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1. Stan i zmiany w organizacji Biblioteki 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach to samorządowa instytucja kultury, służąca 

mieszkańcom Katowic, realizująca zadania wynikające w szczególności z szeroko pojętej roli 

kulturowej i edukacyjnej. Bibliotekę tworzy sieć 35 filii zlokalizowanych we wszystkich 

dzielnicach Katowic. Zarządzaniem i koordynacją pracy filii zajmują się Dyrekcja, działy 

merytoryczne i administracyjne, których siedziba znajduje się przy ul.Kossutha 11 na 

Os.Witosa. 

 

1.1. Rok 2020 upłynął pod znakiem wyzwań i ograniczeń związanych z pandemią. 

Funkcjonowanie Biblioteki zakłócone zostało obowiązkiem zamknięcia filii na czas lockdownu 

(marzec-maj i listopad) oraz koniecznością dostosowania się do restrykcji w okresie otwarcia 

wypożyczalni. Spośród 35 placówek jedna (filia szpitalna dla dzieci) nie została uruchomiona 

ponownie do końca roku z powodu braku możliwości zachowania reżimu sanitarnego. 

Rekomendacje Biblioteki Narodowej stanowiące wyznacznik dla działania Biblioteki 

umożliwiły podjęcie stosownych decyzji w niepewnej i nieznanej sytuacji. Przeobrażeniu 

uległa działalność informacyjna i promocyjna,  konieczność wprowadzenia pracy zdalnej była 

dużym utrudnieniem. 

 

1.2.  W Bibliotece w 2020 r. zostały wydane m.in. następujące wewnętrzne akty prawne w 

postaci zarządzeń Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach: 

 

Nr Data 

wydania 

Przedmiot regulacji 

   

1/2020 06.05.2020 Instrukcja schematów postępowań w działalności otwartych filii 

bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach w 

trakcie epidemii COVID-19 

   

   

4/2020 14.09.2020 W sprawie organizacji i uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych 

organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Katowicach 

w trakcie epidemii COVID-19 

6/2020 01.10.2020 Regulamin udostępniania gier planszowych w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Katowicach 

 

1.3. W związku z pandemią COVID-19 konieczny był zwrot części dotacji do budżetu 

organizatora. Jednocześnie Biblioteka otrzymała od Urzędu Miasta wsparcie rzeczowe (środki 

do dezynfekcji, środki ochrony osobistej – rękawiczki, maseczki, przyłbice) niezbędne do 

zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego w czasie pracy stacjonarnej i otwarcia wypożyczalni. 

Urząd Miasta Katowice przekazał także Bibliotece środki na zakup książkobusa i uruchomienie 

usługi Srebrna Książka dla Seniora, dzięki czemu zapewniono osobom starszym i 

niepełnosprawnym bezpieczny dostęp do zbiorów bibliotecznych, bez konieczności 

wychodzenia z domu. 

 

2. Zmiany w sieci. Modernizacja bazy lokalowej  

 

W 2020 r. nie odnotowano zmian w ilości placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Katowicach. Udało się natomiast dokonać modernizacji, drobnych remontów i uzupełnienia 

sprzętu w filiach. 
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W lutym zakończono przenoszenie Filii nr 26 do nowego lokalu, w marcu ze środków z 

Budżetu Obywatelskiego odnowiono pomieszczenie czytelni Filii bibliotecznej nr 30. 

Dokonano wymiany sufitu podwieszonego, wykładziny PCV oraz pomalowano ściany. Został 

również zamontowany system wystawienniczy. W czerwcu wymieniono drzwi ewakuacyjne w 

Filii nr 32 zamontowano daszek nad wejściem, później wymieniono lampy oświetlające wejście 

do budynku biblioteki. W Filii nr 11 wymieniono ciepłomierz.  

Na bieżąco prowadzone były prace pielęgnacyjne i konserwacyjne w ogrodach Filii nr 14, 16, 

i 32.  

Ze środków otrzymanych w ramach Budżetu Obywatelskiego orazwłasnych  zakupiono do 

kilku filii regały i drobne sprzęty,  z Fundacji Santander Bank wyposażono patio Filii nr 3. 

