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1. Stan i zmiany w organizacji Biblioteki 
 
 

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, jako samorządowa instytucja kultury, służąca 
mieszkańcom Katowic, realizuje zadania wynikające w szczególności z szeroko pojętej roli 
kulturowej i edukacyjnej. Prowadzi nieodpłatnie działania poprzez 35 oddziałów we 
wszystkich dzielnicach miasta, odwiedzanych głównie przez społeczność lokalną, dążąc do 
zaspokajania potrzeb różnych grup użytkowników nawiązuje i utrwala kontakty, integruje 
środowiska, w których działa.  
Organizacja wewnętrzna MBP w Katowicach jest dostosowana do aktualnych celów i zadań 
instytucji. Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych komórek 
organizacyjnych określony został w sposób spójny i przejrzysty w Regulaminie 
Organizacyjnym. 
 
Radca prawny Biblioteki prowadzi bieżącą analizę zgodności dokumentów wewnętrznych 
MBP ze stanem faktycznym oraz przepisami wyższej rangi, przedstawiając Dyrektorowi 
propozycje aktualizacji. 
 
W Bibliotece w roku 2016 r. wydano zarządzenia, istotne dla funkcjonowania instytucji: 
 
 

 Przedmiot regulacji Data 

1 Dokumentacja opisująca sposób przetwarzania w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Katowicach danych osobowych oraz 
zastosowane środki techniczne i organizacyjne zapewniające 
ochronę przetwarzanych danych osobowych (Polityka 
bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz Instrukcja 
zarządzania systemem informatycznym służącym do 
przetwarzania danych osobowych) wprowadzone zmiany 
dotyczyły niezbędnej aktualizacji, przede wszystkim w zakresie 
zidentyfikowanych zbiorów danych osobowych). 

15.01.2016 

2 Regulamin udostępniania gier planszowych ( dla Filii Nr 17) 11.03.2016 

3 Zmiana Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Katowicach (zwiększono limit książek do 
wypożyczenia na 5 pozycji) 

23.03.2016 

4 Komisja przetargowa – dostawa zestawów komputerowych 25.04.2016 

5 Zmiana Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Katowicach (wprowadzono nowy Cennik 
opłat i usług) 

15.12.2016 

6 W sprawie inwentaryzacji rocznej wg stanu na 31.12.2016 r. 29.12.2016 

7 Komisja inwentaryzacyjna i likwidacyjna na 2017 r. 29.12.2016 

8 Komisja skontrowa i ds. selekcji zbiorów na 2017 r. i ustalenie 
terminów skontrum w 2017 r. 

29.12.2016 
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2. Zmiany w sieci. Modernizacja bazy lokalowej. 
 
Istotną zmianą dla Biblioteki w 2016 r. było uzyskanie nowych pomieszczeń dla placówek 
szpitalnych, tj. Filii nr 34 działającej na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. 
Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. ul 
Medyków 14 oraz Filii nr 38 w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 6 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego - Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana 
Pawła II, ul. Medyków 16. Pomieszczenia zostały odpowiednio doświetlone, pomalowane 
oraz wyposażone w odnowione lub nowe meble. Zmiana lokalizacji znacznie poprawiła 
warunki pracy oraz dostęp pacjentów szpitala do Biblioteki.  
 
Za najważniejsze, znacząco poprawiające jakość pracy i estetykę pomieszczeń należy uznać 
zakupy zrealizowane dzięki środkom pozyskanym z Budżetu Obywatelskiego, tj zakup: 

 sprzętu komputerowego, tj. 64 komputerów, 29 monitorów oraz 15 drukarek na 
łączną kwotę 144.649,23 zł. 

 stołu multimedialnego wraz z laptopem i oprogramowaniem dla Filii nr 32 za 
19.805,86 zł. 

 regałów i innych mebli do wypożyczalni dla dzieci i młodzieży w Filiach nr 12 i 24 – 
za 24.282,66 zł. 

 systemów wystawienniczych: wewnętrznego i plenerowego dla Filii nr 14 za 
26.599,53 zł. 

oraz wymianę wykładziny podłogowej w Filii nr 27 za 25.584 zł z tych samych środków. 
 
Na bieżąco prowadzone były również prace remontowe i modernizacyjne, między innymi: 

 pomalowano magazyny i hol w Filii nr 27 oraz wypożyczalnię dla dzieci i młodzieży 
w Filii nr 12 i pomieszczenia Filii nr 9; 

 dokonano modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w Filii nr 13 (częściowa 
wymiana starych pieców akumulacyjnych na nowe, energooszczędne) oraz 
w Filii nr 16 (wymiana grzejników w sali do nauki języków obcych); 

 zakupiono i zamontowano nowy kocioł gazowy w Filii nr 3;  
 wymieniono tablicę rozdzielczą instalacji elektrycznej oraz moduł sterownika 

instalacji c.o. w Filii nr 14; 
 zamontowano system telewizji obserwacyjnej w Filii nr 35, a w Filii nr 11 

wymieniono centralę alarmową; 
 przeprowadzono częściową wymianę roślin ozdobnych na terenie ogrodu przy 

Filii nr 14, odnowiono zamontowane w ogrodzie elementy małej architektury oraz 
dosadzono przy Filii nr 16 krzewy ozdobne. 

 
3. Komputeryzacja 

 
Zadania w dziedzinie komputeryzacji wykonuje i nadzoruje Dział Informatyczny, którego 
pracownicy administrują i konfiguracją sieci, zarządzają systemami operacyjnymi oraz 
serwerami biblioteki, oprócz tego pełnią nadzór nad sprawnym działaniem sprzętu 
komputerowego. 
Dział prowadzi również sprawy związane zakupem sprzętu komputerowego 
i oprogramowania, wykonuje bieżącą archiwizację baz danych i zasobów systemowych, 
utrzymuje kontakty z autorami programów, dostawcami sprzętu i Internetu oraz na bieżąco 
aktualizuje treści strony www.mbpkatowice.pl oraz www.bip.mbp.katowice.pl.  
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Od stycznia 2016 r. bieżącego roku MBP w Katowicach posiada nową stronę internetową. 
opartą na systemie CMS. Nowa witryna jest w pełni dostosowana do współczesnych urządzeń 
(responsywność) oraz wyposażona w funkcje ułatwiające korzystanie osobom z dysfunkcją 
wzroku. Od 1 stycznia do 31grudnia 2016 r. strona internetowa MBP miała 452 166 odsłon.  
 
W roku 2016 roku Dział Informatyczny realizował następujące zadania finansowane 
z Budżetu Obywatelskie go Katowice 2016. 

 zakup sprzętu komputerowego, tj. 64 komputerów, 29 monitorów oraz  15 drukarek 
na łączną kwotę 144.649,23 zł. Komputery zostały skonfigurowane, zabezpieczone, 
włączono monitoring stron internetowych dla czytelników i przeprowadzono migrację 
danych w poszczególnych filiach, 

 zakup stołu multimedialnego wraz z laptopem i oprogramowaniem, które zostało 
zainstalowane i skonfigurowane w Filii nr 32. Koszt zakupu: 19.805,86 zł. 

 
Z dotacji bieżącej zakupiono równiueż: 

 12 komputerów oraz 2 laptopy na łączną kwotę 24.556,00 zł, które zainstalowano 
w Dyrekcji MBP. Zainstalowano system Windows 10, niezbędne programy do pracy 
dla poszczególnych pracowników, skonfigurowano oraz przeprowadzono migrację 
danych z przestarzałego sprzętu, 

 klimatyzator do serwerowi – koszt wraz z montażem 3.370,00 zł, 
 program antywirusowy NOD32 na okres 3 lat (za kwotę 14.427,90 zł), 

 
Ponadto przeprowadzono: 

 aktualizację systemów operacyjnych z Windows 7 do Windows 10 w 40. 
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,  

 zwiększenie zabezpieczeń w telecentrach oraz poprawa kontroli użytkowników 
telecentrów poprzez wprowadzenie narzędzia kontroli rodzicielskiej w systemie 
Windows 10. 

 Utylizację sprzętu komputerowego wraz z wymontowaniem elementów przydatnych 
do modernizacji pozostałych komputerów oraz jako części zamiennych 
 (72 urządzenia). 

 
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 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach w załączeniu 
do sprawozdania. 
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4. Zbiory biblioteczne 
 

Stan zbiorów MBP w Katowicach na dzień 31 grudnia 2016 roku. 
 

Rodzaj zbiorów 2015 2016 uwagi 
KSIĄŻKI    
D – Literatura dla dorosłych 377.726 377.751  
M – Literatura dla dzieci i 
młodzieży 

138.124 135.891  

P – Literatura popularnonaukowa 293.971 284.047  
Razem książki 809.821 797.689  
ZBIORY SPECJALNE    
Materiały dźwiękowe, w tym:    
Nagrania dźwiękowe muzyczne 
płytach CD/DVD 

72 72 Filia nr 32 

Książki mówione na płytach 
CD/DVD 

10.022 15.255 Filie nr: 1, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 
20, 21, 25, 28, 32, 33, 35, 36, 5Mł 

książki mówione na kasetach 
magnetofonowych 

1.721 1.677 

książki mówione w formacie 
Czytaka  

1.597 1.912 

Filia nr 1 

Zbiory dla osób niepełnosprawnych 
(licencja na podstawie Art.33¹ 

Ustawy o prawie autorskim (Dz. U. z 
2006 r. Nr 90, poz. 631) 

Razem zbiory specjalne 13.412 18.916  
 
4.1. Polityka gromadzenia zbiorów. 
W 2016 roku zakup zbiorów, w podziale na źródła finansowania i rodzaj zbiorów, wyglądał 
następująco:  
 

Źródło finansowania Ilość 
zakupiony
ch książek 

Wartość (zł) 
zakupionych 

książek 

Ilość 
zakupionych 
audiobooków 

Wartość (zł) 
zakupionych 
audiobooków 

Dotacja podmiotowa 
UM Katowice 

1.797 38.718,49 0 0 

Budżet Obywatelski 
Katowice 2016 

14.687 293.000,00 4.973 86.831,32 

Dotacja Wydziału 
Kształtowania 
Środowiska UM 
Katowice 

867 15.000,00 0 0 

Dotacja MKDiN 7.847 158.807,29 242 3.906,71 

Razem w 2016 r. 25.198 505.525.78 5.215 90.738,03 

Razem w 2015 r. 23.613 438.555,79 4.385 71.805,01 
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Łącznie w 2016 r. na zakup zbiorów (książki i audiobooki) wydano 596.263,81 zł. 
(w 2015 r. 510.360,80 zł). 
Średnia cena zakupionej książki w 2016 r. wynosiła 20,06 zł (w 2015 r. - 19,97 zł), średnia 
cena audiobooka 17,39 zł (w 2015 r. – 16,26 zł). 
Wskaźnik zakupu książek przy liczbie 299.012 stałych mieszkańców Katowic na dzień 
30.06.2016 r. wyniósł 8,42 książek/100 mieszkańców (8,15 w 2015 r.). 
Wskaźnik zakupu książek i audobooków wynosi odpowiednio 10,17 (9.6 w 2015 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. 
Przy zakupie kierowano się przede wszystkim dezyderatami zgłaszanymi przez pracowników 
filii oraz 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 oraz książki popularnonaukowej. 
Czytelnicy w minimalnym stopniu wykazywali zainteresowanie księgozbiorem podręcznym, 
w związku z czym w zakupy tego typu pozycji ograniczone zostały do zakupów koniecznych. 
 
Struktura przybytków książkowych (kupno, dary, zamiany, inne) w 2016 roku kształtowała 
się następująco: 
Beletrystyka – 18.240 vol. -  57,63 % 
Literatura popularnonaukowa –7.159 vol. -  22,62 % 
Literatura dla dzieci i młodzieży -  6.251 vol. -  19,75 % 
razem: 31.650 vol. - 100% 
 
Ważną formą wzbogacania zbiorów Biblioteki są dary od czytelników i instytucji. Do 
zbiorów przeznaczone są wyłącznie dary wydane na przestrzeni ostatnich trzech lat. 
W 2016 r. zainwentaryzowano 5.865 książek (w 2015 – 4.451). 
Do zbiorów książkowych w 2016 r. przybyło: 
 

Sposób nabycia Ilość Wartość 

Zakup 25.198 505.525.78 zł 
Dary 5.865 151.784,75 zł 

Zamiany 263 6.902,57 zł 
Inne 324 9.528,15 zł 

Razem 2016 r. 31.650 673.741,25 zł 
Razem w 2015 r. 28.313 590.998,73 zł 

 
Zakup zbiorów specjalnych (audiobook) związany był głównie z realizacją Budżetu 
Obywatelskiego Katowice 2016 i prowadzony dla Filii nr: 1, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 
25, 28, 32, 33, 35, 36, 5M. (w 2016 r. do sześciu kolejnych filii). Łącznie zakupiono 4973 
tytuły za 86.831,32 zł. Na zakup tych zbiorów wykorzystano również środki z dotacji 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji zadania Programu BN 
„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” - zakupiono 242 egz. o wartości 
3.906,71 zł.  
Ponadto, na mocy porozumienia i współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca zainwentaryzowano do zbiorów 315 
tytułów książki mówionej w formacie Czytaka, które Stowarzyszenie, działając na podstawie 
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art. 331 ustawy z dnia 24 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.) nagrało i udostępniło czytelnikom Oddziału Książki 
Mówionej Filii nr 1 - osobom niewidomym i słabowidzącym. 
 
Do zbiorów specjalnych (audiobook) w 2016 roku przybyło: 
 

Sposób nabycia Ilość Wartość 

Zakup   
Budżet Obywatelski Katowice 

2016 
4.973 86.831,32 zł 

Dotacja MKDiN 242 3.906,71 zł 
Zakup razem 5.215 90.738,03 zł 

dary 361 1.630,33 zł 
zamiany 4 129,79 zł 

Razem w 2016 r 5.580 92.498,15 zł 
Razem w 2015 r. 4.420 72.470,79 zł 

 
Selekcja zbiorów w 2016 r. 
 
Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach poddane były planowej selekcji. 
Ogółem wycofano 43.782 książek i 76 jednostek zbiorów specjalnych.  
Selekcji poddano zbiory w Filiach nr: 11, 12, 13, 15, 16, 25, 27, 31 i 33. Wycofano głównie 
książki zniszczone oraz dublety. Kontynuowano rozpoczęte w ubiegłym roku scalanie 
księgozbioru Czytelni z księgozbiorem popularnonaukowym Filii nr 13. W ramach tego na 
bieżąco prowadzono selekcję książek, usuwano dublety występujące zarówno 
w księgozbiorze Czytelni jak i popularnonaukowym Filii nr 13.Prace mają na celu 
umożliwienie wypożyczania części księgozbioru naukowego, do tej pory udostępnianej do 
korzystania jedynie na miejscu. 
W zbiorach specjalnych dokonano likwidacji książki mówionej na kasetach 
magnetofonowych znajdującej się w zbiorach Filii nr 1 – z uwagi na coraz mniejsze 
zainteresowania czytelników książką na tym nośniku, sukcesywnie zastępowanej wydaniami 
na płytach CD. 
4.2. Prenumerata czasopism – potrzeby a realia; zakup czasopism elektronicznych 
(opłacalność, korzyści). 
 
Łącznie na prenumeratę czasopism w 2016 roku wydatkowano kwotę 35.349 zł. 
Obejmowała ona 191 tytułów prasy krajowej (w tym 6 tytułów prasy obcojęzycznej). 
Prenumerata czasopism realizowana była po podpisaniu umów z firmą RUCH S.A. 
Z uwagi na ograniczone fundusze na zakup prasy w zamówieniach prenumerowanych tytułów 
starano się ujmować przede wszystkim tytuły prasy fachowej bibliotekarskiej oraz dzienniki 
dla wszystkich filii bibliotecznych, natomiast czasopisma o charakterze informacyjnym, 
hobbystycznym, popularnym i rozrywkowym dla większych placówek – po przeprowadzonej 
analizie poczytności czasopism. Wśród tytułów prasy fachowej były: Bibliotekarz, Poradnik 
Bibliotekarza, Biblioteka w Szkole, Guliwer, Magazyn Literacki Książki, Nowe książki, 
Ryms  oraz Zagadnienia Informacji Naukowej. 
 
Zakup czasopism elektronicznych nie był prowadzony.  
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5. Czytelnictwo. Promocja. Działalność informacyjna 
 
 

Porównanie wyników za lata 2015/2016 
 
 

 Stan na 
31.12.2015 r. 

Stan na 
31.12.2016 r. +/- % 

Liczba filii bibliotecznych 35 35 Bez zmian Bez zmian 

Stan zbiorów 809.821 797.689 - 12,132 - 1,4 

Liczba czytelników 56.617 55.081 - 1.536 - 2,7 

Liczba czytelników do lat 15 9.395 9.168 - 227 - 2,4 

Odwiedziny w bibliotece 751.058 738.890 - 12.168 - 1,6 

Liczba użytkowników Internetu: 42.937 36.727 - 6.210 - 14,4 

Liczba wypożyczeń ogółem: 1.046.967 1.100.438 + 53.471 + 5,10 

W tym     

Literatura piękna dla dzieci:  145.649 152.504 + 6.855 + 4,7 

Literatura piękna dla dorosłych 715.380 746.789 +31.409 + 4,4 

Literatura popularnonaukowa i 
naukowa 153.400 161.699 +8.299 + 5,4 

Liczba wypożyczeń zbiorów 
specjalnych 32.538 39.446 +6.908 +21,2 

Udostępnienia prezencyjne:     

książek 48.422 50.036 + 1.614 + 3,3 

czasopism nieoprawnych 79.760 78.378 -1.382 - 1,7 

zbiorów specjalnych 910 1.248 + 338 + 37,1 

udzielonych informacji  58.990 60.151 +1.161 + 2,0 

odwiedziny 166.381 154.815 - 11.566 - 6,9 
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Po przeprowadzeniu analizy danych statystycznych za 2016 r. stwierdzono w porównaniu do 
roku ubiegłego: 
- spadek liczby czytelników o 2,7%,  
- wzrost liczby wypożyczeń książek o 5,1% 
- wzrost liczby wypożyczeń książek audio o 21,2 %. 
 
Po raz pierwszy od blisko 10 lat odnotowano wzrost wypożyczeń książek o 53.471 wol.  
 
Zarówno bibliotekarze, jak i mieszkańcy Katowic są świadomi tego, że Biblioteka nie może 
być atrakcyjna bez aktualnego księgozbioru, bogatego w nowości wydawnicze, książki 
rekomendowane w mediach, nominowane do naród literackich. Stąd duża aktywność 
wnioskodawców składających projekty do Budżetu Obywatelskiego, który od 2 lat jest 
głównym źródłem finansowania zakupu książek do Biblioteki. (pkt. 4. Zbiory). Dzięki temu 
oferta Biblioteki jest dużo bogatsza, tym bardziej, że często zakup był realizacją konkretnych 
zamówień czytelników, którzy w dużej mierze wykazują zainteresowanie nowościami, 
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. 
Również zwiększenie limitu wypożyczanych książek z 3 do 5 egzemplarzy przyczyniło się do 
wzrostu liczby wypożyczeń. 
 
Zanotowano również kolejny wzrost wypożyczeń 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, 15, 25, 32, 33, 36, 5Mł, a dodatkowo od 2016 r. w Filiach nr: 14, 16, 
17, 20, 21, 28 (dzięki środkom z Budżetu Obywatelskiego). W każdej z tych filii jest dostępny 
ciekawy, stale zwiększający się zbiór - od kilkudziesięciu do ponad 1500 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 199 tytułów). 
 
5. Czytelnictwo. Promocja. Działalność informacyjna 
5.1. Czytelnictwo dorosłych - wybrane przykłady wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, 
promocyjnych (tematyka spotkań, nazwiska gości/pisarzy/ itp., wykorzystywanie nowych 
technologii w czytelnictwie dla dorosłych). 
 
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 2016 roku: 
- Jacek Dehnel – poeta, prozaik, tłumacz, felietonista, czterokrotnie nominowany do Nagrody 
Literackiej Nike. Autor książek „Balzakiana”, „Lala”, „Dziennik roku chrystusowego”, „Ekran 
kontrolny”, Matka Makryna” czy „Fotoplastikon” (4 lutego 2016 r., Filia nr 14, ul. Piastów 
20). 
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- Michał Cholewa - pisarz, członek Śląskiego Klubu Fantastyki, laureat Srebrnego 
Wyróżnienia Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego oraz Literackiej Nagrody 
im. Janusza Zajdla, autor militarnych powieści science fiction: „Forta”, „Punkt cięcia”, 
„Gambit” i „Inwit”. Spotkanie poprowadził Jakub Ćwiek (17 lutego 2016 r., Filia nr 30, 
ul. Rybnicka 11). 
- Małgorzata Gutowska-Adamczyk - scenarzystka filmowa, historyk teatru, autorka powieści 
„Paryż. Miasto sztuki i miłości w czasach belle époque”, „Kalendarze” oraz serii „Fortuna 
i namiętności”, „Cukiernia Pod Amorem” i „Podróż do miasta świateł”. Spotkanie odbyło się 
w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki (2 marca 2016 r., Filia nr 11, ul. Grażyńskiego 47). 
- Weronika Murek - pisarka nominowana do nagrody Paszporty Polityki 2015, autorka 
książki „Uprawa roślin południowych metodą Miczurina” oraz dramatu „Sztuka mięsa” 
wystawianego w Teatrze Śląskim im. St. Wyspiańskiego. Spotkanie, w ramach Dyskusyjnego 
Klubu Książki (31 marca 2016 r., Filia nr 25, ul. B. Chrobrego 2). 
- Anna Dziewit-Meller – dziennikarka i reporterka, autorka powieści „Disko” oraz 
współautorka książki reporterskiej „Gaumardżos, opowieści z Gruzji”. Spotkanie, w ramach 
Dyskusyjnego Klubu Książki, poświęcone było najnowszej książce autorki – „Góra Tajget”. 
(20 kwietnia 2016 r., Filia nr 14, ul. Piastów 20). 
- Mikołaj Golachowski – podróżnik, badacz ekologii słoni morskich, przewodnik turystyczny 
w Antarktyce i Arktyce. Spotkanie promujące najnowszą książkę „Czochrałem antarktycznego 
słonia” (10 maja 2016 r., Filia nr 32, ul. Grzyśki 19 A). 
- Jakub Ćwiek – publicysta, autor książek fantasy, m.in. serii „Chłopcy”, „Kłamca” czy 
„Dreszcz”. Spotkanie prowadził Piotr W. Cholewa – tłumacz książek T. Pratchett’a (17 maja 
2016 r., Filia nr 30, ul. Rybnicka 11). 
- Ilona Łepkowska – autorka scenariuszy polskich filmów i seriali telewizyjnych, m.in. 
„Barwy szczęścia”, „M jak miłość”, „Och, Karol” czy „Klan”. Spotkanie poświęcone promocji 
najnowszej powieści „Pani mnie z kimś pomyliła” (8 czerwca 2016 r., Filia nr 19, 
ul. Obrońców Westerplatte 10) 
- Marta Abramowicz – dziennikarka, psycholożka, autorka reportażu „Zakonnice odchodzą 
po cichu”. Spotkanie, w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki (20 września 2016 r., Filia nr 14, 
ul. Piastów 20). 
- Adam Wajrak – spotkanie z przyrodnikiem i dziennikarzem, autorem książek „Kuna za 
kaloryferem, czyli nasze przygody ze zwierzętami”, „To zwierzę mnie bierze”, „Wilki” czy 
„Umarły las”, napisanej wspólnie z Tomaszem Samojlikiem (28 października 2016 r., Filia nr 
14, ul. Piastów 20).  
- Katarzyna Bonda – spotkanie z dziennikarką, autorką kryminałów z serii „Cztery żywioły 
Saszy Załuskiej”: Pochłaniacz, Okularnik, Lampiony oraz serii „Hubert Meyer, katowicki 
profiler”: Sprawa Niny Frank, Tylko martwi nie kłamią, Florystka. Spotkanie w ramach 
Dyskusyjnego Klubu Książki (9 listopada 2016 r., Filia nr 16, ul. Wajdy 21). 
- Mariusz Czubaj – spotkanie z literaturoznawcą, autorem kryminałów Kołysanka dla 
mordercy, Zanim znowu zabiję, Martwe popołudnie, Piąty Beatles. Spotkanie w ramach 
Dyskusyjnego Klubu Książki (17 listopada 2016 r., Filia nr 14, ul. Piastów 20). 
- Dorota Mirska-Królikowska – spotkanie z dziennikarką medyczną i autorką książki Życie 
bez bólu kręgosłupa. Bolesław Paluch – legenda polskiej medycyny manualnej (1 grudnia 2016 
r., Filia nr 27, ul. Szarych Szeregów 62). 
- Łukasz Respondek – spotkanie z dziennikarzem, autorem albumu Park wielu pokoleń – 
o ponad sześciu dekadach istnienia Parku Śląskiego (7 grudnia 2016 r., Filia nr 25, 
ul. B. Chrobrego 2). 
- Kukuczka: opowieść o najsłynniejszym polskim himalaiście – spotkanie z Dariuszem Kortko 
i Marcinem Pietraszewskim, dziennikarzami i autorami  książki Kukuczka: opowieść 
o najsłynniejszym polskim himalaiście (7 grudnia 2017 r., Filia nr 30, ul. Rybnicka 11). 
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- Dominika Słowik – spotkanie ze śląską pisarką, autorką książki Atlas: Doppelganger 
(8 grudnia 2016 r., Filia nr 20, ul. Strzelców Bytomskich 21B).  
 
W 2016 roku odbyło się 31 spotkań autorskich, w których uczestniczyło 770 osób, część 
z nich zostało sfinansowanych z programu Instytutu Książki Dyskusyjne Kluby Książki. 
 
Inne wybrane spotkania z 2016 roku: 
- Finisaż wystawy „Rysunek żurnalowy” – spotkanie z autorami prac wystawowych, 
studentami wydziału wzornictwa z Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach (11 stycznia 
2016 r., Filia nr 32). 
- Akustyczne Historie dla babci, dziadka i wnuków – koncert muzyki autorskiej 
w wykonaniu zespołu Akustyczne Historie (Filia nr 32, 21 stycznia 2016 r.). 
- Na szczytach świata – spotkanie z Ryszardem Zawadą, himalaistą, podróżnikiem, autorem 
książek Czas gór, czas miłości, Góry płaczą miłością, Saga o dziadku Ludwiku (9 marca 
2016 r., Filia nr 7; Filia nr 28). 
- Inauguracyjny Turniej Planszówkowy! – impreza dla miłośników gier planszowych 
(11 marca 2016 r., Filia nr 17). 
- Bezpieczn@ Przystań - spotkanie dla osób w wieku 60+ z przedstawicielami Komendy 
Miejskiej Policji oraz Komendy Miejskiej Straży Pożarnej (16 marca 2016 r., Filia nr 6). 
 
