może wypożyczyć 
książki. W publikacji poruszono tematykę związaną z edukacją czytelniczą, zaprezentowano 
dobre praktyki Biblioteki w zakresie działań proczytelniczych. Nie tylko tych kierowanych do 
dzieci i młodzieży, ale również dla czytelników dorosłych. Publikacja zawiera również 
ramowy kalendarz wydarzeń organizowanych przez Bibliotekę oraz wykaz Filii Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. 
Link do elektronicznej wersji publikacji: 
http://www.mbp.katowice.pl/images/publikacja/70lat.pdf 
 
Standardową formą promocji Biblioteki są  również: 
- gazetki popularyzujące działalność w środowisku lokalnym. Zawierają one informacje na 
temat nowości książkowych, oferowanych usług oraz organizowanych imprez w sieci 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
- plakaty, ulotki, zakładki do książek, zaproszenia powiadamiające i zachęcające do 
odwiedzania filii MBP w Katowicach oraz informujące o akcjach i imprezach, redagowane 
przez pracowników Działu Metodyki, Analiz i Promocji, wykonywane w Dziale Pracownia 
Plastyczna; 
- informacje o odbywających się w bibliotece imprezach i realizowanych projektach, 
zamieszczane w mediach lokalnych i portalach internetowych 
- ukazujące się co miesiąc informacje o działalności Biblioteki w miesięcznikach 
Ultramaryna, Nasze Katowice, Moje 1000lecie, Puls Dzielnicy. 
- redagowany co miesiąc przez pracowników Działu Metodyki, Analiz i Promocji krótki 
artykuł na temat działalności Biblioteki, który ukazuje się w platformie inicjatyw 
bibliotecznych Śląski Pegaz.  
Link do najnowszego tekstu: http://slaskipegaz.bs.katowice.pl/?p=5820 
 
Formy promocji w Internecie: 
- 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. 
Link do ogólnobibliotecznego profilu:  https://www.facebook.com/MBPKatowice 
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Bezpośrednie formy promocji: 
- Lekcje biblioteczne i organizacja wycieczek, jako praktycznej prezentacji sposobów 
korzystania z Biblioteki, jej agend i zbiorów;  
- Upowszechnianie adresu oficjalnej strony internetowej Biblioteki www.mbp.katowice.pl 
oraz informacji tam zamieszczanych; 
- Informacje o aktualnych wydarzeniach w serwisie Facebook; 
- Prezentacja nowości książkowych i wydawniczych w serwisie internetowym Biblioteki;  
- Organizowanie konkursów publikowanych na https://www.facebook.com/MBPKatowice w 
oparciu o nowości wydawnicze lub związanych z rocznicami literackimi oraz działalnością 
Biblioteki. 
W II kwartale 2015 r. przeprowadzono konkurs dla czytelników „Jakiej książki brakuje 
w Bibliotece?”. Autorzy najciekawszych i najbardziej kreatywnych odpowiedzi, 
zawierających uzasadnienie dlaczego akurat tę książkę warto włączyć do księgozbioru, 
otrzymali w nagrodę biblioteczne gadżety z serii „Czytaj dla odmiany” – koszulki, torby 
płócienne oraz kubki i przypinki z biblioteczną sówką. 
Konkurs trwał od 12 do 15 maja 2015 r. 
Link do konkursu: https://www.facebook.com/MBPKatowice/photos/pb.273989833676.-
2207520000.1435925437./10153906215858677/?type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent.xx
.fbcdn.net%2Fhphotos-xpa1%2Ft31.0-
8%2F11212658_10153906215858677_2287622604912501649_o.jpg&smallsrc=https%3A%
2F%2Fscontent.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xpa1%2Fv%2Ft1.0-
9%2F11165313_10153906215858677_2287622604912501649_n.jpg%3Foh%3D406079cfd6
32e08c815745237edec9fc%26oe%3D5614CEBE&size=1064%2C937&fbid=1015390621585
8677 
W III kwartale 2015 r. przeprowadzono konkurs fotograficzny „Od siódmego do siódmego 
wypożyczaj na całego!”. Konkurs polegał na przesłaniu, samodzielnie wykonanych, zdjęć 
książek wypożyczonych ze zbiorów MBP w wakacyjnej scenerii.  
Autorzy nagrodzonych zdjęć otrzymali w nagrodę biblioteczne gadżety z serii „Czytaj dla 
odmiany” oraz książkę. Tytuł konkursu nawiązywał bezpośrednio do wakacyjnej akcji 
bibliotecznej, dzięki której czytelnicy, którzy wypożyczyli książkę po siódmym lipca, termin 
zwrotu mieli wydłużony do siódmego września – „normalny” termin zwrotu mija po miesiącu 
od daty wypożyczenia.  
Konkurs „Od siódmego do siódmego!” trwał od 7 lipca do 31 sierpnia 2015 r. 
Link do galerii zwycięskich zdjęć: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10154246201873677.1073742208.27398983367
6&type=3 
 
We wrześniu i październiku br., wraz z Radą Jednostki Pomocniczej nr 8 Witosa, 
przeprowadzono w Filii nr 12 konkurs fotograficzny dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat 
„Książka na jesiennym szlaku”. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie 
nagród połączone było z wernisażem wystawy nagrodzonych zdjęć, które odbyło się 20 
listopada br. w Filii nr 12. 
Konkurs „Książka na jesiennym szlaku” trwał od 15 września do 31 października 2015 r. 
Link do galerii z wernisażu: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10154415821478677.1073742237.27398983367
6&type=3 
Wyniki konkursu: 
http://mbp.katowice.pl/index.php?menu=imprezy&strona=kalendarium&id=2015&impreza=n
ajesiennyszlaku-wyniki2015 
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5.2. Czytelnictwo dzieci i młodzieży – problemy, obserwacje. 
 
Organizowane przez bibliotekę akcje, imprezy, zajęcia, warsztaty oraz liczne imprezy 
plenerowe w przestrzeni miasta  kierowane do dzieci i młodzieży i mają na celu zachęcić 
młode pokolenie do czytania. Biblioteka w sposób szczególny namawia najmłodsze dzieci do 
obcowania z książką.  W tym celu podejmowane są działania propagujące czytanie, 
zachęcające dzieci do kontaktu z książką poprzez głośne czytanie, które  jest niezwykle 
ważne dla prawidłowego rozwoju wśród dzieci i młodzieży. Młodzież gimnazjum i szkół 
licealnych korzysta z oferty lekcji bibliotecznych, spotkań, dyskusji, które proponuje im 
Biblioteka.  Tematyka czytanych książek jest inspiracją do organizowanych zajęć 
dydaktycznych, prac plastycznych, zabaw twórczych i zajęć parateatralnych.  

Ogromną popularnością wśród najmłodszych dzieci cieszyły się: przygody Tupcia 
Chrupcia, Rybki MiniMini,  książki R. Piątkowskej, E. Erikson, seria o przygodach Pomelo R. 
Badescau, książka obrazkowa (Mizielińscy, Iwona Chmielewska,  Dwanaście miesięcy W. 
Chotomska, A. Onichimowska.  
Starsze dzieci z kolei chętnie sięgały po książki J. Kinney’a Dzienniki Cwaniaczka oraz serię 
Magiczne drzewo A. Maleszki, R. Kosika Felix, Net i Nika, Sempe i Gościnny Mikołajek, M. 
Widmark Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai, cykl Kroniki Archeo A. Stelmaszyk, seria 
Czytam sobie, książki A. Chylińskiej. K. F. Aakeson Esben duch dziadka. W kręgu 
niesłabnącego zainteresowania jest Harry Potter. Chłopcy częściej wybierają fantastykę 
i książki przygodowe, dziewczyny natomiast preferują książki obyczajowe traktujące 
o problemach ich rówieśników. Dużym powodzeniem wśród  nastolatek cieszą się książki 
o tematyce wirtualnego świata przyszłości. Wśród książek dla młodzieży  niesłabnących 
zainteresowaniem cieszą się  sagi o wampirach (Akademia wampirów), powieści 
postapokaliptyczne: cykl Percy Jackson, cykl Zwiadowcy J. Flangana, trylogia J. Dashnera - 
Więzień Labiryntu,  S. Collins cykl Igrzyska śmierci, M. Stiefvater, seria Niezgodna, seria 
Wybrani, Byliśmy łgarzami E. Lockhart oraz Gwiazd naszych wina J. Green, B. Mull 
Baśniobór. 
Widoczny jest spadek poczytności literatury popularnonaukowej to skutek zainteresowań 
czytelników informacjami z Internetu. Szczególnie: młodzież ucząca się w swoich wyborach 
często ogranicza się do lektur szkolnych. Czas wolny dzieci zdominowały telewizja, video, 
Internet, komputer oraz przeglądanie popularnych czasopism. Masowe i elektroniczne media 
stały się podstawowym źródłem wiedzy o świecie, wpływając na kształtowanie dziecięcych 
postaw i wzorców zachowań. Studenci sięgają do literatury naukowej związanej z kierunkiem 
studiów, pozostali zaś czytelnicy najczęściej sięgają po literaturę beletrystyczną i przystępną 
popularnonaukową. Duża ilość zajęć, warsztatów i działań promujących książkę niestety nie 
przekłada się na liczbę czytających wśród młodego pokolenia. Jeśli można mówić 
o czytelnictwie wśród najmłodszych dzieci, które często do biblioteki przyprowadzają 
rodzice, to w przypadku starszych dzieci i młodzieży obserwuje się  zmniejszone 
zainteresowanie książką.  
Szansą na zmianę jest budowanie konkurencyjnej oferty, która trafi w gusta młodego 
pokolenia oraz tworzenie przestrzeni dedykowanych konkretnej grupie wiekowej. Duże 
znaczenie ma również otwarcie na nowoczesne technologie (czytniki, tablety).  
 