W garażu przynależnym do Filii nr 3 przy ul. Gliwickiej 93 wymieniono bramę garażową z 

napędem elektrycznym oraz wykonano nowy podjazd, wymieniono również w 

pomieszczeniach na  piętrze sufit podwieszany oraz pomalowano częściowo ściany. 

W związku z pandemią koronawirusa  wszystkie filie biblioteczne zostały dostosowane do 

wymogów Sanepidu poprzez montaż ekranów, dostosowanie wejść do bibliotek oraz zakup 

środków dezynfekujących, maseczek, rękawic ochronnych i przyłbic dla pracowników. 

 

3. Komputeryzacja 

 

W 2020 roku Dział Informatyczny zrealizował m.in. następujące zadania: 

1 Instalacja,  wdrożenie i konfiguracja serwera zakupionego pod koniec 2019 r. Migracja 

programu finansowo-księgowego Symfonia oraz oprogramowanie obsługi ZUS na nowy 

serwer.   

2 Wdrożenie i dostosowanie wyglądu nowej multiwyszukiwarki „Integro”  

3 Zakup i instalacja stołu multimedialnego w filii nr 6 w ramach B.O. wraz  

z zakupem i wdrożeniem oprogramowania multimedialnego.  

4 Przystosowanie sprzętu komputerowego do pracy zdalnej na czas pandemii COVID-19. 

5 Przystosowanie stanowisk pracowników filii obsługujących czytelników,  

z zachowaniem procedur bezpieczeństwa związanych z epidemią COVID-19. Zmiana 

usytuowania stanowisk do obsługi, budowa nowych sieci logicznych bądź zmiana 

konfiguracji już istniejących. 

6 Dostosowanie i wdrożenie nowego szablonu witryny strony internetowej, pod wymogi 

ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych. Stworzenie „Deklaracji Dostępności” dla MBP 

Katowice, przebudowa głównego modułu strony WWW, zmiana modułów strony, menu 

i wtyczek. 

7 Zakup i wdrożenie programów do obróbki i edycji audio video.  

Ankieta dotycząca komputeryzacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach za rok 

2020 w załączeniu do sprawozdania. 

 

 

4. Zbiory biblioteczne 

 

Stan zbiorów MBP w Katowicach na dzień 31 grudnia 2020 roku. 

 

Rodzaj zbiorów 2019 2020 uwagi 

KSIĄŻKI Ilość vol.   

D – Literatura dla dorosłych 375.891 376.771  
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M – Literatura dla dzieci i młodzieży 135.162 135.644  

P – Literatura popularnonaukowa 247.886 243.199  

Razem książki 758.939 755.614  

ZBIORY SPECJALNE    

Materiały dźwiękowe, w tym:    

Książki mówione na płytach 

CD/DVD 24.893 32.352 

Filie nr: 1,6, 8, 9, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 

28, 31, 32, 33, 35, 36, 5Mł 

książki mówione na kasetach 

magnetofonowych 
855 742 

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) 

książki mówione w formacie 

Czytaka  

 

LARIX 

1.597 

 

 

1.955 

1.597 

 

 

2.294 

Gry planszowe 
170 572 

Filia nr 3, 10, 11, 14, 17, 19, 

26, 27, 30 

Razem zbiory specjalne 

 
29.542 37.557 

 

 

 

W 2020 roku fundusze na zakup książek, audiobooków  i gier planszowych wyniosły 

553.258,83 zł i pochodziły z następujących źródeł:  

-  dotacja Urzędu Miasta Katowice – 457.108,83 zł (w tym z Budżetu Obywatelskiego 

385.426,73 zł, z Rady Jednostki  Pomocniczej dla F.12 - 1.799,99 zł, Inicjatywy Lokalnej dla 

F.27 – 5000,00 zł i Inicjatywy Lokalnej dla F.17 - 1.153,50 zł ) 

- ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z 

budżetu państwa – 96.150,00 zł. 