Wydarzenia zorganizowane w ramach Tygodnia filmowego z Miejską Biblioteką Publiczną 
w Katowicach: 
- Jak zorganizować festiwal filmowy? – prelekcja z udziałem Patryka Tomiczka, dyrektora 
artystycznego festiwalu Cropp Kultowe (29 lutego, Filia nr 16; 3 marca, Filia nr 25) 
- Czy książka jest zawsze lepsza od filmu? – spotkanie z Katarzyną Czajką, autorką 
popularnego bloga Zwierz Popkulturalny zpopk.pl (5 marca, Filia nr 14). 
- Czytając… filmy! – kiermasz antykwarycznych książek filmowych (5 marca, Filia nr 14). 
Fotorelacje z Tygodnia filmowego: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10154684545143677.1073742287.273989833676
&type=3 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10154682088953677.1073742285.273989833676
&type=3 
Ekspozycje książek zekranizowanych, udostępnione w kilku filiach Biblioteki: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10154671551733677.1073742282.273989833676
&type=3 
- Heimat – spektakl teatralny w wykonaniu artystów z Niezależnego Teatru Dawka 
Śmiertelna, oparty na grze światła i cienia oraz zabawie słowami, głównie w gwarze śląskiej 
(1 kwietnia 2016 r., Filia nr 33, ul. Ks. Markiefki 44 A, Katowice-Bogucice). 
- Bieszczady. W krainie połonin i karpackiej buczyny - spotkanie w ramach cyklu 
Czytelnicy-podróżnicy, z Sebastianem Bielakiem, fotografem, podróżnikiem, wykładowcą, 
pisarzem, doktorem nauk technicznych (Filia nr 16, ul. Wajdy 21, Katowice-Bogucice). 
- Argentyna – krajobrazy nie z tej Ziemi – spotkanie z Grzegorzem Gawlikiem, 
podróżnikiem, dziennikarzem, zdobywcą wulkanów, alpinistą. Spotkanie z cyklu Czytelnicy-
podróżnicy (21 kwietnia 2016 r., Filia nr 20, ul. Strzelców Bytomskich 21 B, Katowice-
Dąbrówka Mała).  
- Ślady powstań śląskich w Katowicach – spotkanie z Michałem Dzióbkiem, historykiem, 
pracownikiem Muzeum Historii Katowic, przewodnikiem wycieczek po Katowicach. 
Spotkanie odbyło się w ramach obchodów Dni Polsko-Czeskich (5 maja 2016 r., Filia nr 11, 
ul. Grażyńskiego 47; Filia nr 22, ul. Słowiańska 1). 
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Wydarzenia otwarte zorganizowane w ramach obchodów Dni Polsko-Czeskich w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Katowicach w dniach od 16 do 28 maja br.: 
- Czuły barbarzyńca Bohumil Hrabal – spotkanie z Aleksandrem Kaczorowskim, znawcą 
i tłumaczem literatury czeskiej, autorem biografii Bohumila Hrabala Hrabal. Słodka apokalipsa 
oraz Václava Havla Havel.   Zemsta bezsilnych. Prowadzenie: Łukasz Grzesiczak, redaktor 
naczelny portalu Novinka.pl (18 maja 2016 r., Filia nr 14, ul. Piastów 20) 
- Co warto przeczytać? Polskie tłumaczenia czeskiej literatury ostatnich lat – spotkanie 
z dr Izabelą Mroczek z Instytutu Filologii Słowiańskiej UŚ (23 maja 2016 r., Filia nr 36, 
ul. Gen. Hallera 28) 
- PechaKucha Night Katowice vol. 16 Czechy – tematem przewodnim prezentacji 
16. odsłony imprezy były Czechy i to, co z nimi związane. Współorganizatorami spotkania 
byli: TranSlavia – biuro tłumaczeń i współpracy polsko-czeskiej oraz Katowicing Everyday 
(19 maja 2016 r., Hospoda, ul. Gliwicka 6/1 (Śródmieście). 
Fotorelacja z PechaKucha: 
https://www.facebook.com/pecha.kucha.katowice/photos/?tab=album&album_id=1101533276
577503 
 
Fotorelacje z Dni Polsko-Czeskich: 
https://www.facebook.com/273989833676/photos/?tab=album&album_id=1015494964862367
7 
https://www.facebook.com/273989833676/photos/?tab=album&album_id=1015493658821867
7 
https://www.facebook.com/273989833676/photos/?tab=album&album_id=1015491772702367
7 
https://www.facebook.com/273989833676/photos/?tab=album&album_id=1015494964862367
7 
- Your Silesian Friends – spotkanie z Kasią Polak i Pauliną Gillner, autorkami bloga 
podróżniczego Your Silesian Friends, prowadzonego w gwarze śląskiej (15 września 2016 r., 
Filia nr 27, ul. Szarych Szeregów 62).  
- Krykiet, kebab i dzieci Jah. Hybrydyzacja tożsamości w epoce postneokolonialnej – 
spotkanie z dr. hab. Janem Sową, socjologiem i kulturoznawcą, autorem książek Inna 
Rzeczpospolita jest możliwa, Fantomowe ciało króla czy Ciesz się, późny wnuku! Spotkanie 
organizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej (14 października 2016 
r., Filia nr 11, ul. Grażyńskiego 47). 
- Poznaj historię grudnia 1981 roku od jej bezpośrednich uczestników – spotkanie 
z Krzysztofem Pluszczykiem, uczestnikiem strajku w grudniu 1981 r., przewodniczącym 
Społecznego Komitetu Pamięci Górników KWK Wujek Poległych 16 grudnia 1981 r. 
(14 października 2016 r., Filia nr 11, ul. Grażyńskiego 47). 
- Dialogi mistrzów. O inspiracjach w malarstwie i filmie na przestrzeni dziejów – 
prelekcja historyka dr. Jacka Kurka (9 listopada 2016 r., Filia nr 32, ul. Grzyśki 19 A). 
- Zgrajmy się w Bibliotece! – spotkanie dla młodszych i starszych miłośników gier 
planszowych, współorganizowane ze sklepem dla graczy Mepel.pl, z okazji 
Międzynarodowego Dnia Gier Planszowych w Bibliotece (19 listopada 2016 r., Filia nr 30, 
ul. Rybnicka 11). 
- Historia Beskidu Śląskiego i Żywieckiego zapisana w krajobrazie – spotkanie z Michałem 
Sobalą, przewodnikiem beskidzkim. Spotkanie w ramach cyklu Czytelnicy-podróżnicy 
(24 listopada 2016 r., Filia nr 20, ul. Strzelców Bytomskich 21). 
- Parki Narodowe Stanów Zjednoczonych – relacja Ryszarda Derdzińskiego z podróży po 
USA. Spotkanie w ramach cyklu Czytelnicy-podróżnicy (28 listopada 2016 r., Filia nr 36, ul. 
Gen. Hallera 28). 
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Spotkania z ciekawymi ludźmi, organizowane cyklicznie: 
 
Wielokulturowy Śląsk – Filia nr 11 
- Zapisane w kamieniu. Dziedzictwo kultury żydowskiej w woj. śląskim. Dariusz 
Walerjański – spotkanie z historykiem, publicystą, muzealnikiem, badaczem historii Żydów 
na Górnym Śląsku oraz obrońcą zabytków kultury żydowskiej (17 marca 2016 r.) 
- Ewangelicy w Katowicach i na Górnym Śląsku – spotkanie z dr. hab. Janem Szturcem, 
historykiem protestantyzmu na ziemiach polskich, członkiem Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach (5 kwietnia 2016 r.). 
- Czesi na Górnym Śląsku – prelekcja dr. hab. Krzysztofa Nowaka, historyka, kierownika 
Zakładu Historii Najnowszej Uniwersytetu Śląskiego (24 maja 2016 r.). 
- W kręgu Śląska - spotkanie z Tadeuszem Kijonką, poetą, dziennikarzem, krytykiem, 
wydawcą, działaczem społecznym, założycielem i wieloletnim redaktorem naczelnym 
miesięcznika Śląsk (15 czerwca 2016 r.). 
- Muzułmanie w Polsce, na Śląsku i w Katowicach – spotkanie z Lubną Al-Hamdani, 
muzułmanką, lekarką, działaczką na rzecz dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego 
(7 września 2016 r.). 
- Romowie na Śląsku – spotkanie z Izoldą Kwiek, romską poetką, tłumaczką, animatorką 
kultury, prezeską Stowarzyszenia Romów Śląskich (8 września 2016 r., Filia nr 20, 
ul. Strzelców Bytomskich 21). 
- Społeczność prawosławna w woj. Śląskim – spotkanie z ks. Mikołajem Dziewiatowskim, 
wikariuszem Cerkwii Prawosławnej pw. śww. Wiery, Nadziei, Luby i matki ich Zofii 
w Sosnowcu, socjologiem, autorem książki „Dziedzictwo diaspory. Monografia parafii 
prawosławnej w Sosnowcu” (26 października 2016 r.).  
- Grekokatolicy na Śląsku – spotkanie z o. Szymonem Piotrem Jankowskim OSA, augustia-
ninem, proboszczem parafii greckokatolickiej pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy 
w Katowicach. W programie koncert muzyczny w wykonaniu Tetiany i Michała Zrada 
(23 listopada 2016 r.,). 
- Ormianie na Śląsku – spotkanie z Bogdanem Kasprowiczem, ze Związku Ormian w Polsce, 
wiceprezesem Instytutu Lwowskiego, pisarzem, poetą, prawnikiem (13 grudnia 2016 r.,). 
 
Fajfy w Bibliotece – Filia nr 7 
- Julia Fiedorczuk – spotkanie z poetką, pisarką nominowaną do Nagrody Literackiej Nike 
w 2016 roku, autorką tomu powieści „Bliskie kraje” (24 maja 2016 r.) 
 
Wieczór przy Świecach – Filia nr 16 
- Torebkomania - wernisaż wystawy torebek vintage i współczesnych z kolekcji Ewy 
Prochaczek. Prelekcja -  powstanie torebki i jej roli w dziejach mody (12 stycznia 2016 r.). 
- Twarze kobiety - wernisaż wystawy prac Ilony Stolarczyk (24 lutego 2016 r.). 
- Piękny jest ten świat – wernisaż wystawy malarstwa Danuty Nowackiej (23 marca 2016 r.). 
 
Czwartek w Bibliotece - Filia nr 20 
- Galilea – Ziemia Święta oczami pielgrzyma – spotkanie z podróżnikami Alicją i Januszem 
Murzynowskimi (28.01.2016 r.). 
- Spowiedź podróżnika-grzesznika, czyli podróż do Santiago de Compostela – spotkanie 
z Mieczysławem „Hajerem” Bieńkiem, emerytowanym górnikiem, rowerowym podróżnikiem 
i autorem podróżniczych książek (11.02.2016 r.). 
- Nie taki Oscar piękny, jak go malują – prelekcja na temat Nagrody Akademii Filmowej, 
prowadzona przez Patrycję Paczyńską-Jasińską (03.03.2016 r.). 
- Z listów do Marii A. - spotkanie z poetą Bolesławem „Bolko” Stelmachem (12.05.2016 r.) 
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Wystawy prezentowane w Bibliotece: 
 
- S.Z.T.U.K.A. – przestrzenna instalacja do książki Sebastiana Cichockiego z Wydawnictwa 
Dwie Siostry, z ilustracjami Aleksandry i Daniela Mizielińskich (Filia nr 14 -grudzień 2015 
r./styczeń 2016 r., Filia nr 30 – styczeń, Filia nr 16, luty). 
- Z dziejów ulicy Warszawskiej - wystawa fotografii, pocztówek i map przedstawiających 
jedną z najstarszych katowickich ulic, wystawa z Muzeum Historii Katowic (Filia nr 11, 
styczeń-marzec) 
- Ikony – wystawa ikon autorstwa Ilony Świtały (Filia nr 14, luty) 
- Twarze kobiety – wystawa prac Ilony Stolarczyk (Filia nr 16, luty-marzec) 
- Cisza na planie. Opowieści o kinie z dawnych lat - wystawa udostępniona przez Muzeum 
Historii Katowic (Filia nr 14, 29 lutego-5marca) 
- Pocztówki z Wielkiej Wojny. Korespondencja wysyłana pocztą polową (1915-1918) ze 
zbiorów Antoniego Przybyły z Janowa – wystawa udostępniona przez Muzeum Historii 
Katowic (Filia nr 14, marzec) 
- Urodziny ze sztuką. Malarstwo i rysunki - wystawa prac Agnieszki Kowalczyk, uczennicy 
IV Liceum Ogólnokształcącego (Filia nr 32, marzec) 
- III powstanie śląskie – wystawa fotografii ze zbiorów Muzeum Historii Katowic 
(Filia nr 11, kwiecień/maj) 
- Malarstwo i rzeźba – wystawa artystów Stowarzyszenia Artystycznego FAUN-ART (Filia 
nr 14, kwiecień) 
- Piękny jest ten świat – wystawa malarstwa Danuty Nowackiej (Filia nr 16, marzec-maj) 
- Gdybym miała wysłać Ci kilka pocztówek z Ameryki Południowej… - wystawa fotografii 
Barbary i Andrzeja Grzegorzewskich oraz ich dzieci, z kilkumiesięcznej wyprawy po Ameryce 
Południowej (Filia nr 25, kwiecień.). 
- Po prostu... Argentyna - wystawa fotografii Grzegorza Gawlika - podróżnika, zdobywcy 
wulkanów, dziennikarza, alpinisty (Filia nr 30, kwiecień) 
- Z upływem czasu – wystawa grafik Justyny Nowak, studentki Wyższej Szkoły Technicznej 
w Katowicach (Filia nr 32, kwiecień) 
- Inwazja 1968 -  wystawa fotografii z przebiegu interwencji wojsk Układu Warszawskiego w 
Czechosłowacji w lecie 1968 roku, udostępniona ze zbiorów Czeskiego Centrum z Warszawy 
(Filia nr 11, maj) 
-  Olga Havlová - wystawa fotografii Fundacji im. O Havlovej, udostępniona przez Czeskie 
Centrum z Warszawy (Filia nr 30, maj) 
- Zatrzymać piękno na dłużej – wystawa malarstwa Inki Rutkowskiej (Filia nr 32, maj-
czerwiec) 
- Dwa światy – wystawa prac Pauliny Szymańskiej i Michała Ogóra, uczniów Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 (Filia nr 32, 
maj/czerwiec) 
- Dziadek z Wehrmachtu. Doświadczenie zapisane w pamięci – wystawa wypożyczona ze 
zbiorów Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach (Filia nr 14, czerwiec) 
- W cieniu jednostki. Kult Stalina na Górnym Śląsku (1945-1956) – wystawa przygotowana 
przez dr. Adama Dziuby i dr. Bogusława Tracza (OBEP IPN Katowice) oraz Justynę Pawlas 
(Muzeum Historii Katowic), we współpracy z pracownikami Archiwum Państwowego 
w Katowicach (Filia nr 11, lipiec-sierpień) 
- Tolkien. Władca wyobraźni  - wystawa ze zbiorów Śląskiego Klubu Fantastyki (Filia nr 30, 
lipiec). 
- W malowniczych zakątkach Pirenejów i miasta Gaudiego – wystawa fotografii Agnieszki 
Ciepły, Michała Ciepły oraz Malkolma Maćkowiaka (Filia nr 30, sierpień). 
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- Plony minionego lata – wystawa malarska Janiny Partyka – Pojęta oraz Rafała Huczek 
z Grupy Artystycznej "Sztuka Bez Barier 14" (Filia nr 14, październik-listopad). 
- Kolory żywiołów – wystawa malarstwa i emalii autorstwa Joanny i Jolanty Knapek 
(Filia nr 32, październik-listopad.). 
- Wojciech Korfanty – współtwórca II Rzeczypospolitej – wystawa ze zbiorów Archiwum 
Państwowego w Katowicach (Filia nr 11, listopad). 
- Człowiek przez duże „C” – wystawa przedstawiająca najważniejsze wydarzenia z życia 
Profesora Jana Karskiego – legendarnego kuriera Polskiego Państwa Podziemnego. 
Opracowana przez Międzynarodowy Instytut Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego, przy 
wsparciu MKDiN (Filia nr 11, grudzień 2016/styczeń 2017 r.). 
- Zwierzęta okiem Wajraka – wystawa plenerowa ponad dwudziestu wielkoformatowych 
fotografii autorstwa Adama Wajraka, przyrodnika i dziennikarza. Wystawa eksponowana jest 
bezterminowo w Ogrodzie Słów przy Filii nr 14 od października 2016 r.  
W roku 2016 zorganizowano 58 wystaw. 
 