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 są 
czytelniami Biblioteki, czasem nawet paru filii (jednej koło miejsca edukacji swojego 
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dziecka, drugiej koło miejsca zamieszkania). Młodzież gimnazjum i szkół licealnych korzysta 
z oferty lekcji bibliotecznych, spotkań, dyskusji, które proponuje im Biblioteka. Szkoły 
bardzo chętnie przychodzą na tego typu zajęcia, gdyż przekazują one treści odmienne od tych 
na zajęciach szkolnych. Biblioteka poszerza uczestnictwo w kulturze zarówno młodzieży, jak 
i dzieci. Biblioteka współpracuje także z Miejskimi Domami Kultury, które to w wielu 
przypadkach mieszczą się w tych samych budynkach. Tym samym odbiorcy korzystający z 
oferty domów kultury są jednocześnie czytelnikami Biblioteki. Działania prokulturowe 
dedykowane są również dzieciom i młodzieży z świetlic środowiskowym i szkół specjalnych, 
które to są mocno zagrożone 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, zabawa literacka, która adresowana jest nie tylko do 
dzieci, ale również do ich rodziców. Oferta spotkań przy książce  jest bardzo różnorodna, 
jednak ma jeden cel – wyznacza azymut na „wysmakowane” książki.  
 
Biblioteka włącza się również do współpracy przy okazji akcji organizowanych przez 
instytucje i 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 oraz stworzono w siedzibie RCKiK punkt wymiany książek 
dla krwiodawców. 

 Stowarzyszenie Wielka Liga, MBP jest  partnerem akcji Wielka Liga 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 trwa od 
28 października 2014 r. do 25 kwietnia 2015 roku. Głównymi celami konkursu jest: 
promowanie czytelnictwa, kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy, 
rozbudzanie umiejętności poszukiwań literackich i zainteresowania literaturą piękną. 
Pierwszy etap Konkursu został przeprowadzany w formie testowej. Do zadań Biblioteki 
należy: promocja Konkursu, dystrybucja i promocja materiałów konkursowych. MBP 
wzięła  również udział w finale konkursu III Wielka Zabawa Rodzinna, który odbył 25 
kwietnia br. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego.  

 Fundacja Orange, Fundacja Dzieci Niczyje - współpracujemy w ramach akcji Dzień 
Bezpiecznego Internetu. W wielu filiach MBP w lutym odbyły się zajęcia, lekcje 
biblioteczne i warsztaty komputerowe, podejmujące problem bezpieczeństwa dziecka 
w sieci.  

 Fundacja Przystanek Schronisko – w ramach współpracy przedstawiciele fundacji 
prowadzą w bibliotekach zajęcia i prelekcje dla dzieci o tematyce prozwierzęcej. Uczą 
w jaki sposób właściwie opiekować się zwierzętami domowymi oraz jak zachowywać się 
wobec nieznanych zwierząt. 

 Śląska Fundacja Obywatelska Lex Civis w zakresie organizacji kampanii 
wspomagających edukację obywatelską. MBP jako partner w realizacji projektu: 
Katowice Miastem Aktywnych w organizacji wydarzeń i konkursów. 

 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. 

 Instytucja 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 
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czytelników – koncerty odbywały się pod szyldem Kożdymu inaksze nuty w duszy grajóm. 
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. 

 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 
„Weekend gier planszowych odbyła się 21 marca 2015 r., w Filii nr 14.  

 Mepel.pl – w ramach tej współpracy Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała 
imprezę - I Ogólnopolska Noc Bibliotek „Groza nie czytać” 30-31 maja 2015 r. w Filii nr 
16. Przez całą noc można było zagrać w gry planszowe zapewnione przez naszych 
partnerów. Wszyscy miłośnicy czytania mogli bezkarnie oddawać się swojej ulubionej 
czynności w specjalnie przygotowanym ku temu kącikowi. Zachęcaliśmy również 
czytelników do przyniesienia książek i ofiarowania ich Bibliotece. Uczestnicy mogli 
wziąć udział w spotkaniu autorskim i prezentacjach multimedialnych. W imprezie wzięło 
udział 70 osób. W ramach współpracy nawiązanej pomiędzy Biblioteką a firmą Mepel.pl 
odbyły się także, 5 sierpnia 2015 r., Warsztaty projektowania gier planszowych w Filii nr 
14 (ul. Piastów 20), w ramach Akcji Lato z Książką 2015, w których udział wzięły dzieci 
z filii nr: 14, 6, 16, 22, 25, 30 i 32.  

 Portal Games, Bard Centrum Gier, Portal Kulturalny Bajtel -  w ramach tej 
współpracy Miejska Biblioteka Publiczna po raz kolejny zorganizowała imprezę pod 
szyldem gier planszowych. 21 marca br., w Filii nr 14 odbyło się spotkanie „Weekend 
gier planszowych”, kierowane zarówno do dorosłych, jak i młodszych amatorów gier. Od 
godziny 11.00 do godziny 19.00, tego dnia można było pograć w nowe, jak i te dobrze już 
znane, niemal kultowe, fabularne gry planszowe.  
W przygotowanych na potrzeby imprezy dwóch salach bibliotecznych niełatwo było 
znaleźć wolny stolik, tak wielu przybyło graczy. Chętni mogli wziąć udział 
w eliminacjach Mistrzostw Polski 2015 Neuroshima Hex, organizowanych wspólnie 
z Portal Games. Walka była zacięta, ale wygrany, który został ogólnopolskim finalistą, 
mógł być tylko jeden.  

 ERPEGIE – w ramach współpracy Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała 5 
grudnia br. imprezę „Mikołajkowe granie” – impreza odbyła się w Filii nr 16, w godz. 
12.00-20.00. Uczestnicy imprezy mogli zagrać w fabularne gry planszowe, m.in. Władcy 
Doliny, Ropa z Catanu czy X-Wing.  

 
5.2.2. Najważniejsze przykłady form pracy z dziećmi i młodzieżą. 
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach organizuje dla dzieci i młodzieży 
spotkania autorskie oraz warsztaty artystyczne, prowadzone przez znanych i cenionych 
w Polsce, ale i na świecie, artystów. 
W 2015 roku zorganizowaliśmy dla dzieci i młodzieży szereg interesujących spotkań 
i warsztatów: 
- MOJE MIASTO – warsztaty artystyczne prowadzone przez Joannę Czupryniak, artystkę 
tworząca sztukę z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku oraz materiałów 
recyklingowych. Warsztaty odbyły się w ramach akcji Ferie z Książką 2015 (luty, Filia nr 
16). 
- Zimowe ZAKAMARKI – warsztaty z Wydawnictwem Zakamarki. Spotkania odbyły się 
w ramach akcji Ferie z Książką 2015 (luty, Filia nr 19 oraz Filia nr 26). 
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- Niebo czy piekło czyli graczki z papieru – warsztaty plastyczne w pracowni origami 
Pałacu Młodzieży, prowadzone przez Anetę Zasuchę. Spotkanie odbyło się w ramach akcji 
Ferie z Książką 2015 (luty, Pałac Młodzieży, ul. Mikołowska 26, Katowice). 
- Śląski dizajn. Warsztaty typograficzne – warsztaty z zakresu typografii w Akademii Sztuk 
Pięknych, prowadzone przez Zofię Oslislo. Spotkanie odbyło się w ramach akcji Ferie z 
Książką 2015 (luty, Akademia Sztuk Pięknych, ul. Raciborska 37, Katowice). 
- Kamera! Akcja! Ujęcie pierwsze… - warsztaty filmowe, połączone ze wspólnym 
nagrywaniem filmiku opowiadającego o najciekawszych miejscach katowickiej dzielnicy 
Podlesie. Spotkanie odbyło się w ramach akcji Ferie z Książką 2015 (luty, Filia nr 28). 
- Śląski dizajn – warsztaty plastyczne, podczas których dzieci uczyły się ozdabiania 
przedmiotów techniką decoupage. Spotkanie, organizowane w ramach akcji Ferie z Książką 
2015, prowadziła Danuta Kozik (luty, Filia nr 12). 
- Ślonsko bojka wom opowiym… - spotkanie na temat śląskich bajek połączone 
z prezentacją tradycyjnego stroju śląskiego przez Danutę Degórską. Spotkanie odbyło się 
w ramach akcji Ferie z Książką 2015 (luty, Filia nr 25). 
- Pan Przypadek i jego Autor. Spotkanie autorskie z Jackiem Getnerem - pisarzem, 
autorem powieści o przygodach detektywa Jacka Przypadka oraz opowiadań dla kobiet. 
Scenarzysta sitcomu „Daleko od noszy” oraz serialu komediowego „Ale się kręci”. Autor 
dialogów do gry fabularnej „Wiedźmin 2” oraz scenariusza serialu docu-crime „Malanowski 
i Partnerzy”. Obecnie pisze dialogi serialu „Klan”. Spotkanie w ramach Dyskusyjnego Klubu 
Książki, dla uczniów kl. III z Liceum Ogólnokształcącego nr 7 w Katowicach (luty, Filia nr 5 
Mł.). 
- Tyle kultur! Jedna opowieść! – warsztaty plastyczne dla dzieci, prowadzone przez Adama 
Wójcickiego, laureata nagrody wyd. FORMAT w międzynarodowym konkursie Książka 
dobrze zaprojektowana. Zacznijmy od dzieci. Warsztaty realizowane we współpracy 
z Instytucją Kultury Katowice – Miasto Ogrodów, w ramach projektu Bibliosfery – Literatura 
XXL. (kwiecień, Filia nr 16). 
- Agnieszka Stelmaszyk – autorka dziecięcych powieści podróżniczych i przygodowych 
z serii „Kroniki Archeo”, „Koalicja Szpiegów” oraz „Biuro śledcze Tomuś Orkiszek”. 
Spotkania organizowane w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. (maj, Filia nr 3 oraz Filia nr 
28). 
- Papierowy teatr Kamishibai – warsztaty teatrzyku Kamishibai prowadzone przez Zofię 
Piątkowską-Wolską z Wydawnictwa TIBUM, dla dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 93. 
(czerwiec, Filia nr 10). 
- Spotkanie autorskie z Agnieszką Tyszką – spotkanie z autorką powieści, bajek, 
opowiadań, słuchowisk radiowych i scenariuszy teatralnych dla dzieci i młodzieży. Spotkanie 
dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 22 (wrzesień, Filia nr 28) 
Fotorelacja ze spotkania: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10154270198248677.1073742212.27398983367
6&type=3 
- Spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem - pisarzem, autorem słuchowisk dla młodszych 
i starszych czytelników, autorem cyklu powieści o psie „Elfie”. W spotkaniu udział wzięli 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 22 (wrzesień, Filia nr 28) 
Fotorelacja ze spotkania: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10154274813678677.1073742213.27398983367
6&type=3 
- Baltazar Bombka i jego przyjaciel Regsio – przedstawienie teatralne dla dzieci w wieku 
przedszkolnym, w wykonaniu aktorów Teatru Duet (wrzesień, Filia nr 28). 
- Spotkanie z Agatą Królak – ilustratorką, autorką tekstu i grafiki do książek „Ciasta, ciastka 
i takie tam”, „Robimisie”, oraz ilustracji do zeszytu kreatywnego „Wytwórnik domowy”. 
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Spotkanie zorganizowano w ramach projektu Biblioisfery, realizowanego we współpracy z 
Instytucją Kultury Katowice – Miasto Ogrodów (październik, Filia nr 28). 
- Spotkanie autorskie z Joanną Olech – graficzną, członkinią Sekcji Polskiej IBBY, 
autorką książek dla dzieci, m.in. „Arcybolek”, „Dynastia Miziołków”, „Gdzie diabeł mówi… 
do usług!”, „Mam prawo i nie zawaham się go użyć!” czy „Tarantula, Klops i Herkules”. 
W spotkaniu udział wzięły dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 20 i z Przedszkola 
Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi (listopad, Filia nr 16). 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10154373601888677.1073742233.27398983367
6&type=3 
- Warsztaty ilustratorskie z Janem Bajtlikiem – warsztaty prowadzone przez wielokrotnie 
nagradzanego grafika, plakacistę, autora książek dla dzieci, absolwenta Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie. W warsztatach udział wzięli uczniowie kl. III C ze Szkoły 
Podstawowej nr 17. Spotkanie zorganizowano w ramach projektu Bibliosfery, we współpracy 
z Instytucją Kultury Katowice – Miasto Ogrodów (listopad, Filia nr 6). 
- Spotkanie autorskie z Adamem Wajrakiem – dziennikarzem, działaczem na rzecz 
ochrony przyrody, autorem reportaży i książek przyrodniczych, m.in. „Kuna za kaloryferem, 
czyli nasze przygody ze zwierzętami”, „To zwierze mnie bierze”, „Przewodnik prawdziwych 
tropicieli” czy „Wilki”. Spotkanie, organizowane w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, 
prowadziła Monika Badowska (grudzień, Filia nr 3). 
 