 

 

4.1. Polityka gromadzenia zbiorów 

 

Przyrost zbiorów książkowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.: 

 

Przyrost zbiorów książkowych w 2020 roku: 

Zakup Budżet 

Obywatelski 

15 614 szt. 338 749,66 zł 

Zakup dotacja UM 

Katowice 
1.408 vol. 32.652,70 zł 

Zakup MKiDN 4170 szt. 96 150,00 zł 

Zakup – Inicjatywa 

Lokalna 

235 szt. 5 000,00 zł 

Zakup – Rada 

Jednostki 

Pomocniczej 

77 szt. 1 799,99 zł 

Zakup razem 21 504 szt. 474 352,35 zł 

dary 5.979 vol. 144.789,62 zł 

zamiany 232 vol. 5.621,66 zł 
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inne 1  vol. 29,90 zł 

razem 27.716 vol. 624.793,53 zł 

 

Struktura przybytków (kupno, dary, zamiany, inne) książkowych w 2020 roku kształtowała się 

następująco: 

Beletrystyka – 17.270 vol. -  62,31 % 

Literatura popularnonaukowa – 5.326 vol. -  19,21 % 

Literatura dla dzieci i młodzieży -  5.120 vol. -  18,48 % 

razem: 27.716 vol. - 100% 

Biblioteka oferowała jednocześnie dostęp do platformy Legimi w najszerszej wersji. W okresie 

od 1 stycznia do 31 grudnia br. odnotowano 31 035 wypożyczeń oraz 12 868 przeczytanych 

książek.   

Poza książkami Biblioteka gromadziła i wypożyczała także audiobooki i, w związku z 

rosnącym zainteresowaniem użytkowników oraz pozyskaniem funduszy z Budżetu 

Obywatelskiego, gry planszowe w ośmiu filiach. 

 

Przyrost zbiorów pozaksiążkowych (audiobooki i gry) w 2020 roku: 

Zakup Budżet 

Obywatelski 
3.156 77.487,52 zł 

Zakup dotacja UM 

Katowice 
12 265,46 zł 

Zakup Inicjatywa 

Lokalna 
15 1.153,50 zł 

Zakup razem 3.183 78.906,48 zł 

dary 407 1.701,87 zł 

zamiany 4 98,90 zł 

inne 16 1.042,83 zł 

razem 3.610 81.750,08 zł 

 

 

4.2 Prenumerata czasopism 

 

Dokonano zakupu prasy na kwotę 64 590,14 zł. Mimo ograniczenia pracy czytelni, nie 

zmniejszono ilości prenumerowanych tytułów. 

 

 

5.  Czytelnictwo. Promocja. Działalność informacyjna. Przedsięwzięcia stacjonarne 

i on-line     

 

 

Porównanie wyników za lata 2019/2020: 
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Stan na 

31.12.2019 r. 

Stan na 

31.12.2020 r. 
+/- % 

Liczba filii bibliotecznych 35 35 Bez zmian Bez zmian 

Stan zbiorów 758.939 755.614 -3.325 0,4% 

Liczba czytelników 52.533 41.554 -10.979 20,8% 

Liczba czytelników do lat 15 8.854 6.256 -2.598 29,3% 

Odwiedziny w bibliotece 682.243 367.571 -314.672 46,1% 

Liczba użytkowników 

Internetu: 
25.429 5.373 -20.056 78,8% 

Liczba wypożyczeń ogółem 

(bez czasopism), w tym : 
1.026.180 725.019 -301.161 29,3% 

Literatura piękna dla dzieci:  157.739 113.198 -44.541 28,2% 

Literatura piękna dla dorosłych 683.046 484.164 -198.882 29,1% 

Literatura popularnonaukowa i 

naukowa 
143.853 94.371 -49.482 34,3% 

Liczba wypożyczeń zbiorów 

specjalnych 
41.452 33.286 -8.166 19,6% 

 

 

Osiągnięte rezultaty statystyczne odzwierciedlają sytuację bibliotek i czytelników w tym 

szczególnym roku 2020.  

O ile niewielki spadek wielkości księgozbioru wynika z konsekwentnej polityki zarządzania 

zbiorami (usuwanie zniszczonych i zdezaktualizowanych pozycji na rzecz zakupu nowych, 

atrakcyjnych dla odbiorców, co ułatwione jest dzięki pozyskiwaniu dodatkowych środków z 

Budżetu Obywatelskiego i Inicjatyw Lokalnych, czyli bezpośredniemu wsparciu mieszkańców 