Formy promocji Biblioteki 
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach współpracuje z ponad 150 placówkami 
oświatowymi, instytucjami kulturalnymi i organizacjami społecznymi; z ponad 20 firmami 
i wydawnictwami oraz 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. Jako jednej z elementów na stale wpisujący się w działania promocyjne 
Biblioteki jest organizowany w każdą pierwszą sobotę miesiąca kiermasz książek 
antykwarycznych (Filia nr 14, ul. Piastów 20, Os. Tysiąclecia) 
Formy promocji w Internecie i mediach 
Pracownicy biblioteki dbają o nowoczesną i sprawną promocję w Internecie, redagując blogi 
17. Placówek, tj. Filii nr: 3, 5Mł i 7, 6, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 30, 31, 32, 35, 36, 38. 
Dostęp do blogów ze strony www.mbp.katowice.pl. 
Dział Metodyki, Analiz i Promocji redaguje ogólnobiblioteczny fanpage oraz otacza 
wsparciem merytorycznym pracowników prowadzących profile 11 placówek, tj. Filii nr: 6, 16, 
19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 38. 
Link do ogólnobibliotecznego profilu:  
https://www.facebook.com/MBPKatowice 
Na profilu instagramowym Biblioteki, pod adresem: https://www.instagram.com/mbpwkato/ 
zamieszczane są zdjęcia zrobione przez pracowników Działu Metodyki, Analiz i Promocji, 
dokumentujące wydarzenia odbywające się w bibliotece oraz związane z zainteresowaniami 
pracowników w zakresie kultury i literatury. 
Głównym nośnikiem promocji oraz stałym medium informowania o bieżących działaniach 
były prasa i Internet – także serwis Biblioteki oraz serwisy i portale, z którymi współpracuje 
Biblioteka.  
Pracownicy Działu Metodyki, Analiz i Promocji i filii, co miesiąc, począwszy od września 
2016 r., na łamach Gazety Wyborczej oraz w jej wydaniu internetowym polecają czytelnikom 
książki warte tego, by się z nimi zapoznać. Rekomendacje uzupełnione są o listę książek 
najchętniej wypożyczanych i rezerwowanych sporządzoną na podstawie zamówień w systemie 
wypożyczeń. 
Od października 2016 roku, w środowej audycji emitowanej na antenie Radia eM - Niezbędnik 
Kulturalny Jana Oslislo, kierownik działu Metodyki, Analiz i Promocji zaprasza na 
wydarzenia organizowane przez Bibliotekę oraz omawia książki godne przeczytania. Udział w 
audycji odbywa się w cyklu dwutygodniowym. 
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Bezpośrednie formy promocji: 
 Lekcje biblioteczne i organizacja wycieczek, jako praktycznej prezentacji sposobów 

korzystania z Biblioteki, jej agend i zbiorów (299 z udziałem 5846 uczniów);  
 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 

oraz w drukowanej i internetowej wersji Gazety Wyborczej;  
 Organizowanie konkursów na https://www.facebook.com/MBPKatowice w oparciu 

o nowości wydawnicze lub związanych z rocznicami literackimi oraz działalnością 
Biblioteki. 

 
W związku ze współpracą zawartą pomiędzy Biblioteką a innymi katowickimi instytucjami 
kultury, przeprowadziliśmy na oficjalnym profilu Facebookowym kilka konkursów dla 
czytelników. Do wygrania były bilety wstępu na koncerty organizowane przez Filharmonię 
Śląską, Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia oraz na spektakle Teatru Śląskiego 
oraz Teatru Nowego w Zabrzu, a także bilety na wybrane seanse w Kinie Kosmos. Nagrody 
zdobyły osoby, które jako pierwsze udzieliły poprawnych odpowiedzi. Pytania konkursowe 
związane były z działalnością Biblioteki oraz ww. instytucji. Od 1 stycznia do 31 grudnia 
przeprowadziliśmy ponad 20 tego typu konkursów.  
Prócz konkursów typu „kto pierwszy, ten lepszy”, przeprowadziliśmy również konkursy, które 
polegały na udzieleniu pełniejszej odpowiedzi, a czas na jej udzielenie wynosił do kilku dni. 
Nagrodami były między innymi książki Tomasza Bułhaka, Anny Sakowicz, Mariusza Czubaja 
czy Filipa Springera z autografami autorów (5 konkursów).  
 
Promocja poprzez formy wydawnicze 
- gazetki popularyzujące działalność Biblioteki w środowisku lokalnym. Zawierają 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; 
- media lokalne i portale internetowe zamieszczały informacje o odbywających się w bibliotece 
imprezach i realizowanych projektach 
- co miesiąc ukazuje się informacja o działalności Biblioteki w miesięcznikach Ultramaryna, 
Nasze Katowice, Moje 1000lecie, Puls Dzielnica oraz w kwartalniku Nasza Koszutka 
 
Działania outdoorowe 
 
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – 23 kwietnia 
Każdego roku Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach zaprasza czytelników oraz 
mieszkańców miasta do wspólnego świętowania Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 
i organizuje w przestrzeni miejskiej Happening z różą. Każdy, kto odważy się przeczytać do 
mikrofonu fragment wybranej przez siebie książki, znajdującej się na stoisku Biblioteki, 
w zamian otrzyma tę książkę w prezencie. Czytelnicy obdarowywani są również czerwonymi 
różami, będącymi symbolem święta. W tym roku do zabawy zachęcaliśmy na Placu 
Kwiatowym na katowickim Rynku.  
Zdjęcia z imprezy: 
http://mbp.katowice.pl/galeria/164-glosno-o-ksiazkach-happening-z-roza-fotogaleria 
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Festyn parafialny (25 maja 2016 r.) 
Biblioteka po raz kolejny wzięła udział w festynie parafialnym organizowanym przez parafię 
rzymskokatolicką Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Wśród 
przygotowanych przez nas atrakcji były m.in. konkursy i zagadki literackie. 
 
II Dni Osiedla Witosa (4 czerwca) 
Biblioteka przyłączyła się do zabawy dla mieszkańców Osiedla Witosa i przygotowała dla 
uczestników kiermasz książki antykwarycznej oraz gry i konkursy dla młodszych i starszych 
czytelników.  
 
Dni Dębu (11 czerwca, ul. Krzyżowa 1) oraz Dni Bogucic (11 czerwca, Park Bogucki, 
ul. Dobrowolskiego) - udział Filii nr 17 oraz Filii nr 11i 33. Biblioteka przygotowała kiermasz 
książek antykwarycznych oraz gry i zabawy dla dzieci biorących udział w festynach.  
 
Byczo się czyta z Biblioteką! (17 czerwca, Szkoła Podstawowa nr 66, ul. B. Krzywoustego 7). 
Filia nr 14 MBP włączyła się do organizacji festynu szkolnego i przygotowała dla młodych 
czytelników gry i zabawy literackie. 
https://www.facebook.com/273989833676/photos/?tab=album&album_id=1015501103848867
7 
 
III Festiwal Zaolziański 
Biblioteka wzięła udział w III Festiwalu Zaolziańskim, który odbył się w dniach 24-25 
czerwca br. w Parku Śląskim w Chorzowie. Podczas drugiego dnia festiwalu MBP prowadziła 
kiermasz książek antykwarycznych.  
(25 czerwca 2016 r., Al. Gen. J. Ziętka 7, Chorzów) 
https://www.facebook.com/MBPKatowice/photos/?tab=album&album_id=1015503240175867
7 
 
Narodowe Czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, 3 września 2016 r., Park 
im. T. Kościuszki w Katowicach. 
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, Katowice Miasto Muzyki UNESCO oraz 
Fundacja Miasto Literatury byli organizatorami tegorocznej edycji Narodowego Czytania. Jak 
co roku spotkaliśmy się z czytelnikami w Parku im. T. Kościuszki w Katowicach. Spośród 
przygotowanych atrakcji nie mogło zabraknąć, tradycyjnie, kiermaszu książek 
antykwarycznych oraz warsztatów artystycznych S(ł)ów Kącik przygotowanych przez 
Bibliotekę. Gościem honorowym Biblioteki była prawnuczka Henryka Sienkiewicza, pani 
Anna Pawlikowska, która przeczytała na scenie fragment powieści oraz opowiedziała o swoim 
słynnym przodku. Zaproszeni goście, m.in. wiceprezydent miasta Katowice Marzena Szuba, 
dziekan Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego Krystyna Doktorowicz, 
dziennikarz Kamil Durczok czy aktorka Jolanta Raszyńska czytali na scenie fragmenty 
powieści; także chętni czytelnicy mogli dołączyć do wspólnego czytania oraz zabrać na 
pamiątkę egzemplarze książek H. Sienkiewicza. Śląscy Blogerzy Książkowi przeprowadzili 
również wymianę książkową, nie tylko powieści autora „Quo vadis”. W przerwach między 
czytaniem odbywał się dwukrotnie koncert zespołu jazzowego FOURS Collective.  
Galeria zdjęć z Narodowego Czytania: http://mbp.katowice.pl/galeria/217-narodowe-czytanie-
quo-vadis-henryka-sienkiewicza-fotogaleria 
 
Piknik rodzinny, w ramach Forum Strefy Rodzica 
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, ul. Techników, 10 września 2016 r., Miejska 
Biblioteka Publiczna w Katowicach wzięła udział w Pikniku rodzinnym organizowanym przez 
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Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej, dedykowanym dzieciom, młodzieży i rodzicom. 
Najmłodsi uczestnicy pikniku wzięli udział w warsztatach typograficznych LiterObrazki, 
w Czytelni pod Sówką poczytać mogli polecane przez bibliotekarzy książki, a miłośnicy gier 
planszowych mogli pograć w planszówki. 
Fotorelacja z imprezy: http://mbp.katowice.pl/galeria/231-piknik-swps-fotogaleria 
 
Festiwal Organizacji Pozarządowych 
10 września 2016 r., Park Powstańców Śląskich 
Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach wzięli udział w festiwalu 
organizowanym przez Stowarzyszenie MOST, Stowarzyszenie FIL, Urząd Miasta Katowice, 
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka. Przy stoisku Biblioteki w Miasteczku 
Festiwalowym można było zapoznać się z ofertą kulturalną skierowaną do czytelników, 
otrzymać publikację oraz gadżety biblioteczne, które cieszyły się ogromną popularnością. 
Rozdawaliśmy ulotki i broszury informacyjne z bibliotecznymi projektami lokalnymi oraz 
miejskimi z tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, by zachęcać uczestników festiwalu 
do głosowania na nie. Każdy, kto chciał dowiedzieć się więcej o naszych projektach mógł 
otrzymać szczegółową informację.  
 