KALENDARIUM IMPREZ LITERACKICH I EDUKACYJNYCH DLA DZIECI 
I MŁODZIEŻY 
 
- Obchody Dnia Babci i Dziadka – corocznie, w większości filii bibliotecznych, 
organizowane są imprezy skierowane przede wszystkim do najmłodszych Czytelników oraz 
ich dziadków. Szczegółowy plan imprez pod linkiem: 
http://mbp.katowice.pl/index.php?menu=imprezy&strona=kalendarium&id=2015&impreza=d
zienbabciidziadka2015 
- Walentynki (14 lutego) – 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://mbp.katowice.pl/index.php?menu=imprezy&strona=kalendarium&id=2015&impreza=
walentynki2015 
- Światowy Dzień Kota (17 lutego) –  w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Katowicach zorganizowano szereg imprez skierowanych do najmłodszych czytelników. 
Szczegółowy harmonogram imprez dostępny pod linkiem: 
http://mbp.katowice.pl/index.php?menu=imprezy&strona=kalendarium&id=2015&impreza=d
zienkota2015 
- Międzynarodowy Dzień Teatru (27 marca) – z okazji święta teatru w filiach Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Katowicach zorganizowano imprezy tematyczne, skierowane do 
najmłodszych czytelników. Szczegółowy harmonogram imprez dostępny jest pod linkiem: 
http://mbp.katowice.pl/index.php?menu=imprezy&strona=kalendarium&id=2015&impreza=d
zienteatru2015 
- Światowy Dzień Poezji (21 marca) – filia nr 31 przygotowała szereg imprez nawiązujących 
do Światowego Dnia Poezji, których szczegółowy harmonogram dostępny jest pod linkiem:  
http://mbp.katowice.pl/index.php?menu=imprezy&strona=kalendarium&id=2015&impreza=d
zienpoezji2015 
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- Akcja Ferie z Książką 2015, organizowana w ramach akcji Zima w Mieście 2015, pod 
hasłem: Fedrowanie z BIBLIOTEKĄ! 
W dniach od 2 do 13 lutego 2015 r. zorganizowano dla najmłodszych czytelników, w filiach 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, akcję „Ferie z Książką”. W czasie akcji 
zrealizowano 190 zajęć. Frekwencja: 1316 uczestników, liczba dzieci: 510 – w wieku od 6 do 
18 lat. Największą frekwencję zanotowano w Filii nr 33 (143 dzieci) oraz Filii nr 26 (131 
dzieci). Od poniedziałku do piątku w filiach MBP odbywały się zajęcia pod hasłem 
Fedrowanie z BIBLIOTEKĄ, dedykowane śląskiemu dizajnowi, kulturze, gwarze, 
legendom i zwyczajom. Dzieci biorące udział w akcji poznały przeszłość miejsc w których 
żyją, zwyczaje i tradycje naszego regionu. Spotkania tematyczne nie tylko pomagały budować 
tożsamość związaną z przestrzenią, dostarczyły również wskazówek, jak odnajdywać we 
współczesnej sztuce echa dawnych obyczajów.  
Uczestnicy akcji bawili się śląskimi słowami, budowali familoki z materiałów 
recyklingowych, projektowali szyb kopalni oraz banę. Poznawali również dzieła literackie 
związane ze Śląskiem. Mówiono o tradycyjnych strojach, dyskutowano o tym, co się jadało 
i jada w śląskich domach. Dzieci samodzielnie zaprojektowały byfyj kojarzony ze śląską 
kuchnią, zwiedzały osiedla górnicze, śpiewały tradycyjne śląskie pieśni.  
W czasie akcji odbyły się ciekawe imprezy dla uczestników akcji,  m.in.:  
Szlakiem czarnych diamentów architektury – warsztaty w Muzeum Śląskim; 
Szychta na grubie oraz muzyczne wariacje w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia w Katowicach i w księgarni BOOKIESTRA; 
Moje Miasto – warsztaty artystyczne z Joanną Czupryniak w Filii nr 16; 
Śląski dizajn – warsztaty typograficzne w Akademii Sztuk Pięknych z Zofią Oslislo; 
Zimowe Zakamarki – warsztaty z Dagmarą Podczasiak, animatorką wydawnictwa 
Zakamarki w Filiach 26 i 19; 
Zaginione Śląskie Słowa – gra osiedlowa w Filii nr 14 propagująca gryfne słowa, śląską 
tradycję i architekturę; 
Zaczytana bana – zajęcia plastyczne w Filii nr 20. Dzieci z pasją tworzyły makietę 
tramwaju. W zaczytanej banie pojawiły się regały z książkami oraz inne detale.  
Historyje Ślōnzŏkōw – podróż w czasie do Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.  
Tegoroczna akcja „Ferie z książką” cieszyła się ogromną popularnością.  
Fotorelacja z akcji:  
https://www.facebook.com/events/844483798931218/ 
https://www.facebook.com/MBPKatowice/photos/a.340747303676.200655.273989833676/10
153632731428677/?type=1 
Dzień Bezpiecznego Internetu 2015 
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach w 2015 roku zrealizowała w filiach nr: 14, 20, 
21, 23, 30, 31, działania związane z Dniem Bezpiecznego Internetu, pod hasłem: Razem 
tworzymy lepszy Internet. Wiele z nich prowadzono podczas corocznej akcji dla dzieci 
młodzieży „Ferie z Książką”.  
Najciekawsze zajęcia, pt. Szłapcugiym, czy baną zorganizowano w Filii nr 14. Tematem 
warsztatów było nie tylko tworzenie śląskiego tramwaju przez dzieci. Zaproszono je w 
wirtualną podróż zbudowanym wehikułem. Jednym z przystanków podczas wyprawy był 
„BEZPIECZNY INTERNET”, na którym uczestnicy zajęć zagrali w grę planszową Misja 
Bezpieczny Internet oraz wzięli udział w interaktywnym quizie. Dzieci mogły dowiedzieć się 
więcej na temat zagrożeń czekających w sieci. Poznały również zasady umiejętnego 
i rozsądnego korzystania z Internetu. Podczas zajęć wykorzystano tablet edukacyjny EduTab.  
 Wykorzystano również materiały ze strony www.giodo.gov.pl. Podczas zajęć zgłębiano 
wiedzę dotyczącą zabezpieczania prywatności w sieci. Szczególnie mocno tłumaczono 
dzieciom, że nikt nie może zmusić ich do podawania danych osobowych w Internecie. Dzieci 
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i młodzież często nie zdają sobie sprawy, w jakim stopniu wystawiają swoją prywatność na 
różnego typu zagrożenia. Szczególnie uwrażliwiano dzieci za zagrożenia związane 
z rozmowami z nieznajomymi w sieci.  
W ramach działań związanych z Dniem Bezpiecznego Internetu zorganizowano również 
konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży Wygrałem z Sieciuchem. Prace wykonane dowolną 
techniką plastyczną miały przedstawiać problematykę bezpieczeństwa w sieci, a ich autorzy 
mogli korzystać z wizerunków Sieciuchów, przedstawionych na stronie www.sieciaki.pl. 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153651078763677.1073742100.27398983367
6&type=3 
- Tydzień z Internetem 2015 
W ramach projektu Tydzień z Internetem 2015 odbywającym się w dniach 23-29 marca 
zorganizowane zostały zajęcia Dzieci w Sieci dla podopiecznych Świetlicy NAZARET w Filii 
nr 30. Podczas spotkania dla dzieci i młodzieży prezentowane były różne możliwości 
wykorzystania Internetu i zastosowania nowoczesnych technologii (tablet). Między innymi 
poruszono kwestię zasobów, które można odnaleźć w cyfrowym świecie. W zajęciach wzięło 
udział 9 uczestników.  
Fotorelacja: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153788402568677.1073742120.27398983367
6&type=3 
- Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci (2 kwietnia) – każdego roku filie Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Katowicach organizują szereg imprez, odbywających się pod szyldem 
Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci. W tym roku świętowanie trwało aż trzy 
tygodnie, a cykl imprez rozpoczęło spotkanie w Filii nr 14 „Tyle kultur! Jedna opowieść! 
Baśniowanie na arabskim dywanie”. 
W imprezie wzięło udział 15 osób (również dorośli). Gościem specjalnym 
Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci była Patrycja Laskowska z księgarni 
BOOKIESTRA. 
Co roku inny kraj należący do IBBY (International Board on Books for Young People) jest 
gospodarzem Święta, ustanowionego 2 kwietnia - na pamiątkę urodzin H. Ch. Andersena. 
W 2015 roku były to Zjednoczone Emiraty Arabskie. Tytuł imprezy był nawiązaniem do 
kultury arabskiej: Tyle kultur! Jedna opowieść! Baśniowanie na arabskim dywanie. W trakcie 
wydarzenia niejednokrotnie zabrzmiała muzyka arabska, przygotowana przez Orkiestrową 
Księgarnię BOOKIESTRA. Uczestnicy imprezy udali się w literacką podróż do Maroka na 
latającym dywanie, gdzie czytelnicze apetyty zaspokoiły Baśnie arabskie. Aisha i wąż.  
Wspólnie przygotowano marokański tadżin – tradycyjną potrawę arabską według przepisu 
zawartego w Apetycie na Maroko. W roli głównej pojawiły się znane warzywa: ziemniaki, 
marchewka, szalotki, pomidory, cukinia. Dzieci odkrywały wszystkimi zmysłami egzotyczne 
przyprawy i zioła: kumin, kolendra, kardamon, szafran, mięta. Na deser bibliotekarze 
serwowali rozgryzanie arabskiego alfabetu (kaligrafia arabska) oraz barwna sztuka zdobienia 
dywanów.  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153799412483677.1073742124.27398983367
6&type=3 
Harmonogram imprez:  
http://mbp.katowice.pl/index.php?menu=imprezy&strona=kalendarium&id=2015&impreza=d
zien-ksiazki-dla-dzieci-2015 
- Światowy Dzień Ziemi (22 kwietnia) – w tym roku kilka filii włączyło się w obchody 
Światowego Dnia Ziemi. Szczegółowy harmonogram imprez znajduje się pod linkiem: 
http://mbp.katowice.pl/index.php?menu=imprezy&strona=kalendarium&id=2015&impreza=d
zien-ziemi2015 
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- Dzień Czekolady (12 kwietnia) – z tej okazji, jak co roku, w kilku filiach MBP 
zorganizowano imprezy dla dzieci i młodzieży. Szczegółowy harmonogram imprez znajduje 
się pod linkiem: 
http://mbp.katowice.pl/index.php?menu=imprezy&strona=kalendarium&id=2015&impreza=d
zienczekolady2015 
- Ogólnopolski Tydzień Bibliotek (8 – 15 maja) „Wybieram Bibliotekę!” – każdego roku 
Biblioteka przyłącza się do obchodów święta bibliotek, którego tegoroczne hasło brzmiało 
„Wybieram Bibliotekę!”. Zorganizowano szereg imprez dla dzieci, w tym m.in. lekcje 
biblioteczne, zwiedzanie filii, plenerowe głośne czytanie bajek czy przedstawienia teatrzyku 
Kamishibai.  
Szczegółowy harmonogram imprez:  
http://mbp.katowice.pl/index.php?menu=imprezy&strona=kalendarium&id=2015&impreza=t
ydzien-bibliotek-2015 
- Dzień Kosmosu (21 maja) – w Filii nr 31 zorganizowano z tej okazji kilka spotkań 
edukacyjnych i literackich dla dzieci. Harmonogram tych spotkań: 
http://mbp.katowice.pl/index.php?menu=imprezy&strona=kalendarium&id=2015&impreza=d
zien-kosmosu-2015 
- Dzień Matki (26 maja) – co roku filie biblioteczne organizują imprezy tematyczne dla 
dzieci i młodzieży związane z Dniem Matki. Szczegółowy plan znajduje się pod linkiem: 
http://mbp.katowice.pl/index.php?menu=imprezy&strona=kalendarium&id=2015&impreza=d
zien-matki-2015 
- Światowy Dzień Ochrony Środowiska (5 czerwca) – w roku 2015 kilka filii Biblioteki 
włączyło się w obchody święta, organizując imprezy o tematyce ekologicznej. Harmonogram 
imprez znajduje się pod linkiem: 
http://mbp.katowice.pl/index.php?menu=imprezy&strona=kalendarium&id=2015&impreza=o
chrona-srodowiska-2015 
- XIV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom „Cała Polska czyta w bibliotekach” – 
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach co roku bierze aktywny udział w Ogólnopolskim 
Tygodniu Czytania Dzieciom. Również w tym roku przyłączyliśmy się do akcji 
i przygotowaliśmy szereg atrakcji dla naszych najmłodszych Czytelników.  
Szczegółowy harmonogram imprez organizowanych pod szyldem Ogólnopolskiego Tygodnia 
Czytania Dzieciom znajduje się pod linkiem:  
http://mbp.katowice.pl/index.php?menu=imprezy&strona=kalendarium&id=2015&impreza=g
losne-czytanie-dzieciom-2015 
Cała Polska czyta Kamishibai (2 czerwca 2015 r., Filia nr 10) spotkanie z Zofią Piątkowską, 
która przygotowała dla przedszkolaków warsztaty z opowiadaniem kamishibai. Dzieci miały 
okazję wysłuchać historii o Groszkach Françoise Malnuita oraz Legendy o Skarbniku Juliana 
Brudzewskiego z ilustracjami Adama Wójcickiego. W części warsztatowej projektowane były 
karty z ilustracjami do teatru i prezentacja prac młodych artystów. 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153992408848677.1073742155.27398983367
6&type=3 
Cała Polska czyta z Policją (3 czerwca 2015 r., Filia nr 14) w ramach akcji policjantka 
przeczytała dzieciom z Miejskiego Przedszkolna nr 57 bajkę o Wilku i siedmiu koźlątkach. 
Policjantka omówiła z dziećmi zasady bezpiecznego kontaktu z osobami obcymi. Przestrzegła 
maluchy, aby nie ufały nieznajomym, którzy tak jak wilk mogą je oszukać i zagrozić ich 
bezpieczeństwu. Na koniec spotkania pojawił się Sznupek, który aktywnie wspiera edukację w 
zakresie bezpieczeństwie maluchów. W spotkaniu wzięło udział 56 przedszkolaków.  
http://filia14.blogspot.com/2015/06/caa-polska-czyta-w-bibliotekach.html 
http://katowice.slaska.policja.gov.pl/k14/informacje/wiadomosci/144411,Cala-Polska-czyta-
dzieciom-policjanci-tez.html 
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Piknik Cała Polska czyta dzieciom i Murcki też! zorganizowany we współpracy ze Świetlicą 
Środowiskową św. Agaty. 
Zajęcia dla dzieci zostały podzielone na 3 strefy - sportową, plastyczną i literacką. Wśród 
atrakcji znalazły się m.in. czytanie na trawie, warsztaty typograficzne, malowanie bohaterów 
literackich na folii stretch, zajęcia sportowe, malowanie twarzy, warsztaty balonowych 
zwierzaków, mydlany curling, kółko i krzyżyk, malowanie kredą na szarym papierze. 
Piknik został bardzo dobrze przyjęty przez mieszkańców, z pewnością przyczynił się także do 
integracji środowiska lokalnego. Druga edycja Pikniku była odpowiedzią na zapotrzebowanie 
ze strony mieszkańców dzielnicy. W imprezie uczestniczyło 140 osób. 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10154015882023677.1073742164.27398983367
6&type=3 
http://mbp.katowice.pl/index.php?menu=imprezy&strona=kalendarium&id=2015&impreza=g
losne-czytanie-dzieciom-2015  
- Święto Muzyki (21 czerwca) – z okazji muzycznego święta filie zorganizowały kilka 
spotkań edukacyjnych. Harmonogram dostępny jest pod linkiem:  
http://mbp.katowice.pl/index.php?menu=imprezy&strona=kalendarium&id=2015&impreza=s
wieto-muzyki-2015 
- Dzień Ojca (23 czerwca) – co roku filie biblioteczne organizują spotkania związane 
z Dniem Ojca. Również w tym roku odbyło się kilka tego typu imprez, a ich szczegółowy 
harmonogram znajduje się pod linkiem: 
http://mbp.katowice.pl/index.php?menu=imprezy&strona=kalendarium&id=2015&impreza=d
zien-ojca-2015 
 