Slow Festival 
11 września 2016 r., Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie 
Pracownicy Biblioteki zaprosili uczestników festiwalu do wspólnego czytania książek 
w Czytelni pod Sówką czy podjęcia wyzwania kaligrafii. Czytelnicy mogli również zakupić 
książki antykwaryczne na bibliotecznym kiermaszu. 
Zdjęcia z festiwalu: http://mbp.katowice.pl/galeria/232-slow-festival-fotogaleria 
 
2. Śląskie Targi Książki 
30 września – 2 października 2016 r. 
Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Plac Sławika i Antalla 1 
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach po raz kolejny wzięła aktywny udział w Targach 
Książki. Stoisko biblioteczne o numerze 101 oblegane było przez czytelników w każdym 
wieku. A to za sprawą atrakcji, jakie dla nich przygotowaliśmy. Przez wszystkie trzy dni 
trwania targów prowadziliśmy warsztaty typograficzne S(ł)ów Kącik dla dzieci i młodzieży, 
choć udział w nich mógł wziąć każdy chętny. Z połączenia literatury, sztuki, różnych 
materiałów (także recyklingowych) oraz wielkiej dawki humoru, zapału i wyobraźni powstały 
wspaniałe prace, których nie powstydziłby się profesjonalny artysta.  
Rodziców małych dzieci, same dzieci oraz młodzież zaprosiliśmy do Czytelni pod Sówką – 
bibliotecznej poradni książkowej. Pełna inspirujących i mądrych książek z księgozbioru MBP 
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Czytelnicy często prosili o porady po jaką 
literaturę sięgać i jakie książki podsuwać swoich dzieciom czy wnukom. Również kiermasz 
książek antykwarycznych oblegany był przez czytelników – nie tylko za sprawą atrakcyjnych 
cen, ale również dlatego, że nabyć można było dobre pozycje, często trudno dostępne.  
Gośćmi Biblioteki były pisarka Agnieszka Krawczyk oraz Alina Kolinski ze Stadtbibliothek 
Köln w Niemczech.  
Spotkanie autorskie z A. Krawczyk odbyło się w sobotę i połączone było z promocją 
najnowszej książki autorki – „Przyjaciele i rywale”. Podczas spotkania ogłosiliśmy również że 
rozpoczęły się zapisy na warsztaty kreatywnego pisania „Snuć opowieść” prowadzone przez 
Agnieszkę Krawczyk. Warsztaty odbędą się 19 listopada br., w Filii nr 19. szczegółowe 
informacje oraz formularz zapisu dostępne są pod linkiem:  
http://mbp.katowice.pl/aktualnosci/223-snuc-opowiesc-warsztaty-kreatywnego-pisania-z-
agnieszka-krawczyk 
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W piątek, 30 września, Alina Kolinski ze Stadtbibliothek Köln, współpracującej z MBP, 
opowiedziała w jaki sposób wygląda praca w tamtejszej instytucji – ilu pracowników liczy 
biblioteka, ile posiada filii, jakie zajęcia oferuje czytelników. Opowiedziała również 
o projekcie artystyczno-literackim Weißt du eigentlich wie ich dich lieb habe. Czy ty właściwie 
wiesz jak bardzo cię lubię, w którym udział wzięli najmłodsi czytelnicy obu bibliotek, 
a którego finał odbył się 29 września.  
Fotorelacja ze spotkania:  
https://www.facebook.com/273989833676/photos/?tab=album&album_id=1015536357997367
7 
Więcej zdjęć z 2. Śląskich Targów Książki: 
https://www.facebook.com/273989833676/photos/?tab=album&album_id=10155366707323677 
 
Działania outdoorowe, wymienione poniżej, skierowane na promocję oferty dla dzieci 
i młodzieży opisane są w pkt. 5.2. 
Akcja Ferie z Książką 2016, pod hasłem: Laboratorium S.Z.T.U.K.I. 
Witamy na Dzikim Zachodzie! V Festyn Biblioteczny 
Cała Polska czyta dzieciom i Murcki też! 
Jak nie czytam, jak czytam! 
Piknik w Ogrodzie Słów. 
 
5.2. Czytelnictwo dzieci i młodzieży – problemy, obserwacje. 
 
Biblioteka staje się miejscem, coraz chętniej odwiedzanym przez dzieci i młodzież, 
szczególnie da się to zauważyć w filiach, w których unowocześniona została przestrzeń dla tej 
grupy wiekowej (meble dostosowane do potrzeb młodego czytelnika, ekrany multimedialne). 
Bardzo duży wpływ na wzrost zainteresowania książką ma przede wszystkim dostępność 
nowości wydawniczych, które chwilę po swojej premierze na rynku wydawniczym trafiają do 
biblioteki i to właśnie one znajdują się najczęściej w centrum uwagi młodego czytelnika. 
Obok nowości popularnością cieszą się literackie adaptacje filmowe. Można również pokusić 
się o wniosek, że młodzież dokonuje świadomych wyborów czytelniczych, ich gusta są 
sprecyzowane i zwykle w Bibliotece poszukują konkretnych tytułów.  
Młodzież najczęściej sięga po: serię J. K. Rowling Harry Potter, serię Ricka Riordana – 
Percy Jackson i Bogowie olimpu, Suzanne Collins Igrzyska śmierci, John Flangan 
Zwiadowcy, Brandon Mull Baśniobór, serię Więzień Labiryntu Jamsa Dashnera, 
dzieci - po książki Marcina Pałasza, Martin Widmark Biuro detektywistyczne Lassego i Mai, 
Agnieszki Stelmaszyk Kroniki Archeo.  
Najmłodsi czytelnicy, którzy nie czytają jeszcze samodzielnie oraz dzieci, które zaczynają 
przygodę z czytaniem sięgają po książki: Opowiem Ci mamo... (seria), Piotr Socha Pszczoły, 
Aleksandra i Daniel Mizielińscy Mamoko  oraz Pod wodą. Pod ziemią, Daniel Napp Pan 
Brumm, Alexander Steffensmeier Krowa Matylda, seria Czytam sobie, F. Pittau Zęboszczotki,  
Harve Tullet Naciśnij mnie, Figle migle. 

Najbardziej poczytne tytuły popularno – naukowe: J. Krzyżanek Poradniczek Gabrysia 
i Kajtka,  A. Machowiak, D. Mizieliński D.O.M.E.K. 

Duże zainteresowanie konkretnymi tytułami występuje po przeprowadzeniu zajęć dla grup 
przez bibliotekarzy. Z doświadczenia pracy z dziećmi i młodzieżą wynika, że wcześniejsza 
rozmowa o książkach (booktalking) wpływa na chęć przeczytania książki z Biblioteki.  
 
 



 20 

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 
czytelnikami Biblioteki, czasem nawet kilku filii (jednej koło miejsca edukacji swojego 
dziecka, drugiej obok 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. Często 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. W minionym roku na znaczeniu 
nabrała współpraca z bibliotekami szkolnymi. Dzięki zacieśnieniu relacji nie tylko w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, ale i poprzez wspólne działania, takie jak 
pikniki, spotkania autorskie, konkursy i turnieje czytelnicze.  

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. Można zauważyć, że 
grono rodziców śledzących nowości wydawnicze dla najmłodszych stale się powiększa. Jest 
to zdecydowanie grupa, która świadomie sięga po konkretne książki i jest doskonale 
zorientowana w tym co warto czytać swoim dzieciom. 
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. 
 
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.  
 
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – w Filii nr 25 odbyły się warsztaty „Powiedz mi, co 
czujesz – o emocjach dziecka” prowadzone przez Żanetę Rachwaniec-Szczecińską ze Szkoły 
Wyższej Psychologii Społecznej, wydział w Katowicach. Podczas spotkania rodzice 
i opiekunowie wysłuchali porad dotyczących tego, w jaki sposób radzić sobie z trudnymi 
emocjami u dziecka, jak łagodzić stres związany z podróżą oraz jak się zachowywać by być 
dla dzieci wsparciem. Warsztaty odbyły się 19 kwietnia 2016 r.. 17.00, w Filii nr 25 
(ul. B. Chrobrego 2). SWPS włączyło się również w działania podczas Pikniku w Ogrodzie 
Słów pry Filii nr 14, który inaugurował rozpoczęcie wakacji i akcji Lato z Książką. W ramach 
I Pikniku Rodzinnego zorganizowanego przez SWPS, MBP przygotowała dla dzieci 
warsztaty typograficzne LiterObrazki, w Czytelni pod Sówką. Najmłodsi uczestnicy pikniku 
wzięli udział w warsztatach typograficznych LiterObrazki, w Czytelni pod Sówką poczytać 
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mogli polecane przez bibliotekarzy książki, a miłośnicy gier planszowych zagrać w 
planszówki. MBP planuje kontynuować współpracę z SWPS w zakresie organizacji kolejnych 
warsztatów i spotkań. 
 
Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki SILESIA – czytelnicy Miejskiej 
Biblioteki Publicznej zapraszani są na koncerty umuzykalniające w wykonaniu artystów 
IPUM SILESIA. Koncerty odbyły się w Filii nr 16, Filii nr 32 w ramach akcji Lato z Książką.  
 
Agencja edytorska EZOP 
„Nasza Mała Biblioteka” to projekt kulturalno-edukacyjny przeznaczony dla dzieci w wieku 
6-9 lat, do którego przystąpiły 3 filie: Filia nr 38, Filia nr 16 i Filia nr 36. Autorem pomysłu 
jest słoweńskie wydawnictwo KUD Sodobnost International, które od sześciu lat realizuje ten 
projekt w szkołach na Słowenii. Został przeprowadzony podczas zajęć w bibliotece, na które 
przychodziły dzieci ze szkoły. Uczestnicy inicjatywy mieli okazję poznać książki: Peter 
Svetina, Damijan Stepančič „Cyrk Antoniego”, Jana Bauer, Caroline Thaw „Strasznowiłka w 
Groźnym Gąszczu”, Ingrida Vizbaraitė, Marija Smirnovaitė „Bogaś z Zielonej Łąki”, Kęstutis 
Kasparavičius „Mała zima”, Anna Onichimowska, Krystyna Lipka-Sztarbałło „Sen, który 
odszedł”, Anna Onichimowska, Agata Dudek „Piecyk, czapeczka i budyń” wydane nakładem 
Agencji Edytorskiej EZOP z Warszawy i Nieko Rimto z Wilna. Wraz z pakietem książek 
uczestnicy projektu otrzymali „Łamigłówki Literackie”, które w sposób ciekawy 
i niebanalny (rebusy, krzyżówki, ćwiczenia językowe i manualne) przybliżą dzieciom fabułę 
książek oraz kulturę Litwy, Słowenii. 
Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej  
Pola widzenia – projekt we współpracy z Domem Oświatowym, Muzeum Historii Katowic 
oraz BWA, prowadzony w ramach akcji Ferie z Książką. W centrum zainteresowania 
twórczych eskapad znalazła się przestrzenna instalacja S.Z.T.U.K.A., nawiązująca do ilustracji 
Aleksandry i Daniela Mizielińskich, a która to instalacja stała się przyczynkiem do 
zrealizowania tematu i opowiedzenia innymi słowami o sztuce. W ramach Laboratorium 
S.Z.T.U.K.I. zostały przeprowadzone warsztaty malarstwa, obrazu i ilustracji, zajęcia 
fotograficzne i filmowe. Do zajęć wykorzystano literaturę dostępną w księgozbiorze 
Biblioteki (książkę artystyczną, picture book, albumy malarskie, z grafiką, rysunkiem, 
literaturę popularnonaukową i biograficzną).  
 
Stadtbibliothek Köln  
Weißt du eigentlich wie ich dich lieb habe. Czy ty właściwie wiesz jak bardzo cię lubię – finał 
projektu artystyczno-literackiego, tworzonego przez najmłodszych czytelników MBP 
Katowice oraz Stadtbibliothek Köln w Niemczech. Projekt polegał na wspólnym stworzeniu 
dwujęzycznego opowiadania o sile przyjaźni, wzbogaconego ilustracjami przedstawiającymi 
miejsca charakterystyczne i polecane do zwiedzenia, znajdujące się w Katowicach oraz Köln. 
Gościem honorowym spotkania była Alina Kolinski z kolońskiej biblioteki, która, wraz 
z dziećmi biorącymi udział w przedsięwzięciu oraz pracownikami MBP Katowice, poprzez 
wideo-konferencję połączyła się ze Stadtbibliothek Köln. Uczestnicy obu spotkań czytali 
stworzone przez dzieci opowiadanie. Impreza odbyła się w ramach obchodów Jubileuszu 
25lecia Miast Köln-Katowice oraz w ramach XVI Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania 
(29 września 2016 r.. 16.30, Filia nr 16, ul. Wajdy 21). Fotorelacja: 
http://mbp.katowice.pl/galeria/228-weisst-du-eigentlich-wie-ich-dich-lieb-habe-fotogaleria 
 
Miejski Dom Kultury Batory 
Slow Festival - 11 września 2016 r., Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie. 
Pracownicy Biblioteki zaprosili uczestników festiwalu do wspólnego czytania książek 



 22 

w Czytelni pod Sówką czy podjęcia wyzwania kaligrafii. Czytanie jest trendem, który 
idealnie wpisuje się w nurt slow, w którym brały udziały całe czytające rodziny. Zdjęcia 
z festiwalu: http://mbp.katowice.pl/galeria/232-slow-festival-fotogaleria 
 
5.2.2. Najważniejsze przykłady form pracy z dziećmi i młodzieżą. 
 
Czytanie wrażeniowe w przedszkolach, dla grup zorganizowanych odwiedzających 
bibliotekę, dla indywidualnych małych czytelników (w ramach cyklu Bajka z…  Ciastkiem), 
lekcje biblioteczne dla różnych grup szkolnych, warsztaty artystyczno-literackie, dyskusyjne 
kluby książki dla dzieci i młodzieży, pomoc w nauce, imprezy popołudniowe, spotkania 
autorskie dla grup zorganizowanych oraz indywidualnych małych czytelników. Wszystkie te 
formy sprzyjają podwyższeniu poziomu czytelnictwa a zwłaszcza imprezy w plenerze, czy to 
w Ogrodzie Bibliotecznym, czy w innych instytucjach, z którymi Biblioteka współpracuje: 
 
O psach, kotach i słońcu o le! - spotkanie autorskie dla dzieci i rodziców z Bogusławą 
Tutajewicz, poetką i autorką książki dla dzieci (1 marca 2016 r., Filia nr 25, ul. B. Chrobrego 
2). 
Spotkanie z Tomaszem Szwedem – spotkanie z autorem cyklu powieści dla dzieci Klinika 
Małych Zwierząt w Leśnej Górce, z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, 
obchodzonego 2 kwietnia każdego roku (31 marca 2016 r., Filia nr 38 w Górnośląskim 
Centrum Zdrowia Dziecka, 1 kwietnia 2016 r., Filia nr 19, ul. Obrońców Westerplatte 19). 
Pewnego Razu w Bibliotece – spotkanie autorskie z Anną Czerwińską-Rydel, autorką 
książek o tematyce historycznej, muzycznej, biograficznej dla dzieci i młodzieży. Autorka 
otrzymała I nagrodę Bologna Ragazzi Award za książkę "Wszystko gra", która to została 
wpisana na Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej oraz na Honorową Listę IBBY. 
Spotkanie odbyło się z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci (05.04.2016 r., 
Filia nr 14, ul. Piastów 20) 
https://www.facebook.com/273989833676/photos/?tab=album&album_id=101548075320536
77 
Łazienkowe pytania – spotkanie z ilustratorką Krystyną Lipką-Sztarbałło (22 kwietnia 2016. 
10.00, Filia nr 16, ul. Wajdy 21). 
http://mbp.katowice.pl/galeria/167-spotkanie-z-krystyna-lipka-sztarballo-fotogaleria 
 