Akcja Lato z Książką 2015  
Lecimy Bibliolotem tropem Tytusa de Zoo 
Akcja Lato z Książką cieszy się nieustającym zainteresowaniem. Dla młodych mieszkańców 
Katowic zorganizowano podczas wakacji 2015 r. 486 spotkań w 19 Filiach nr: 3, 6, 10, 12, 
14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 38. Frekwencja podczas tegorocznej akcji 
wyniosła  3658 osób, z czego w lipcu - 1925 osoby, a w sierpniu – 1733 osób.  
Ogółem liczba uczestników biorących udział w zajęciach sięgała: w lipcu 575, w sierpniu 
509. Tegoroczna akcja była dedykowana komiksowi i grafice.  
Podróżując Bibliolotem poszukiwaliśmy w mieście ikon kojarzonych z komiksem bądź 
obrazem, dlatego odwiedziliśmy Art Naif Festiwal odbywający się w Szybie Wilson, 
zwiedziliśmy Gabinet Alfreda Szklarskiego, Muzeum Śląskie, Centrum Kultury Katowice, 
Muzeum Historii Katowic. Szlakiem Georga i Emila Zillmannów wędrowaliśmy po 
Nikiszowcu. Spacerowaliśmy ul. Krzywą z lokalnym graffiti, by usłyszeć niesamowicie 
mroczną meksykańską legendę w rytm gitary mariachi z Jalisco w Muzeum Historii Gitary. 
Całe dwa miesiące akcji skupiały się wokół ilustracji i obrazu.  
Warsztaty ilustratorskie z ilustratorką i malarką Marianną Sztymą rozbudziły 
wyobraźnię uczestników, którzy tworzyli miejską dżunglę z udziałem dzikich zwierząt (słoni, 
nosorożców, lwów). W warsztatach wzięło udział 52 dzieci.  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10154088913073677.1073742177.27398983367
6&type=3 
Podchody literackie z Tytusem de Zoo odbyły się w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym 
w Chorzowie. Podchody cieszyły się dużym zainteresowaniem, łącznie wzięło w nich udział 
113 dzieci. Podczas literackich poszukiwań w ZOO tropiliśmy rodzinę Tytusa de Zoo.  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10154115694118677.1073742184.27398983367
6&type=3 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10154100112518677.1073742180.27398983367
6&type=3 
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Warsztaty komiksowe z rysownikiem Szymonem Telukiem, w których łącznie wzięło udział 
91 dzieci. Podczas spotkania uczestnicy akcji zaznajamiali się  z techniką i etapami tworzenia 
komiksu oraz  kreowali bohatera fikcyjnego. Efektem pracy był pasek komiksowy.  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10154130015233677.1073742188.27398983367
6&type=3 
Projektowanie gier planszowych z udziałem gości portalu Mepel.pl. Gra planszowa może 
składać się z całego mnóstwa kart i pionków różnej wielkości, a plansza nie musi 
przedstawiać toru punktacji, tylko być np. mapą miasta, krainy czy wymyślonego przez autora 
świata. Uczestnikom spotkania zostały zaprezentowane różne gry planszowe, aby mogli 
poznać rozmaite techniki i zaprojektować swoją planszówkę (według własnych zasad). 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10154158075153677.1073742198.27398983367
6&type=3 
http://slaskipegaz.bs.katowice.pl/?p=4227 
Piknik w Ogrodzie - Sieciaki na Wakacjach 2015 W imprezie wzięło udział 
43 uczestników z Filii nr: 12, 14, 16, 20, 25, 32. Piknik został zrealizowany w oparciu o ideę 
Fundacji Dzieci Niczyje i Fundacji Orange w Ogrodzie Kulturalno – Edukacyjnym przy Filii 
nr 14. Jak co roku, podczas sieciakowych imprez, podkreślono najważniejsze cele i problemy, 
które płyną z korzystania wirtualnego świata przez dzieci. Podczas wspólnej zabawy 
zwracano uwagę na takie kwestie, jak: anonimowość w sieci, bezpieczeństwo danych 
osobowych, bezpieczne pobieranie plików oraz niebezpieczeństwa płynące z przeszukiwania 
zasobów internetowych. Dla uczestników przygotowano quizy na temat bezpieczeństwa w 
sieci (stworzone w oparciu o materiały nadesłane na piknik „Sieciaki na wakacjach” oraz 
plener artystyczny (malowanie kredą na chodniku). Zwieńczeniem pikniku był spektakl 
„Opowieści Wagantów” Teatru Gry i Ludzie. Przedstawienie opowiadało o szczęśliwym 
chłopcu, który wędrując przez świat kierował się przyjętymi zasadami o bezpieczeństwie 
(poznawanie nowych osób, szukanie informacji). Podobne przełożenie sztuka ma na świat 
wirtualny, w którym panują określone zasady i reguły. 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10154218562983677.1073742207.27398983367
6&type=3 
 
Wybrane przykłady spotkań organizowanych w filiach, w ramach akcji Lato z Książką: 
- Etnolotem przez Skansen – warsztaty dla dzieci z Filii nr 25 Mały Etnograf, prowadzone 
przez pracownika Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny” (ul. Parkowa 25, Chorzów). 
- Komiks jak ta lala! – warsztaty lalkarskie dla dzieci z Filii nr 14, prowadzone w Muzeum 
Śląskim (ul. Dobrowolskiego 1). 
- Wakacyjna podróż po Europie z piosenką – warsztaty muzyczne dla dzieci z Filii nr 32, 
prowadzone w Galerii Ateneum (ul. 3 Maja 25). 
- Marianna Sztyma – spotkanie z Marianną Sztymą, autorką ilustracji do książek dla dzieci 
(Filia nr 14). 
- Akcja artystyczna na trzepaku – warsztaty prowadzone przez rzeźbiarkę Małgorzatę 
Markiewicz. Warsztaty odbyły się w Galerii Sztuki Współczesnej BWA (Al. Korfantego 6). 
- Nie tylko farby tworzą piękne obrazy – warsztaty plastyczne w Galerii Sztuki 
Współczesnej BWA (Al. Korfantego 6). 
- Papierowe bibliolotki – warsztaty Origami prowadzone przez M. Sołtysik z Pracowni 
Plastycznej w Pałacu Młodzieży (ul. Mikołowska 26). 
- W pracowni kostiumologa – warsztaty Teatr Lalek w Pracowni Teatralno-Filmowej 
Muzeum Historii Katowic (ul. Kopernika 11). 
- Warsztaty RoboKids – warsztaty robotyki prowadzone przez animatorów z Robokids (Filia 
nr 26). 
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- Z wyobraźni Papcia Chmiela  – warsztaty plastyczne i oparte o sztukę prezentowaną na 
Art. Naif Festiwal w Galerii Szyb Wilson (ul. Oswobodzenia 1). 
- Animacja lalek teatralnych – warsztaty lalkarskie w Pracowni Teatralno-Filmowej 
Muzeum Historii Katowic (ul. Kopernika 11). 
- Wiersze kredką malowane – warsztaty tworzenia książki obrazkowej w Miejskim Domu 
Kultury „Zawodzie” (ul. Marcinkowskiego 13). 
- Warsztaty komiksowe z Szymonem Telukiem – warsztaty z tworzenia komiksu, 
prowadzone przez ilustratora i autora komiksów Szymona Teluka (Filia nr 14). 
- Let’s play together czyli pobawmy się razem – warsztaty językowe dla dzieci, 
prowadzone przez pracownika Centrum Informacji Europejskiej DIRECT (Filia nr 25). 
- Dla naszych oczu – warsztaty ekologiczne dla dzieci z Filii nr 32, prowadzone w Centrum 
Kultury Katowice (pl. Sejmu Śląskiego 2). 
- Gry planszowe – warsztaty projektowania gier planszowych, prowadzone przez Aleksandrę 
Kaczmarek oraz Piotra Kapuścika z Mepel.pl (Filia nr 14). 
- Uwaga! Poszukiwany superbohater – warsztaty malowania koszulek farbami do tkanin 
(Filia nr 26). 
- Art Naif Festiwal – warsztaty plastyczne dla dzieci, prowadzone w Galerii Szyb Wilson (ul. 
Oswobodzenia 1). 
- Warsztaty robotyki – warsztaty robotyki dla dzieci, prowadzone przez animatorów 
RoboKids (Filia nr 26 oraz Filia nr 28). 
- Śląskie mity. Spotkanie z Ewą Kucharską – warsztaty ilustracyjne prowadzone przez 
ilustratorkę Ewę Kucharską (Filia nr 14). 
- Spotkania z historią - warsztaty papiernicze i drukarskie prowadzone przez animatorów z 
Czerpalni Papieru Kalander (Filia nr 28). 
- Pocztówka z Muzeum – warsztaty plastyczne w Dziale Plastyki Nieprofesjonalnej w 
Muzeum Śląskim – tworzenie pocztówki na podstawie wybranego wzoru obrazu (ul. 
Dobrowolskiego 1).  
- Morderca w BIBLIOTECE – warsztaty detektywistyczne prowadzone w oparciu o 
opowiadania B. Friota z książki Historyjki na raz (Filia nr 26). 
- Do sztuki, gotowi, start!  - warsztaty ekspansji twórczej w Galerii Sztuki Współczesnej 
BWA (Al. Korfantego 6). 
- Pomaluj mi koszulkę – warsztaty plastyczne prowadzone przez Joannę Krzysztofik z 
Muzeum Szkła Artystycznego w Sosnowcu (Filia nr 16). 
 
- XV Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania (29 września) – rokrocznie MBP przyłącza 
się do akcji i organizuje szereg spotkań literackich dla dzieci. Motywem przewodnim 
tegorocznej edycji Dnia Głośnego Czytania w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach 
była literatura i kultura Meksyku, a hasło przyświecające przedsięwzięciu brzmiało: „Ale 
Meksyk! Książkowa piñata z Familią”. Harmonogram imprez dostępny jest pod linkiem: 
http://www.mbp.katowice.pl/index.php?menu=imprezy&strona=kalendarium&id=2015&impr
eza=glosne-czytanie-2015 
 
 
- 14. FESTIVAL NORDALIA – tegoroczny festiwal Nordalia trwał od 12 do 29 
października. W ramach festiwalu Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach 
zorganizowała następujące spotkania i warsztaty dla dzieci i młodzieży: 
- Podróże, kobiety i twórczość w „Dziennikach” Hansa Christiana Andersena – spotkanie 
z Bogusławą Sochańską z Duńskiego Instytutu Kultury. Spotkanie prowadziła Marta Fox 
(Filia nr 14). 
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- O sagach w kulturowym i naturalnym krajobrazie Islandii – spotkanie z Aleksandrą 
Jochymek i Grzegorzem Bartosikiem z Uniwersytetu Śląskiego (Filia nr 30). 
- Kanut Wielki, wnuk Mieszka I i największy władca Skandynawii w XI wieku – 
spotkanie z Danielem Dawidowiczem (Filia nr 11). 
- Jak czytać ilustracje? O szwedzkich książkach dla najmłodszych – spotkanie 
z ilustratorką Agnieszką Stróżyk (Filia nr 32). 
- Nordalbook. Co było potem? – otwarcie wystawy prac wykonanych przez uczestników 
konkursu pod ww. tytułem (Filia nr 32). 
- Pippi. Skąd się wzięła najsilniejsza dziewczynka na świecie? – warsztaty prowadzone 
przez Justynę Czechowską (Filia nr 14). 
- Ornamenty. Inspiracja do projektowania. Kompozycje artystyczne – warsztaty 
projektowe prowadzone przez Ewę Kokot (Filia nr 10). 
Fotogaleria 14. Festivalu Nordalia:  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10154361054378677.1073742231.27398983367
6&type=3 
 