Jak Krecik dostał spodenki. O Kreciku i innych bohaterach czeskich bajek – spotkanie 
z dr Małgorzatą Kalitą z Instytutu Filologii Słowiańskiej (24 maja 2016 r., Filia nr 16). 
Spotkanie z Agnieszką Stelmaszyk – spotkanie z autorką powieści dla dzieci, m.in. serii 
„Koalicja szpiegów”, „Biuro śledcze Tomuś Orkiszek” czy „Kroniki Archeo” (2 czerwca 
2016 r., Filia nr 26, ul. Samsonowicza 27). 
http://mbp.katowice.pl/galeria/182-spotkanie-z-agnieszka-stelmaszyk-fotogaleria 
 
Turniej Czytelniczy Tajemnice Archeo. 
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach zaprosiła panią Agnieszkę Stelmaszyk, autorkę 
serii powieści przygodowych „Kroniki Archeo” do współpracy przy konkursie wiedzy na 
temat jej książek. Autorka chętnie zgodziła się objąć patronatem honorowym turniej, którego 
uczestnikami byli uczniowie klas 3-6 katowickich szkół podstawowych.  
Do konkursu zgłosiło się 51 uczestników, którzy stworzyli 17 trzyosobowych drużyn. Każda 
z nich losowała z puli ponad 80 pytań  jedno i, by otrzymać punkt, musiała udzielić 
prawidłowej odpowiedzi lub wykonać zadanie. Pytania dotyczyły treści dwóch pierwszych 
tomów serii: „Tajemnica Klejnotu Neferetiti” oraz „Skarb Atlantów”. Patronem honorowym 
turnieju została autorka powieści - Agnieszka Stelmaszyk, która zasiadła również 
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w trzyosobowym jury. Po wyłonieniu zwycięzców i wręczeniu dyplomów oraz nagród, 
młodzi czytelnicy wzięli, bardzo aktywny, udział w spotkaniu autorskim z pisarką.  
Turniej Czytelniczy cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli, 
planujemy więc kontynuować tę formę konkursów w nadchodzących latach. Pod linkiem 
znajduje się fotorelacja z turnieju: 
http://mbp.katowice.pl/galeria/181-tajemnice-archeo-fotogaleria 
 
Popołudnie z Marcinem Pałaszem – spotkanie z autorem słuchowisk radiowych i powieści 
dla dzieci, m.in. serii o przygodach psa Elfa (21 października 2016 r., Filia nr 28, 
ul. Uniczowska 36). 
Zdjęcia ze spotkania:  
https://www.facebook.com/273989833676/photos/?tab=album&album_id=101554316061636
77 
 
Spotkanie z Renatą Piątkowską – spotkania dla uczniów szkół podstawowych z autorką 
książek m.in. „Opowiadania dla przedszkolaków”, „Z przysłowiami za pan brat” 
(25 października 2016 r., Filia nr 14, ul. Piastów 20, Filia nr 16, ul. Wajdy 21).  
Fotorelacja:  
https://www.facebook.com/273989833676/photos/?tab=album&album_id=101554386265236
77 
Spotkanie z Marianem A. Noconiem – spotkanie dla uczniów Gimnazjum nr 8, z autorem 
powieści paradokumentalnej „Czarna biel”, opisującej wspomnienia lekarki biorącej udział 
w II Wojnie Światowej.  
Zdjęcia ze spotkania: 
https://www.facebook.com/273989833676/photos/?tab=album&album_id=101555373241686
77 
Rymowanki szwedzko - polskie z Cynamonem i Trusią - spotkanie z Agnieszką Stróżyk, 
tłumaczką książek dziecięcych, dla dzieci z Miejskich Przedszkoli nr 20 i nr 70. Spotkanie 
organizowane w ramach 15. Festivalu Nordalia (18 października 2016 r., Filia nr 16, 
ul. Wajdy 21). Fotorelacja: 
https://www.facebook.com/273989833676/photos/?tab=album&album_id=101554131520736
77 
Gilgotki straszliwe – warsztaty artystyczno-literackie z Agnieszką Gil, autorką powieści dla 
dzieci i młodzieży, m.in. Dziki szczaw czy Herbatka z Jaśminem (29 listopada 2016 r., 
Filia nr 28, ul. Uniczowska 36).  
Fotorelacja:https://www.facebook.com/273989833676/photos/?tab=album&album_id=10155
566764583677 
Spotkanie z Agnieszką Frączek – spotkanie z autorką wierszy i opowiadań dla dzieci, 
autorką książek „Banialuki do zabawy i nauki”, „Dobre obyczaje, czyli w lekkim tonie o bon 
tonie” czy „Gdy przysłowie jest przy słowie” (9 grudnia 2016 r., Filia nr 28, ul. Uniczowska 
36).  
Zdjęcia ze spotkania: http://mbp.katowice.pl/galeria/272-spotkanie-z-agnieszka-fraczek-
fotogaleria 
Gdybym żył w średniowieczu… - spotkanie i warsztaty z Zofią Stanecką, autorką książek 
dla dzieci, m.in. serii o przygodach Basi. Spotkanie prowadzone na podstawie książki 
„Domino i Muki. Po drugiej stronie czasu” (14 grudnia 2016 r., Filia nr 5 Mł., 
ul. Franciszkańska 33). 
Fotorelacja: 
https://www.facebook.com/273989833676/photos/?tab=album&album_id=101556304130736
77 
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Akcja Ferie z Książką 2016, organizowana w ramach projektu Pola widzenia, pod hasłem: 
Laboratorium S.Z.T.U.K.I. 
Akcja Ferie z Książką trwała od 15 do 26 lutego 2016 r. W tym czasie Miejska Biblioteka 
Publiczna w Katowicach przygotowała w 20 filiach (Filia nr: 3, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 
21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 38) zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży w wieku 
od 6 do 15 lat. Zrealizowano 190 zajęć. Frekwencja na zajęciach wyniosła łącznie 1637 osób, 
a liczba uczestników - 479. Uczestnikami były dzieci w wieku od 6 do 18 lat. Dodatkowo 
Tegoroczne ferie dedykowane były sztuce. Organizując zajęcia pod szyldem Laboratorium 
S.Z.T.U.K.I. chcieliśmy zwrócić uwagę dzieci na to, że sztuka już dawno wyszła poza 
muzeum i jest stale obecna wokół nas – w przestrzeni publicznej, na ulicach, w podwórkach, 
na fasadach budynków, na samochodach czy w samej naturze, o czym przekonaliśmy się 
podążając śladami artystów z inspirującej książki S.Z.T.U.K.A. W centrum zainteresowania 
twórczych eskapad znalazła się przestrzenna instalacja S.Z.T.U.K.A., nawiązująca do ilustracji 
Aleksandry i Daniela Mizielińskich, a która to instalacja stała się przyczynkiem do 
zrealizowania tematu i opowiedzenia innymi słowami o sztuce. W ramach Laboratorium 
S.Z.T.U.K.I. zostały przeprowadzone warsztaty malarstwa, obrazu i ilustracji, zajęcia 
fotograficzne i filmowe. Wszystkie spotkania zostały przeprowadzone w oparciu o bogatą 
literaturę dostępną w księgozbiorze Biblioteki (książkę artystyczną, picture book, albumy 
malarskie, z grafiką, rysunkiem, literaturę popularnonaukową i biograficzną).  
W oparciu o projekt Ewy Kokot i Akademii Sztuk Pięknych Mapa emocjonalna ulicy 
Raciborskiej eksperymentowaliśmy z fotografią. Podczas spacerów ulicami Katowic 
upamiętnialiśmy, za pomocą analogowego aparatu fotograficznego, miejsca które, 
interesujące architektonicznie, wywołały w nas emocje. Każda z grup biorących udział 
w fotograficznym eksperymencie, korzystała z aparatu przez prawie dwa tygodnie trwania 
„Laboratorium S.Z.T.U.K.I.”. Efektem pracy były zdjęcia zrobione przez uczestników akcji, 
będące częścią wspólnie stworzonej galerii fotografii. Galerię tę można było oglądać podczas 
finału Ferii z Książką – w czasie gry literackiej w Starej pracowni fotografii. Okazuje się, że 
mimo posiadania telefonów, którymi robimy setki zdjęć, fotografia kryje w sobie wiele 
tajemnic. W Bibliotecznym Laboratorium S.Z.T.U.K.I. sięgnęliśmy po klasykę. W ruch 
poszły aparaty (zenity, polaroid) z błyskiem flesza. Biblioteczny magazyn zamienił się 
w ciemnię fotograficzną w której pojawił się krokus, koreks i klisze. Z kolei wypożyczalnia 
książek przemieniła się w pracownię historii fotografii, w której poszukiwaliśmy początków 
sztuki fotografowania. Historię fotografii przybliżył nam Artur Rychlicki z warsztaty-
fotograficzne.org. 
W ramach Laboratorium S.Z.T.U.K.I. wzięliśmy na warsztat techniki wyrażania sztuki, które 
kryją się pod postacią, niezrozumiałych na pierwszy rzut oka, słów: instalacja, typografia, 
performans, kurator wystawy. Młodzi eksperymentatorzy świetnie przyswoili sobie te 
skomplikowane wytwory sztuki. Sztuka kryje w sobie słowa, toteż ważną rolę odegrały 
historie i opowieści. Z meksykańską odsieczą przybył Szymon Góralczyk wraz z Karawaną 
opowieści, by dać popis sztuki opowiadania. Meksykański autoportret był chwilą na poznanie 
sztuki Fridy Kahlo i widnokręgiem na historię Emigracji José Manuela Mateo oraz apetytem 
na piniatę wypełnioną słowami w języku hiszpańskim.  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10154645475893677.1073742273.27398983367
6&type=3 – S.Z.T.U.K.A. w budowie 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10154670890758677.1073742279.27398983367
6&type=3 – wernisaż bibliotecznego Laboratorium S.Z.T.U.K.I.  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10154654272158677.1073742275.27398983367
6&type=3 – Niezbędnik malarski, warsztaty artystyczno-literackie z nutą abstrakcji  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10154642675798677.1073742272.27398983367
6&type=3 – Autoportret z Meksyku  
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10154662636133677.1073742277.27398983367
6&type=3 – W starej pracowni fotografii 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.851002368359258.1073742234.1498739718054
38&type=3 – POLA WIDZENIA  
http://mbp.katowice.pl/index.php?menu=imprezy&strona=kalendarium&id=2016&impreza=f
erie2016 
 
Witamy na Dzikim Zachodzie! V Festyn Biblioteczny 
W Filii nr 28 corocznie organizowany jest festyn na świeżym powietrzu. W tym roku 
motywem przewodnim imprezy był Dziki Zachód, ale w programie znalazły się również 
pokazy iluzjonisty, pokaz doświadczeń i wynalazków, tresura psa terapeuty oraz konkursy 
i niespodzianki, zabawy sportowe dla dużych i małych (12 czerwca 2016 r., Filia nr 28). 
https://www.facebook.com/283421711678831/photos/?tab=album&album_id=117192374616
1952 
Cała Polska czyta dzieciom i Murcki też! 
Plenerowy piknik rodzinny współorganizowany przez Świetlicę Środowiskową Św. Agaty.  
Jak co roku Filia nr 26 zaprosiłą dzieci, młodzież i dorosłych do zabawy podczas 
plenerowego pikniku czytelniczego. Wśród atrakcji, prócz wspólnego czytania na łonie 
natury, znalazły się m.in. występy artystyczne w wykonaniu przedszkolaków, hokej na trawie, 
minigolf literacki, przedstawienie Teatrzyku Bambuko czy zajęcia edukacyjne z psem 
(10 czerwca 2016 r., Filia nr 26). 
https://www.facebook.com/273989833676/photos/?tab=album&album_id=101549865864186
77 
Jak nie czytam, jak czytam! (10 czerwca 2016, katowicki Rynek) 
Biblioteka przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji propagującej czytelnictwo wśród dzieci 
i młodzieży „Jak nie czytam, jak czytam!”, organizowanej o tej samej porze w całym kraju. 
Wraz z Zespołem Szkół Handlowych im. B. Prusa w Katowicach przygotowaliśmy gry 
i zabawy dla najmłodszych oraz czytaliśmy fragmenty wybranych przez siebie książek 
godnych polecenia młodym czytelnikom.  
Byczo się czyta z Biblioteką! (17 czerwca, Szkoła Podstawowa nr 66, ul. B. Krzywoustego 
7). Filia nr 14 MBP włączyła się do organizacji festynu szkolnego i przygotowała dla 
młodych czytelników gry i zabawy literackie. 
https://www.facebook.com/273989833676/photos/?tab=album&album_id=101550110384886
77 
Piknik w Ogrodzie Słów 
Ogród Kulturalno-Edukacyjny przy Filii nr 14 przeobraził się w sobotę, 25 czerwca, w Ogród 
Słów. Z okazji rozpoczęcia wakacji zorganizowaliśmy pełen atrakcji plenerowy piknik dla 
młodszych i starszych czytelników. Miłośnicy tzw. bookcrossingu mogli wziąć udział 
w wymianie książkowej prowadzonej przez Śląskich Blogerów Książkowych. Biblioteka 
prowadziła kiermasz książek antykwarycznych, głównie albumów sztuki oraz książek 
historycznych, które cieszyły się sporym zainteresowaniem zwłaszcza wśród starszych 
uczestników pikniku. Amatorzy gier planszowych mogli zagrać w planszówki przygotowane 
przez ERPEGIE, dla małych i dużych przygotowaliśmy S(ł)ówKącik a w nim mnóstwo 
zabaw literackich i artystycznych. Dobrosława Egner poprowadziła warsztaty Czy banan 
w czekoladzie jest fair? a Aneta Esnekier ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej 
opowiedziała o tym Jak rozpoznać i rozwijać talent u dziecka.  
Piknik w Ogrodzie Słów odbył się w sobotę, 25 czerwca, w ogrodzie przy Filii nr 14, 
ul. Piastów 20.  
https://www.facebook.com/MBPKatowice/photos/?tab=album&album_id=101550353067586
77 



 26 

Akcja Lato z Książką 2016, organizowana pod hasłem W poszukiwaniu Lailonii.   
Lipiec-sierpień. 

Filozoficzne wakacje z książką zostały zorganizowane w 20 filiach Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Katowicach. Frekwencja podczas tegorocznej akcji wyniosła 3406 
osób. Liczba uczestników biorących udział: 747 dzieci. Tegoroczna akcja to ok. 480 spotkań. 
Tym razem zaproponowaliśmy młodym czytelnikom Biblioteki filozoficzną podróż w czasie 
w poszukiwaniu odpowiedzi na … . Podczas akcji zajmowaliśmy się sztuką zadawania 
właściwych pytań we właściwym czasie, udowodnianiem ważności czytania i poszukiwania 
wartościowych książek. W cyklu Dzieci Filozofują! - poszukiwaliśmy najważniejszego 
w bibliotece, przyrodzie i w mieście. Przewodnikami po świecie pytań byli: Oscar Brenifier, 
Leszek Kołakowski, Michel Piquemal. Pobudzaliśmy wyobraźnię. Przygotowaliśmy różne 
formy pracy: spotkania z autorami, ilustratorami, warsztaty artystyczno-literackie 
z uwzględnieniem filozofii dzieci, zajęcia proekologiczne, warsztaty muzyczne, zajęcia 
parateatralne, spacery miejskie, gry osiedlowe, zajęcia multimedialne, wizyty w instytucjach 
kultury, plebiscyty ważnych słów, warsztaty z planszówkami, imprezy plenerowe w Ogrodzie 
Słów przy Filii nr 14, na przykład pokazy sokolnicze A.KUKU. Wszystkie zaproponowane 
formy uwzględniały zróżnicowany wiek uczestników. Dzieci odwiedzały miejsca i osoby 
związane z kulturą słów, takie jak: Restauracja Okiem i Brzuchem – Daniel Perełkiewicz, 
Cyrulik Śląski, blogerka kulinarna Dominika Waszek, mistrz pszczelarski Krzysztof Soćko, 
Emilia Makówka – Ogród Społeczny, Aneta Łaski – propagatorka zdrowego trybu życia. 
W ślad za Ogrodem Ewy Kołaczyńskiej, podążaliśmy w poszukiwaniu własnego miejsca 
w mieście (Ogród Społeczny, biblioteczny Ogród Słów, ogrody parkowe, ogrody będące 
efektem prac artystycznych). W ramach artystyczno-literackich warsztatów powstały: 
lapbooki z portretami filozofów, trójwymiarowy żółw z materiałów upcyklinowych, latawce 
inspirowane kulturą japońską, książka dobrych myśli, księga uczuć, biblioteczne ule dla 
pszczół.  

Wielokrotnie nawiązywaliśmy do filozofii kultury śląskiej, m.in. przez: przygotowanie 
wizerunku bibliotecznej filozofki – Nikiszki, pokazanie tradycyjnych śląskich graczek, 
poznawanie historii okolicy (Saski szlak, Podchody z podtekstem filozoficznym). 
Prowadziliśmy zajęcia z dużą porcją metafizycznej wiedzy, takie jak Mistrzowie kodowania 
(tajniki szyfrowania wiadomości), Mędrca szkiełko i oko (złudzenia optyczne), Skośnym 
okiem (filozofia życia według Chińczyków). Podczas akcji współpracowaliśmy instytucjami 
kultury w całym mieście: Białostockim Teatrem Poddańczym (projekt Miasto bez ogródek – 
przewodnik po Załężu), BWA (projekt Do sztuki gotowi - start), grupą Inicjatywa 
Warszawska (Spacer historyczny po ulicy Warszawskiej), IPUM Silesia (Tajemnice 
instrumentów perkusyjnych – koncert Łukasza Grunda), Art Naif Festival (Czym jest piękno 
i sztuka?), Śląski Ogród Zoologiczny (Filozofia zwierząt). Do filozoficznych rozważań 
włączyła się pisarka Agnieszka Tyszka z Zosią z ulicy Kociej (mapy szczęścia), ilustratorka 
z poznańskiego ASP - Joanna Bartosik (projekt Regał z „białymi krukami”, warsztaty Dwie 
lewe ręce i Legenda o Królu Kruków), wydawnictwo Zakamarki (Dzieci Filozofują!). 
Nagrody dla dzieci przekazały wydawnictwa: Mała Kurka, Centrum Edukacji Dziecięcej, 
Publicat S.A., Zakamarki, Media Rodzina, Wilga, Alegoria, Grupa M-D-M.  
http://mbp.katowice.pl/galeria/198-lato-z-ksiazka-2016-fotogaleria 
 
Narodowe Czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, 3 września 2016 r., Park im. T. 
Kościuszki w Katowicach. 
W ramach przedsięwzięcia Biblioteka dla dzieciaków i ich rodziców, przygotowała S(ł)ów 
Kącik czyli swobodną przestrzeń do czytania z mobilnym bibliotecznym regałem oraz 
włoskie warsztaty Włochy dla dociekliwych. 
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http://mbp.katowice.pl/galeria/217-narodowe-czytanie-quo-vadis-henryka-sienkiewicza-
fotogaleria 
 
Śląskie Targi Książki 
Warsztaty typograficzne S(ł)ów Kącik dla dzieci i młodzieży, choć udział w nich mógł wziąć 
każdy chętny. Z połączenia literatury, sztuki, różnych materiałów (także recyklingowych) 
oraz wielkiej dawki humoru, zapału i wyobraźni powstały wspaniałe prace, których nie 
powstydziłby się profesjonalny artysta.  
Rodziców małych dzieci, same dzieci oraz młodzież zaprosiliśmy do Czytelni pod Sówką – 
bibliotecznej poradni książkowej. Pełna inspirujących i mądrych książek z księgozbioru MBP 
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Czytelnicy często prosili o porady po jaką 
literaturę sięgać i jakie książki podsuwać swoich dzieciom czy wnukom. 
Dyskusyjne Kluby Książki dla dzieci 
Biblioteka priorytetowo traktuje czytelnictwo dzieci i młodzieży. Obecnie prowadzi 
6 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; w Filii 
nr 32 przy ul. Grzyśki 19 A oraz w Filii nr 36 przy ul. Gen. Hallera 28. 
Bajka z … ciastkiem 
Od listopada 2000 roku Biblioteka prowadzi cykl promujący głośne czytanie książek 
dla dzieci zatytułowany Bajka z … ciastkiem.. W każdy wtorek, w Filiach nr: 3, 4, 5 Mł., 6, 9, 
10, 11, 12, 14, 15, 17, 16, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 36 oraz w Filii nr 38 w 
Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka, a także w środy w Filiach nr 22 i 33, bibliotekarze 
(a nierzadko rodzice, dziadkowie czy zaproszeni goście) głośno czytają dzieciom przez co 
najmniej 30 minut. 
3B. Bajtel – Bajka – Biblioteka. 
Zajęcia literackie przeznaczone dla dzieci w wieku od niemowlęctwa do trzeciego roku życia, 
organizowane w każdą pierwszą środę miesiąca, w Filii nr 32. Spotkania służą zaznajamianiu 
dzieci z literaturą, zaszczepianiu w nich zamiłowania do książek, a wszystko w miłej 
atmosferze zabawy. Wraz z rodzicami/opiekunami oraz bibliotekarkami najmłodsi poznają 
świat bajek i baśni. 
Zajęcia plastyczne Tęcza, Akwarelki, Kredka, Plastuś, Fantazja, I Ty potrafisz! 
Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku od 5 do 10 lat, które mają ochotę rozwijać swoje 
zdolności plastyczne. Dzieci uczą się malowania, rysowania, kolażu. Prace wykonywane są 
różnymi technikami np.: ołówek, pastele, tusz, origiami, a także przy użyciu plasteliny, masy 
solnej itp. Uczestniczące w zajęciach dzieci biorą udział w konkursach plastycznych 
organizowanych przez Bibliotekę.  
Zgrane wtorki!  
Organizowane w każdy wtorek w Filii nr 17 spotkania dla miłośników fabularnych gier 
planszowych. Filia posiada gry dla osób w różnym wieku i o różnym poziomie 
zaawansowania. Dostępne są dla czytelników w godzinach otwarcia biblioteki, natomiast we 
wtorki organizowane są specjalne spotkania podczas których można podszkolić się pod okiem 
pracowników filii. Pełna lista gier dostępnych w Filii nr 17 dostępna jest w placówce oraz pod 
linkiem: 
http://mbp.katowice.pl/aktualnosci/130-planszowki-w-f-17 
Kreatywna Biblioteka 
Warsztaty artystyczno-literackie dla dzieci i rodziców, odbywające się w każdy drugi 
i czwarty czwartek miesiąca w Filii nr 17.  
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Kluby Gier Planszowych 
We współpracy z producentem gier planszowych Granna, utworzyliśmy w filiach nr 17,23 
oraz 33 Kluby Gier Planszowych. Organizowane są cyklicznie, raz w miesiącu, spotkania dla 
najmłodszych miłośników gier planszowych. 
Art Zone 
Warsztaty plastyczne z elementami języka angielskiego dla dzieci w Filii nr 19. 
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 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. 
Zajęcia konwersacyjne z języka angielskiego obywają się od października 2013 roku 
w filiach nr: 7, 12, 14, 16, 28 i 32.  
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 2016 roku Biblioteka, dzięki środkom pozyskanym z Budżetu Obywatelskiego Katowice 
2016, zakupiła kolejny 60-calowy ekran multimedialny. Obecnie w 6 placówkach, tj. Filiach 
nr 10, 12, 16, 28, 32, 38 (szpitalnej) sprzęt jest atrakcją dla czytelników. 
Zakupione programy i gry edukacyjne wykorzystywane podczas zajęć z dziećmi znacznie 
podnoszą ich atrakcyjność i jakość, a poprzez zabawę, ułatwiają przyswajanie wiedzy. 
 
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 książki osobom 
przebywającym w szpitalach: dla dorosłych - Filię nr 34 (ul. Medyków 14) w Centralnym 
Szpitalu Klinicznym im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
oraz dla dzieci - Filię nr 38 (ul. Medyków 16) w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka 
w Katowicach. 
W 2016 r. nastąpiła zmiana lokalizacji tych placówek, co znacznie poprawiło warunki pracy 
oraz dostęp pacjentów szpitala do Biblioteki. Nowe, bardziej funkcjonalne pomieszczenia 
zostały odpowiednio doświetlone, pomalowane oraz wyposażone w odnowione lub nowe 
meble. W Filii nr 38 stworzone zostały warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi 
z wykorzystaniem ekranu multimedialnego (programy edukacyjne, gry, zabawy), co sprawiło, 
że stała się ona obiektem bardzo chętnie odwiedzanym przez rodziców z dziećmi – 
pacjentami GCZD, a także dziećmi oczekującymi na fizjoterapię lub na wizytę w poradniach 
specjalistycznych.  
W 2016 roku nadal utrzymywał się poziom wypożyczeń szczególnie wśród najmłodszych 
czytelników. Wzrosło też znacznie wykorzystanie księgozbioru na miejscu. Dużą 
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popularnością wśród rodziców najmłodszych dzieci cieszą się wszelkie książeczki 
obrazkowe, a także seria z koszmarnym Karolkiem, Mikołajkiem, opowiadania z cyklu 
Magiczne drzewo oraz książki dotyczące czarów, magii i fantastyki.  
Pracownicy filii codziennie odwiedzają oddziały szpitalne: realizują indywidualne 
zapotrzebowanie na książki szczególnie czytelników dorosłych, organizują zajęcia w ramach 
cyklicznych spotkań, czytają dzieciom leżącym w łóżkach, bawią się z pacjentami w salkach 
terapeutycznych. Biblioteka, poprzez różnorodność działań, została bardzo dobrze przyjęta 
w środowisku pacjentów, w środowisku nauczycielskim i medycznym. Nauczyciele, 
terapeuci i wolontariusze z przyjemnością biorą udział w zajęciach, przyprowadzając grupy 
do biblioteki.  
 
6.2. Liczba czytelników i wypożyczeń w filiach szpitalnych: 
 

Filia 
szpitalna Stan księgozbioru ogółem Liczba czytelników Wypożyczenia 

 2015 r. 2016 r. 2015 r. 2016 r. 2015 r. 2016 r. 

Filia nr 34 4.296 4.396 1.449 1.413 12.663 12.743 

Filia nr 38 2.570 2.638 2.019 1.957 9.895 10.245 

 
6.3. Zbiory dla czytelników niepełnosprawnych: 
 
Zbiory książki mówionej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach to 18.844 

tytuły, w tym: 
1.677 – tytułów na kasetach magnetofonowych 
1.912 – tytułów w formacie Czytaka 
- w Oddziale Książki Mówionej Filii nr 1, zakupione w Polskim Związku Niewidomych lub 
pozyskane na podstawie porozumienia ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym "Larix", udostępniane wyłącznie osobom niepełnosprawnym (licencja na 
podstawie Art.33¹ Ustawy o prawie autorskim (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) 
 
oraz  
15.255 – tytułów na płytach CD w Filiach nr: 1, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 25, 28, 32, 
33, 35, 36, 5Mł, 9, 11,13, 15, 25, 32, 33, 35, 36, 5 Mł  
- dostępnych dla wszystkich czytelników, które chętnie są wypożyczane przez osoby starsze 
na terenie całego miasta.  