- Urodziny Kubusia Puchatka (14 października) – z okazji przypadającej w tym roku 89. 
rocznicy urodzin Kubusia Puchatka - kultowej postaci z bajki A.A. Milne, filie Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Katowicach zorganizowały szereg „kubusiowych” imprez dla dzieci.  
Szczegółowy harmonogram spotkań znajduje się pod linkiem:  
http://mbp.katowice.pl/index.php?menu=imprezy&strona=kalendarium&id=2015&impreza=u
rodzinypuchatka2015 
- Europejski Tydzień Demokracji Lokalnej (12-18 października) – co roku MBP włącza 
się w obchody ETDL, organizując spotkania edukacyjne zarówno dla dzieci i młodzieży, jak 
i dorosłych. Lista spotkań:   
http://mbp.katowice.pl/index.php?menu=imprezy&strona=kalendarium&id=2015&impreza=e
tdl-2015 
- Światowy Dzień Zwierząt (4 października) – Biblioteka bierze udział w akcjach na rzecz 
ochrony zwierząt; z okazji Światowego Dnia Zwierząt Miejska Biblioteka Publiczna 
w Katowicach przyłączyła się do akcji zbierania plastikowych nakrętek dla Fundacji 
Przystanek Schronisko. Dochód uzyskany przez Fundację, za sprzedaż nakrętek 
dostarczonych przez Bibliotekę, przekazywany jest na rzecz podopiecznych Miejskiego 
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach. W akcję zaangażowali się pracownicy 
oraz czytelnicy Biblioteki, którzy dostarczają nakrętki do filii. Z powodu ogromnego 
zainteresowania przedsięwzięciem, podjęto decyzję o bezterminowym jego kontynuowaniu. 
- Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek (5 listopada) – co roku filie biblioteczne 
przygotowują imprezy tematyczne związane z Międzynarodowym Dniem Postaci z Bajek. 
Plan imprez organizowanych w 2015 roku znajduje się pod linkiem:  
http://mbp.katowice.pl/index.php?menu=imprezy&strona=kalendarium&id=2015&impreza=p
ostaciezbajek2015 
- Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada) – z okazji obchodów Narodowego Święta 
Niepodległości Biblioteka zorganizowała szereg zajęć edukacyjnych oraz lekcji 
bibliotecznych, głównie dla uczniów katowickich szkół podstawowych. Harmonogram zajęć: 
http://mbp.katowice.pl/index.php?menu=imprezy&strona=kalendarium&id=2015&impreza=1
1listopad2015 
- Światowy Dzień Pluszowego Misia (25 listopada) – święto Pluszowego Misia cieszy się 
wśród najmłodszych czytelników Biblioteki niesłabnącym zainteresowaniem. Z tego powodu 
filie organizują imprezy dla dzieci, a świętowanie trwa przez cały listopad. Szczegółowy 
wykaz imprez organizowanych w 2015 r. znajduje się pod linkiem: 
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http://mbp.katowice.pl/index.php?menu=imprezy&strona=kalendarium&id=2015&impreza=d
zienmisia2015 
- Andrzejki (29/30 listopada) – w filiach bibliotecznych odbyły się imprezy andrzejkowe, 
których lista znajduje się poniżej: 
http://mbp.katowice.pl/index.php?menu=imprezy&strona=kalendarium&id=2015&impreza=a
ndrzejki2015 
 
- Mikołajki (6 grudnia) oraz Święta Bożego Narodzenia (25 grudnia) – grudzień obfitował 
w Bibliotece w imprezy Mikołajkowe oraz przygotowujące do Świąt Bożego Narodzenia. 
Podczas spotkań dzieci wykonywały ozdoby choinkowe, poznawały bożonarodzeniowe 
tradycje, nie tylko polskie, wspólnie śpiewały kolędy oraz wykonywały kartki świąteczne. 
Wykaz imprez znajduje się pod linkiem:  
http://mbp.katowice.pl/index.php?menu=imprezy&strona=kalendarium&id=2015&impreza=
mikolajki2015 
 
 
CYKLICZNE SPOTKANIA LITERACKIE I EDUKACYJNE DLA DZIECI  
- Dyskusyjne Kluby Książki dla dzieci 
Biblioteka priorytetowo traktuje 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, 17, 16, 19, 22, 23, 24, 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. 
- Zajęcia plastyczne Tęcza, Akwarelki, Kredka, Plastuś, Fantazja 
Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 5 – 10 lat, które mają ochotę rozwijać swoje 
zdolności plastyczne. Program wypełniony jest ciekawymi zajęciami. Dzieci uczą się 
malowania, rysowania, kolażu, poznają ciekawe techniki plastyczne. 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. 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 2015 r. łącznie przeprowadzono 231 lekcji z udziałem 
4437 uczniów oraz oprowadzono 120 wycieczek (1850 uczestników).  
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- Zajęcia konwersacyjne z języka angielskiego obywają się od października 2013 roku 
w filiach nr: 7, 12, 14, 16, 28 i 32. W roku szkolnym 2014/2015 zawiązały się 22 grupy 
dla osób na różnych poziomach zaawansowania. Dla dorosłych utworzono 10 grup, a dla 
dzieci 12. 
Zajęcia przeznaczone są zarówno dla czytelników biblioteki, jak i jej pracowników. Spośród 
wszystkich grup, połowa z nich stanowi kontynuację z roku poprzedniego. Pięć grup jest 
mieszanych – uczestnikami zajęć są osoby które kontynuują naukę w Bibliotece, a także 
nowo przyjęci słuchacze, posługujący się językiem angielskim na tym samym poziomie.  
Lekcje prowadzone w Bibliotece cieszą się stale rosnącym zainteresowaniem. 
W roku 2015 roku odbyło się 726 spotkania konwersacyjne, zaś frekwencja wyniosła 5345 
osób. 
 
5.3. Nowe technologie wspierające rozwój czytelnictwa (czytniki e-booków, kody QR, 
tablety itp. – przykłady działań. 
 
 W 2015 roku Biblioteka, dzięki głosom mieszkańców oddanym w projekcie na Budżet 
Obywatelski, zakupiła 4 ekrany multimedialne dla Filii nr 10, 16, 28 i 38 (szpitalna).  
Każdy z 60-calowych ekranów podłączonych do laptopa znajduje się na mobilnej platformie, 
co ułatwia korzystanie z nich podczas zajęć z dziećmi czy spotkań dla dorosłych.   
W każdej filii, posiadającej ekrany multimedialne, dostępne są gry edukacyjne dla dzieci 
młodzieży. Wykorzystywane podczas zajęć znacznie podnoszą ich jakość i, poprzez zabawę, 
ułatwiają dzieciom przyswajanie wiedzy. 
Filia nr 12 otrzymała 55. calowy ekran multimedialny ze środków będących w dyspozycji 
Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Katowice-Witosa. Ten ekran również jest często 
wykorzystywany podczas spotkań dla dzieci i dorosłych.  
 
Dla Filii nr 13, znajdującej się w ścisłym centrum Katowic, zakupiono pod koniec ubiegłego 
roku pionowy 46-calowy ekran reklamowy. Umieszczony przy wejściu do biblioteki 
prezentuje plakaty i ogłoszenia informujące o organizowanych w całej sieci MBP 
wydarzeniach: spotkaniach autorskich, imprezach dla dzieci, wystawach. Nowoczesny dizajn 
oraz atrakcyjna forma prezentowania treści przykuwają wzrok przechodniów i czytelników.  
 
Pod koniec ubiegłego roku pracownik Działu Informatycznego zmodyfikował Kod QR 
wykorzystywany do tej pory głównie przez Pracownię Plastyczną (kod zamieszczany jest na 
każdym plakacie reklamującym wydarzenia organizowane w Bibliotece). Modyfikacja 
polegała na wpisaniu w wizerunek kodu QR logotypu Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Katowicach oraz możliwości wyboru koloru kodu – prócz standardowego czarnego, również 
w kolorze kobaltowym, w którym utrzymane jest logo MBP. 
Dzięki temu zabiegowi czytelnicy używający kodów QR 
skojarzą kod biblioteczny bezpośrednio instytucją. Tak 
wyglądający kod przykuwa uwagę i wyraźnie wyróżnia się na tle 
innych. Dodawany jest do plakatów, ulotek informacyjnych i 
promocyjnych oraz ogłoszeń wywieszanych w filiach (np. 
dotyczących zmian godzin otwarcia w związku ze świętami lub 
informujących o przeprowadzanej w bibliotece inwentaryzacji 
zbiorów). Po „zeskanowaniu” QR smartfonem, czytelnicy 
przenoszeni są na stronę internetową Biblioteki. 
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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. 
 
6.2. Liczba czytelników i wypożyczeń w filiach szpitalnych: 

Filia 
szpitalna Stan księgozbioru ogółem Liczba czytelników Wypożyczenia 

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Filia nr 34 4249 4296 1450 1449 12.664 12.663 

Filia nr 38 2705 2570 1992 2019 8.508 9.895 

 
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. W 2015 r. zarejestrowano 1449  
czytelników ( w 2014 r. - 1450). Placówka cieszy się zainteresowaniem nie tylko pacjentów, 
ale również pracowników administracji szpitala i personelu medycznego (około 300 
czytelników). 
W Filii nr 38 w  2015 r. zarejestrowano 2019  czytelników (w 2014 r. - 1992)  
 
W 2015 roku do Filii nr 38 zakupiono w ekran multimedialny z funduszy  Budżetu 
Obywatelskiego miasta Katowice oraz  gry edukacyjne, programy multimedialne i materiały 
piśmienne ze środków przekazanych przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 6, co znacznie 
podniosło atrakcyjność oferty zajęć kulturalnych i edukacyjnych dla dzieci.  
Stworzone już wcześniej  przyjazne warunki do przeprowadzania zajęć bibliotecznych 
sprawiają, że  filia stała się obiektem bardzo chętnie odwiedzanym przez rodziców z dziećmi 
– pacjentami GCZD, a także dzieci oczekujących na fizjoterapię. 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. 
 
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 
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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.  
 
6.3. Zbiory dla czytelników niepełnosprawnych: 

 
– liczba tytułów tzw. książek mówionych i audiobooków: 
13,340 tytułów na CD w Filiach nr: 1, 9, 11,13, 15, 25, 32, 33, 35, 36, 5 Mł. 
1721 tytułów na kasetach magnetofonowych w Filii nr 1 
1597 w formacie CF (Czytak) w Oddziale Ksiązki Mówionej Filii nr 1 

 
Do zbiorów Biblioteki w 2015 r. przybyło ogółem 4.420 tytułów audiobooków na kwotę 
72.470.79 zł.(w 2014 r. 662 za 12.430,69 zł) 

 
6.4. Stanowiska komputerowe i inne sprzęty techniczne przystosowane dla osób z 
dysfunkcją wzroku. 
 
Oddział Książki Mówionej, który funkcjonuje przy Filii nr 1, wyposażony jest, jak w roku 
poprzednim,  w dwa stanowiska komputerowe przystosowane dla osób niewidomych,  skaner 
przetwarzający tekst dokumentu na mowę, a także linijkę brajlowską SuperVario 80 
(wyposażoną w interfejs Bluetooth). 
 
W 2015 r. na jednym ze stanowisk wymieniono sprzęt na nowy zestaw: 

 Komputer Dell Vosto Core i5 
 Monitor Benq GW2265M 
 Sieciowy system pamięci masowej D-Link NAS 320+ wraz z dyskami 2TB 
 Oprogramowanie: Windows 8.1 Professional, Windows Eses 8.4 Profesional 
 Słuchawki HX CLOUD 

Ze środków Budżetu Obywatelskiego zakupiono również sześć Czytaków, które z Czytakiem 
Plus użyczonym przez Stowarzyszenie „Larix” w ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy 
cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabo widzących”, są wypożyczane 
czytelnikom z dysfunkcją wzroku. 
 
6.5. Formy pracy i działania Biblioteki na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, 
seniorów i innych osób z grup tzw. wykluczonych; współpraca Biblioteki z 
instytucjami i stowarzyszeniami zajmującymi się działalnością na rzecz tych grup; 
w jaki sposób Biblioteka promuje swoje usługi wśród osób niepełnosprawnych. 
 
Miejska Biblioteka w Katowicach od wielu lat bierze udział w realizacji „Miejskiego 
programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012- 2016 – Katowice bez 
barier”, przyjętego Uchwałą Rady Miasta Katowice nr XX/430/12 z dnia 28 marca 2012 roku. 
 
W 2015 roku odbyło się 255 imprez integracyjnych, w których uczestniczyły 3807 osób. 
Zajęcia i spotkania integracyjne cieszą się coraz większym zainteresowaniem, zarówno osób 
prywatnych, jak również instytucji edukacyjnych i opiekuńczych. 
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Wstęp na wszystkie imprezy organizowane lub współorganizowane przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Katowicach jest bezpłatny. Osobom niepełnosprawnym i seniorom były 
wysyłane imienne zaproszenia. 
 
Program realizowany był z podziałem na poniższe działania: 
1. Promowanie twórczości osób niepełnosprawnych - organizowanie wystaw i spotkań z 
twórcami niepełnosprawnymi. 
- Serduszko puka – impreza integracyjna w ramach programu Katowice bez barier, 
organizowana dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 16 w Katowicach. 
Atrakcją imprezy był występ kabaretu „Drzewo A Gada”, w skład którego wchodzą młodzi 
artyści niepełnosprawni ruchowo lub intelektualnie. Skecze, piosenki i monologi 
prezentowane przez kabaret skłaniają do porzucenia stereotypowego myślenia na temat osób 
niepełnosprawnych (luty, Filia nr 32). 
- „To nam się podoba!” – wystawa prac uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych 
nr 12 w Katowicach (kwiecień, Filia nr 32) 
- Jestem obok – wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczniów Zespołu Szkół 
Specjalnych nr 7 w Katowicach. Autorami prac są uczniowie upośledzeni intelektualnie, 
z zespołem Downa, porażeniem mózgowym czy innymi sprzężeniami (wystawa czynna w 
lipcu i sierpniu 2015 r.). 
- Poezja – spotkanie poetyckie z Emilią Richtą, laureatką II miejsca w konkursie „Słowa, 
dobrze że jesteście” (11 grudnia 2015 r., godz. 17.00, Filia nr 14). 
 
2. Imprezy integracyjne organizowane cyklicznie w związku ze świętami oraz dniami 
szczególnymi: 
- Światowy Dzień Chorego - imprezy przeprowadzane w ośrodkach dla osób 
niepełnosprawnych i w szpitalu (luty, Filie nr 34 i 38). 
- Śmiechoterapia – spektakl Przyjaciele w wykonaniu Studia Rozrywkowo-Teatralnego Duet 
dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi (kwiecień, Filia nr 32 – 
udział wzięło 55 uczniów) oraz dla pacjentów Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka 
(kwiecień, Filia nr 38 – udział wzięło 60 pacjentów). 
więcej na 
http://www.mbp.katowice.pl/index.php?menu=imprezy&strona=niepelnosprawni&id=zajeciai
ntegracyjne 

 
3. Spotkania integracyjne organizowane we współpracy z  instytucjami edukacyjnymi i 
opiekuńczymi (przykłady) 
 
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach współpracuje z wieloma instytucjami 
edukacyjnymi i opiekuńczymi. Organizowane w ramach tej współpracy spotkania mają 
charakter integracyjny. Kierowane są zarówno do osób starszych, uczniów i dzieci w wieku 
przedszkolnym z placówek integracyjnych jak i do osób niepełnosprawnych oraz objętych 
opieką przez zakłady opiekuńcze, domy pomocy czy świetlice środowiskowe. 
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 
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Niepełnosprawnych, Rodzinnymi Domami Pomocy Społecznej oraz szkołami i przedszkolami, 
które posiadają oddziały lub klasy integracyjne. 
 
4. Zajęcia prowadzone cyklicznie w filiach Biblioteki dla dzieci i dorosłych 
 
Szczegółowy harmonogram zajęć organizowanych w ramach programu integracyjnego 
znajduje się pod linkami: 
http://mbp.katowice.pl/index.php?menu=imprezy&strona=niepelnosprawni&id=zajeciaintegra
cyjne 
 
 
W dniach 5-6 listopada 2015 r. MBP zorganizowała w Filii nr 11 po raz pierwszy Żywą 
Bibliotekę, której hasłem przewodnim było Zmierz się z uprzedzeniami. Żywa Biblioteka, to 
miejsce, w którym można było spotkać się i porozmawiać z osobami dotkniętymi 
dyskryminacją i wykluczeniem ze względu m.in. na niepełnosprawność, pochodzenie, kolor 
skóry, wyznanie, orientację seksualną. Pośród zaproszonych przez nas osób była m.in. osoba 
głuchoniewidoma, osoba na wózku inwalidzkim, alternatywny motorycznie. 
Relacja z wydarzenia https://www.facebook.com/events/532542740233922/ 
 
5. Zakup zbiorów i sprzętu dla osób niewidomych i niedowidzących 
(zob. pkt.6.3 i 6.4.) 
 
Od wielu lat Biblioteka zatrudnia i przyjmuje na staż osoby o różnym stopniu 
niepełnosprawności. Umożliwia również odbywanie praktyk podopiecznym Warsztatów 
Terapii Zajęciowej „Promyk”. Ponadto, MBP ma podpisane umowy z Centrum DZWONI w 
Bytomiu oraz Stowarzyszeniem FAON z siedzibą w Katowicach przy Kossutha 11. 
Ponadto, pracownicy wszystkich filii odwiedzają chorych i niepełnosprawnych czytelników, w 
celu dostarczania im do domu książek, czasopism i książki mówionej (w 2015 r. zakupiono 
4.385 szt. audiobooków na łączną kwotę 71 805, 01 zł). 
 
W dniach 5-6 listopada 2015 r. MBP zorganizowała w Filii nr 11 po raz pierwszy Żywą 
Bibliotekę, której hasłem przewodnim było „Zmierz się z uprzedzeniami”. Żywa Biblioteka, to 
miejsce, w którym można spotkać się i porozmawiać z osobami dotkniętymi dyskryminacją i 
wykluczeniem ze względu m.in. na niepełnosprawność, pochodzenie, kolor skóry, wyznanie, 
orientację seksualną. Pośród zaproszonych przez nas osób była m.in. osoba głuchoniewidoma, 
osoba na wózku inwalidzkim, alternatywny motorycznie. 
 
MBP systematycznie stara się likwidować bariery architektoniczne w poszczególnych filiach 
Biblioteki, które przystosowywane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto, pracownicy 
wszystkich filii odwiedzają chorych i niepełnosprawnych czytelników, w celu dostarczania im 
do domu książek, czasopism i książki mówionej. 
 
Działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 
Od wielu lat Biblioteka zatrudnia i przyjmuje na staż osoby o różnym stopniu 
niepełnosprawności. Umożliwia również odbywanie praktyk podopiecznym Warsztatów Terapii 
Zajęciowej „Promyk”. Ponadto, MBP ma podpisane umowy z Centrum DZWONI w Bytomiu 
oraz Stowarzyszeniem FAON z siedzibą w Katowicach przy Kossutha 11. 
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8. Sprawy kadrowe i sytuacja zawodowa bibliotekarzy 
 
8.1. Ogólna ocena stanu zatrudnienia 
 

W dniu 31.12.2015 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach  pracowało 188 
osób, co stanowiło 183,5 etatu przeliczeniowego, w tym: 177 osób pełnozatrudnionych oraz 
11 osób niepełnozatrudnionych. Z pracujących wyłączono 4 osoby, których stosunek pracy 
uległ zawieszeniu w związku z urlopem wychowawczym. 
Wykonanie na dzień 31.12.2015 r. stanowiło 99,46 % zatrudnienia planowanego. 
 
Miejska Biblioteka Publiczna zatrudnia 11 osób niepełnosprawnych z różnego typu 
dysfunkcjami, w tym: 
- 3 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 
- 5 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
- 3 osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności. 
 
Struktura zatrudnienia w dniu 31.12.2015 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach 
przedstawiała się następująco: 
- pracownicy merytoryczni: 137 osób tj. 136,5 etatu 72,87 % ogółu pracowników,  
- pracownicy administracyjni: 28 osób tj. 25,875 etatu 14,9 % ogółu pracowników, 
- pracownicy obsługi: 23 osoby tj. 21,125 etatu 12,23 % ogółu pracowników. 
 
W dniu 31.12.2015 r. wykształcenie kierunkowe (średnie i wyższe z zakresu 
bibliotekoznawstwa) posiada 94,1 % ogółu pracowników merytorycznych a 81,7 % 
pracowników merytorycznych stanowiły osoby z wykształceniem wyższym z zakresu 
bibliotekoznawstwa. 
 