 
Do zbiorów Biblioteki w 2016 r. przybyło ogółem tytułów 5.580 audiobooków na kwotę 
92.498,15 zł.(w 2015 r. 4.420 za 72.470.79 zł), głównie dzięki środkom pozyskanym 
w Budżecie Obywatelski Katowice 2016. 
Ponadto w zbiorach znajdują się książki w języku Braille’a (215 wol. w OKM Filii nr 1) oraz 
książki z dużą czcionką ok. 90 tytułów (500 egzemplarzy w filiach). 
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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 2016 roku Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" udostępniło 
Bibliotece kolejne dwa urządzenia Czytak Plus. Obecnie, wraz ze sprzętem zakupionym 
w 2015 r. Oddział Książki Mówionej Filii nr 1 dysponuje 9. urządzeniami, które są chętnie 
wypożyczane przez czytelników 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 Publiczna w Katowicach od wielu lat prowadzi różnorodne działania na 
rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, seniorów i wykluczonych zwiększające ich udział w 
wydarzeniach kulturalnych. 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. 
Program realizowany był z podziałem na poniższe działania: 
 
1. Promowanie twórczości osób niepełnosprawnych - organizowanie wystaw 
i spotkań z twórcami niepełnosprawnymi. 
Na przełomie maja i czerwca w Filii nr 32 można było oglądać wystawę prac rysunkowych 
autorstwa Pauliny Szymańskiej i Michała Ogóra - Dwa światy. Autorzy są na co dzień 
uczniami Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 
w Katowicach. Z kolei w listopadzie, w Filii nr 14, prezentowana była wystawa prac 
plastycznych podopiecznych Samodzielnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Oświatowego dla 
Dzieci Niepełnosprawnych. Centrum Rozwoju Dziecka w Katowicach – Kolorowa 
Arteterapia. W Filii nr 3 odbywają się również kiermasze rękodzieła wykonane przez 
pensjonariuszy z okazji zbliżających się świąt – Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia.  
 
2. Imprezy integracyjne organizowane cyklicznie w związku ze świętami oraz 
dniami szczególnymi: 
W ubiegłym roku w filiach biblioteki zorganizowano kilka imprez w ramach m.in. 
Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, Światowego Dnia Chorego oraz 
Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Cyklicznie w Filii nr 1 z Oddziałem 
Książki Mówionej odbywają się spotkania i lekcje biblioteczne pt. „W świecie niewidomych” 
oraz „Porozmawiajmy o niepełnosprawności”.  
w Filii nr 3 odbywały się „Koncerty umuzykalniające” w wykonaniu artystów z Instytucji 
Promocji i Upowszechniania Muzyki SILESIA dla pensjonariuszy Środowiskowego Domu 
Samopomocy dla Niepełnosprawnych nr 2 oraz pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy 
Społecznej nr 7.  
 
3. Spotkania integracyjne organizowane we współpracy z  instytucjami 
edukacyjnymi i opiekuńczymi (przykłady) 
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Biblioteka współpracuje z wieloma instytucjami edukacyjnymi i opiekuńczymi 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, Centrum Rehabilitacyjno-Oświatowe „Odrodzenie”, Klub Seniora 
„Zakątek”, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” oraz ze Środowiskowymi Domami 
Samopomocy dla Niepełnosprawnych, Rodzinnymi Domami Pomocy Społecznej oraz 
Szkołami i Przedszkolami, które posiadają oddziały lub klasy integracyjne.  
Ponadto, MBP uczestniczyła w zajęciach pozabibliotecznych w ramach działań na rzecz 
integracji osób niepełnosprawnych, chorych i starszych. We współpracy z Centrum 
Rehabilitacyjno-Oświatowym „Odrodzenie”, Filia nr 10 organizowała dla pacjentów zajęcia 
integracyjne (głośne czytanie, gry i zabawy). Na oddziałach szpitalnych Górnośląskiego 
Centrum Zdrowia Dziecka, Filia nr 38 przeprowadzała imprezy edukacyjne (konkursy, 
zabawy literackie, pomoc w nauce), a Filia nr 27 organizowała spotkania integracyjne i 
czytanie dla mieszkańców Rodzinnego Domu Pomocy Społecznej. Z kolei Filia nr 12 
prowadziła zajęcia dla osób starszych w Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo-
Pielęgnacyjnym „Karolinka”. Filia nr 20 regularnie organizuje wydarzenia literackie dla 
podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 25+. 
 
4. Zajęcia prowadzone cyklicznie w filiach Biblioteki dla dzieci  i dorosłych 
Imprezy edukacyjne (konkursy, zabawy literackie, Bajka z ciastkiem, pomoc w nauce oraz 
biblioteczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze szkół i przedszkoli z oddziałami 
integracyjnymi organizowane w filiach.  
 
5. 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” w Katowicach. Organizuje także indywidualne zajęcia 
praktyczne oraz warsztaty umiejętności praktycznych dla podopiecznych Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Poza tym, MBP ma 
podpisane umowy ze Śląskim Stowarzyszeniem „Ad witam Dignam” Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Katowicach, Stowarzyszeniem FAON Oddział w Katowicach oraz z Centrum 
DZWONI w Bytomiu. 
Ogółem w 2016 roku odbyło się 288 spotkań, z udziałem 3865 podopiecznych. 
 
Ponadto pracownicy wszystkich filii odwiedzają chorych i niepełnosprawnych czytelników, 
w celu dostarczania im do domu książek, czasopism i audiobooków.  
 
Projekt Żywej Biblioteki, zrealizowany jako kontynuacja inicjatywy podjętej w 2015 r., 
otworzył nowe możliwości komunikacji między poszczególnymi grupami osób 
wykluczanych społecznie ze względu na schorzenia i niepełnosprawności. 
W czerwcu i grudniu 2016 r. w Filiach nr 11 i 14 zorganizowano kolejne edycje Żywej 
Biblioteki/Human Library Katowice. Żywa Biblioteka, to miejsce, w którym można było 
spotkać się i porozmawiać z osobami dotkniętymi dyskryminacją i wykluczeniem ze względu 
na niepełnosprawność, pochodzenie, kolor skóry, przeszłość, wyznanie, orientację seksualną, 
zawód.  
Ponadto pracownicy wszystkich filii odwiedzają chorych i niepełnosprawnych czytelników, 
w celu dostarczania im do domu książek, czasopism i audiobooków.  
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8. Sprawy kadrowe i sytuacja zawodowa bibliotekarzy 
 
8.1. Ogólna ocena stanu zatrudnienia 
 

Stan zatrudnienia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach na dzień 
31.12.2016 r. wynosił 187 osób, co stanowiło 183,25 etatu przeliczeniowego, w tym: 178 
osób pełnozatrudnionych oraz 9 osób niepełnozatrudnionych. Z pracujących wyłączono 
7 osób, których stosunek pracy uległ zawieszeniu w związku z : urlopem wychowawczym – 
4 osoby, świadczeniem rehabilitacyjnym - 2 osoby, urlopem bezpłatnym - 1 osoba. 
Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. stanowiło 99,3 % zatrudnienia planowanego. 

Miejska Biblioteka Publiczna zatrudnia 13 osób niepełnosprawnych z różnego typu 
dysfunkcjami, w tym: 
- 3 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 
- 6 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
- 4 osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności. 
W 2016 roku przyjęto do pracy 8 osób, 1 osoba zmieniła wymiar czasu pracy z całego na ½ 
etatu, 1 osoba zmieniła wymiar czasu pracy z 1/2 na cały etat, 1 osoba zmieniła wymiar czasu 
pracy z 3/4 na cały etat oraz 1 osoba wróciła po urlopie wychowawczym. Natomiast 6 osób 
rozwiązało umowy o pracę, 5 osób na mocy porozumienia stron i 1 osoba z upływem czasu na 
który była zawarta. 
Struktura zatrudnienia w dniu 31.12.2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach 
przedstawiała się następująco: 
- pracownicy merytoryczni: 139 osób, tj. 138,5 etatu 74,33 % ogółu pracowników,  
- pracownicy administracyjni: 27 osób, tj. 24,875 etatu 14,44 % ogółu pracowników, 
- pracownicy obsługi: 21 osób, tj. 19,875 etatu 11,23 % ogółu pracowników. 

W dniu 31.12.2016 r. wykształcenie kierunkowe (średnie i wyższe z zakresu 
bibliotekoznawstwa) posiadało 90,6 % ogółu pracowników merytorycznych, a 79,1 % 
pracowników merytorycznych stanowiły osoby z wykształceniem wyższym z zakresu 
bibliotekoznawstwa. 
 
Pracownicy administracyjni 

Rodzaj wykształcenia Liczba osób % ogółu pracowników 

wykształcenie wyższe 19 70,4 

wykształcenie średnie 8 29,6 

RAZEM 27 100 

 
Pracownicy merytoryczni 

Rodzaj wykształcenia Liczba osób % ogółu pracowników 

wykształcenie wyższe 122 87,8 

w tym: 

 wyższe bibliotekarskie 
110 79,1 
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wykształcenie średnie 17 12,2 

w tym: 

 średnie bibliotekarskie 
16 11,5 

RAZEM 139 100 

8.2. Średnia płaca brutto w przeliczeniu na etaty (z uwzględnieniem wszystkich 
składników) 
– zarząd 6.125 zł 
– pracowników merytorycznych 2.747 zł 
– pracowników administracyjnych 3.316 zł 
– pracowników obsługi 2.110 zł 
 
8.3. Udział pracowników w doskonaleniu zawodowym 
W 2016 roku studiowało 3 pracowników Biblioteki. 
 
Pracownicy merytoryczni 
studia podyplomowe 
- edytorstwo - wydawca XXI wieku. Publikacje elektroniczne - 1 osoba 
studia doktoranckie   
- filologia polska - 1 osoba 
- literaturoznawstwo - 1 osoba 
 
8.4. Udział pracowników w innych formach doskonalenia zawodowego: 
 

L.p. Szkolenie/konferencja Liczba 
osób Data Miejsce 

1 ZUS - szkolenie w związku 
z wdrożeniem e-ZLA  3 27.01.2016 Chorzów - ZUS 

2 
Konferencja 
Bezpieczeństwo w 
Bibliotece III 

3 29.01.2016 Chorzów 

3 Prawo pracy w pierwszej 
połowie 2016 r. 1 02.02.2016  Katowice Total 

Expert 

4 
Forum Żywych Bibliotek w 
ramach projektu Rozwój 
Żywych Bibliotek 

2 04-06.03.2016 Wrocław 

5 Festiwal Zielone Gry 1 04.04.2016 Warszawa 

6 
"Inspirator, czyli jak 
pracować z dziećmi i 
młodzieżą"  

1 04-05.04.2016  Katowice 
Biblioteka Śląska 

7 Archiwum zakładowe w 
bibliotece 1 07.04.2016 Katowice, 

Biblioteka Śląska 
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8 Orange ICT Roadshow 2016 
Spotkanie Liderów IT 1 19.04.2016 Katowice 

9 

III Seminarium Bibliotek 
Nowa "Zarządzanie zmianą: 
jak przygotować zespół do 
nowych zadań"  

1 20.04.2016  Instytut Ksiązki 
Warszawa 

10 

Warsztaty w ramach 
projektu Biblioteka Nowa 
pt. "Potrzeby użytkowników 
jako impuls do zmian w 
bibliotekach" 

1 21.04.2016  Instytut Ksiązki 
Warszawa 

11 Książka dobrze 
zaprojektowana 

7 09.05.2016 
Akademia Sztuk 
Pięknych, 
Katowice 

12 VIII Konferencja Naukowa 
Homo Informaticus  1 12.05.2016  Jastrzębie Zdrój 

13 Targi Książki 3 19.05.2016 Warszawa 

14 Wojewódzki Dzień 
Bibliotekarza 2 20.05.2016 Gliwice 

15 Nowe technologie w 
kulturze i edukacji 1 06-07.06.2016 Katowice 

16 
Internetowy system 
zarządzania energią i 
środowiskiem w mieście 

2 09.06.2016 Katowice 

17 
Jak przygotować i ciekawie 
poprowadzić spotkania 
autorskie 

3 09.06.2016  Biblioteka Śląska, 
Katowice 

18 Dyskusyjny Klub Książki 3 27-31.07.2016 Wrocław 

19 XI FMB w bibliotece 
wszystko gra 1 15-16.09.2016 Opole 

20 Konferencja Kultura 
Czytelnicza 2 19-21.10.2016 Łódź 

21 Targi Książki 4 27.10.2016 Kraków 
22 Targi Książki Historycznej 1 25.11.2016 Warszawa 
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9. Finansowanie 
 
9.1. Wielkość budżetu Biblioteki w 2016 r., ogółem 10.968.515.39 zł 
 
W tym: 
631.124.,65 zł z Budżetu Obywatelskiego Katowice 2016 r. wykorzystanych zgodnie z wolą 
wnioskodawców na: zakup książek, audiobooków, 64 szt. zestawów komputerowych, mebli 
bibliotecznych do Filii 12 i 24, sprzętu wystawienniczego do Filii nr 14 oraz wymianę 
wykładziny w Filii nr 27. 
 
10.000 zł ze środków z rezerwy budżetowej m. Katowice w dyspozycji Rad Jednostek 
Pomocniczych, które przeznaczono na realizację projektu ZOOM na bibliotekę, 
realizowanego w Filii nr 28 w Katowicach Podlesiu, 
 
61.000 zł z funduszy Wydziału Kształtowania Środowiska UM Katowice - na zakup książek, 
działalność proekologiczną oraz wymianę grzewczego kotła gazowego w Filii nr 3.  
 
9.2. Koszty utrzymania, ogółem 1.710.485,16 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 404.951,23 zł (bez darowizn ujętych w pkt. 9.4)  
w tym: - 194.419,70 zł (równowartość odpisów amortyzacyjnych środków/aktywów trwałych 
finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny - odniesionych 
na przychody okresu) 
(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 o wartości 211.258,06 zł 
(uwzględniono wartość książek włączonych do zbiorów lub przeznaczonych na nagrody oraz 
otrzymanych artykułów spożywczych, materiałów dydaktycznych i dekoracyjnych) 
 
9.5. Inne środki finansowe pozyskane przez Bibliotekę: 
162.714 zł na realizację zadania „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” z dotacji 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 
 