Pracownicy administracyjni 

Rodzaj wykształcenia Liczba osób % ogółu pracowników 

wykształcenie wyższe 20 71,4 

wykształcenie średnie 8 28,6 

RAZEM 28 100 

 
Pracownicy merytoryczni 

Rodzaj wykształcenia Liczba osób % ogółu pracowników 

wykształcenie wyższe 118 86,1 

w tym: 
 wyższe bibliotekarskie 112 81,7 

wykształcenie średnie 19 13,9 

w tym: 
 średnie bibliotekarskie 17 12,4 

RAZEM 137 100 
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8.2. Średnia płaca brutto w przeliczeniu na etaty (z uwzględnieniem wszystkich 
składników bez nagród) 

– pracowników merytorycznych       2.615 zł 
– pracowników administracyjnych    3.119 zł 
– pracowników obsługi                      2.021 zł 

 
8.3. Udział pracowników w doskonaleniu zawodowym 
W 2015 roku studiowało 2 pracowników Biblioteki. 
 
Pracownicy merytoryczni 
studia podyplomowe 
- informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - 1 osoba 
studia doktoranckie   
- filologia polska - 1 osoba 
 
8.4. Udział pracowników w innych formach doskonalenia (kursy, szkolenia, 
konferencje) – tematyka, organizatorzy. 
 
W 2015 roku pracownicy wzięli udział w następujących szkoleniach: 
 

Szkolenie/konferencja Liczba 
osób Data Miejsce/Organizator 

1. Bezpieczeństwo w Bibliotece II 

3 30.01. 

Wydz. Zamiejscowy 
w Chorzowie Wyższa 
Szkoła Bankowa w 
Poznaniu 

2. Osoby niepełnosprawne, jako ważny potencjał 
rozwoju lokalnego rynku pracy 1 30.01. Katowice, PFRON, 

Fundacja Aktywizacja 
3. Gala Jaskółki 2 16.03. Bytomskie Centrum 

Kultury 
4. Warsztaty fotograficzne 

1 16-17.03. 
Katowice, 
Uniwersytet 
Ekonomiczny 

5. Targi Książki dla Dzieci i Młodzieży 1 18-19.03. Międzynarodowe 
Targi Poznańskie  

6. Rediscovering the city 1 20.03. Wydział Teologiczny 
UŚ 

7. Spotkanie z przedstawicielami Biura 
Prasowego UM Katowice, na temat Budżetu 
Obywatelskiego na rok 2016 

35 26.03. 
Katowice, 
UM Katowice 

8. XI Forum Bibliotekarzy Województwa 
Śląskiego "Biblioteka - priorytety i pomysły" 1 27.03. 

Dąbrowa Górnicza, 
Wyższa Szkoła 
Biznesu  

9. Rola i zadania ABI-ego w bibliotece w świetle 
nowych przepisów z zakresu ochrony danych 
osobowych 

1 9.04. 
Katowice, Biblioteka 
Śląska 

10. Środki trwałe w jednostkach samorządu 
terytorialnego 1 13-15.04. Katowice, 

UM Katowice 
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11. I seminarium Biblioteka Nowa Biblioteka 
2020 czyli nowe wyzwania dla bibliotek 
publicznych 

2 15.04. 
Kraków, Instytut 
Książki 

12. II Kongres Kobiet Województwa Śląskiego 
2 18.04. 

Dąbrowa Górnicza, 
Wyższa Szkoła 
Biznesu  

13. Deskryptory Biblioteki Narodowej  - 
propozycja zmian w opracowaniu zbiorów 
bibliotecznych w dobie sieci semantycznej 

1 20-21.04. 
Warszawa, Biblioteka 
Narodowa  

14. Narada Dyrektorów Samorządowych 
Bibliotek Publicznych Województwa Śląskiego 1 24.04. Katowice, Biblioteka 

Śląska 
15. Szkolenie dotyczące wsparcia rozszerzonego 
w ramach akcji MGMW, przy realizacji zadania 
Budżet Obywatelski 

1 24-26.04. 
Raszyn, Fundacja S. 
Batorego 

16. Festiwal Literatury dla Dzieci 1 11-12.05. Kraków 
17. VI Warszawskie Targi Książki  2 14.05. Warszawa 
18. VII Konferencja Naukowa Nowoczesne 
technologie i cyfrowy świat wyzwania 
współczesnego bibliotekarstwa 

2 15.05. 
Jastrzębie Zdrój, 
Miejska Biblioteka 
Publiczna 

19. Miejski System Zarządzania – Katowicka 
Infrastruktura Informacji Przestrzennej 1 15.05. Katowice, UM 

Katowice 
20. Festiwal Literacki "Miasto Poezji" 

2 26-28.05. 
Lublin, Ośrodek 
"Brama Grodzka - 
Teatr NN"  

21. Do biblioteki nie tylko po książkę; warsztaty  
1 28.05. 

Katowice, 
WOM, WBP 

22. „Chachory, gizdy, hultaje, frelki… biblioteka 
otwarta na młodych” 1 10-12.06. Katowice, Biblioteka 

Śląska 
23. Warsztaty dla moderatorów Dyskusyjnych 
Klubów Książki dla Dorosłych „Przegląd 
polskiej literatury kobiecej w ostatnich latach” 

4 17.06. 
Katowice, Biblioteka 
Śląska 
 

24.Jak radzić sobie z agresywnymi 
zachowaniami 2 30.06. Katowice16 

25. Arteterapia – twórczość wspomagająca 
rozwój  1 17.09. Wodzisław Śląski 

26. Zielone Gry. Biblioteki i organizacje 
pozarządowe włączają młodych do gry o 
przyrodę. (Część I i II) 1 22-24.09. 

Kraków, Centrum 
Rozwiązań 
Systemowych, 
Fundacja Rozwoju 
Społ. Inform., 
Fundacja Ekorozwoju 

27. Desktyptory BN-początek zmian 1 23.09. Katowice, Biblioteka 
Narodowa 

28. Szkolenie w zakresie obsługi modułów do 
pobierania opłat/doładowania kart ŚKUP 35 21-25.09. Zabrze, UM Katowice 

29. Spotkanie regionalne z elementami 
warsztatowymi  w ramach akcji „Masz Głos, 
Masz Wybór”. 

1 26.09. 
Katowice, 
Stowarzyszenie Bona 
Fides 
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30. Prawo pracy w drugiej połowie 2015 r. 1 29.10. Katowice, 
UM Katowice 

31. Akcja Bilans 2015  2 07,12. Katowice, Biblioteka 
Śląska 

32. Gospodarka finansowa jednostek sektora 
finansów publicznych w świetle zmian 
obowiązujących od 2016 r. 

1 13.10. 
Katowice 

33. „Chachory, gizdy, hultaje, frelki… biblioteka 
otwarta na młodych” 1 14-16.10. 

Katowice 
Biblioteka Śląska 

34. Deskryptory Biblioteki Narodowej a Język 
Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej: 
różnice, potencjał, korzyści.  Opracowanie 
rzeczowe według Deskryptorów BN: zasady i 
przykłady. 

1 23.10. 

Katowice 
Biblioteka Śląska 
 

35. Ogólnopolski Kongres Kultury Włącz 
różnorodność! 1 22-23.10. 

Warszawa  

36. Prawo pracy w drugiej połowie 2015 r. 1 29.10. Katowice 
37. Zielone Gry. Biblioteki i organizacje 
pozarządowe włączają młodych do gry o 
przyrodę 1 29.10. 

Kraków, Centrum 
Rozwiązań 
Systemowych, 
Fundacja Rozwoju 
Społ. Inform., 
Fundacja Ekorozwoju 

38. Miejskie Centrum Usług Wspólnych w 
Katowicach 1 3.11. Katowice 

39. Warsztaty dot. Strategii Promocji Katowic  2 4.11. Katowice, 
UM Katowice  

40. Śląskie Targi Książki 8 6-8.11. Katowice  

41. Katowickie Prezentacje Biblioteczne  6 13.11. Katowice, Biblioteka 
Śląska 

42. Targi Książki Historycznej  1 27.11. Warszawa 

43. Targi Książki Artystycznej 2 27.11. Warszawa 

44. Konferencję dot. kondycji literatury dla 
dzieci i młodzieży pt. „Cooltura książki” 13 27.11. 

Katowice, Biblioteka 
Śląska  

45. Jak "złowić" czytelnika w Sieci? 1 3.12. Gliwice, PBP w 
Gliwicach 

46. Kongres Menadżerów Kultury 1 8-11.12. Katowice 

Razem osób: 153   
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Doraźnie organizowano również szkolenia wewnętrzne: 
 

Szkolenie/konferencja Liczba 
osób 

Data Miejsce 

Spotkanie organizacyjne Ferie z książką 27 8.01. Filia nr 14 
Zebranie kierowników  38 12.03.  
Szkolenie na temat social media oraz akcji Lato z 
Książką 

38 20.05. Filia nr 14 

MAK+ wprowadzenie do testowania programu 19 13.03. Dyrekcja 
Szkolenie wolontariuszy projektu "Żywa 
Biblioteka" 

7 26.10. Filia nr 11 

 
9. Finansowanie 
 
9.1. Wielkość budżetu Biblioteki w 2015 r., ogółem 10.435.481,92 zł. 
W tym: 
371.150 zł z Budżetu Obywatelskiego miasta Katowice na 2015 r. wykorzystanych 
zgodnie z wolą wnioskodawców na zakup książek, audiobooków, sprzętu  oraz 
modernizację Filii nr 16, 
71.926 zł ze środków z rezerwy budżetowej m. Katowice w dyspozycji Rad Jednostek 
Pomocniczych, które przeznaczono na: honoraria autorskie, organizację imprez oraz 
zakup książek, programów edukacyjnych, sprzętu, nagród w konkursach, materiałów 
papierniczych na zajęcia z dziećmi, 
156.000 zł z funduszy Wydziału Kształtowania Środowiska UM Katowice -  na zakup 
książek, działalność proekologiczną, rewitalizację terenu przy Filii nr 16 i Filii nr 3.  
 
9.2. Koszty utrzymania, ogółem 1.693.044,65 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 185.971,15zł 
(uwzględniono 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  129.920,26 zł 
(uwzględniono wartość książek włączonych do zbiorów lub przeznaczonych na 
nagrody oraz otrzymanych artykułów spożywczych) 
 
9.5. Inne środki finansowe pozyskane ogółem 182.877,44 zł, w tym: 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 158.000 zł, „Zakup nowości 
wydawniczych dla bibliotek” 
Fundacja Orange, -  22.877,44 zł, „Orange dla bibliotek” 
Z innych źródeł  
2.000 zł - ING Bank Śląski dofinansowanie do obchodów jubileuszowych. 