Katowic). O tyle wyraźne obniżenie skali rejestracji czytelników, odwiedzin i wypożyczeń ma 

inne przyczyny. Główną jest kilkutygodniowe zamknięcie bibliotek na czas lockdownu, a w  

momencie otwarcia się dla użytkowników obowiązkowe wprowadzenie restrykcji (początkowy 

brak wolnego dostępu do półek, kwarantanna dla zwracanych  materiałów bibliotecznych 

utrudniająca płynny przepływ zbiorów, ograniczenia ilości osób jednocześnie przebywających 
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w bibliotece, zamknięcie czytelni). Wpływ na mniejszą ilość użytkowników i wypożyczeń mają 

też niewątpliwie obawy i lęki samych czytelników. Mimo tego możemy ocenić wyniki jako 

zadowalające. Spadek wydaje się być proporcjonalny do czasu ograniczeń w dostępie do 

bibliotek, a liczby bezwzględne pokazują szerokie zainteresowanie ofertą Biblioteki, wręcz 

konieczność istnienia i funkcjonowania takiej instytucji. Zapewnia ona obywatelom dostęp do 

kultury, możliwość rozwoju osobistego i nauki, a wreszcie relaks i odskocznię od problemów. 

 

 

5.1. Czytelnictwo dorosłych 

 

Tradycyjnie Biblioteka prowadzi różnorodne formy pracy z książką. Proponuje czytelnikom 

spotkania z pisarzami, poetami, redaktorami, podróżnikami, koncerty, wystawy, zajęcia 

edukacyjne, konkursy. Tworzy własne projekty i cykle spotkań, uczestniczy w kampaniach 

ogólnopolskich i włącza się w inicjatywy kulturalne oraz społeczne miasta. Rok 2020 

zweryfikował w dużym stopniu plany i zmusił do rezygnacji z wielu wydarzeń organizowanych 

w realu, przenosząc aktywność do Internetu. Wtedy gdy było to możliwe spotkania realizowano 

stacjonarnie. 

 

5.1.1  Sposoby promocji czytelnictwa, wydarzenia popularyzacyjne, warsztaty  kierowane 

do dorosłych 

 

Wśród prowadzonych przez MBP Katowice działań mających na celu promocję czytelnictwa, 

podkreślić należy m.in. rozpoczęcie cyklu Czytanie na ekranie. Cykl powstał po wybuchu 

pandemii, a filmy publikowane były na profilach Facebookowych poszczególnych filii oraz na 

oficjalnym kanale biblioteki w serwisie YouTube. Bibliotekarze czytali fragmenty powieści dla 

dorosłych. Wybrane dwa filmy: 

https://www.facebook.com/MBPKatowiceFilia36/videos/708324526378781 

https://www.youtube.com/watch?v=2G_DLUqNWyY 

W ramach Czytania na ekranie powstał również Kącik poetycki, gdzie z kolei czytano poezję 

dla dorosłych: https://www.youtube.com/watch?v=OKNStWh2rSY 

https://www.youtube.com/watch?v=bOr7MCW52Z0 

 

W sierpniu 2020 roku uruchomiono usługę Katowicka Srebrna Książka dla Seniorów. Ideą jej 

jest umożliwienie kontaktu z kulturą czytelnikom, którzy nie mają możliwości osobiście stawić 

się w bibliotece – seniorom oraz osobom z niepełnosprawnościami. Książki dostarczane są do 

domów na zamówienie, bezpłatnie, specjalnie oznakowanym „książkobusem”. Od 10 sierpnia 

do 31 grudnia 2020 r. zrealizowano 361 wizyt, w czasie których dostarczono 1805 książek. 

 

W ramach promocji czytelnictwa, popularni polscy pisarze nagrali, specjalnie dla czytelników 

MBP Katowice, krótkie filmy na których czytają fragmenty własnych powieści lub opowiadają 

o książkach, po które sami lubią sięgać. Wybrane linki: 

Pisarka Sabina Waszut czyta fragment swojej powieści Isabelle –  

https://m.facebook.com/watch/?v=588036025129986&_rdr 

Pisarz Jakub Ćwiek prezentuje książki, które czyta w czasie pandemii i które poleca 

czytelnikom - https://www.facebook.com/watch/?v=537414627159617 

Pisarka Marta Kisiel czyta opowiadanie Jawor z antologii Harda Horda  

https://www.facebook.com/watch/?v=222698429057187 

 

W dn. Od 1 do 5 września 2020 r. odbywało się na oficjalnym kanale MBP Katowice w serwisie 

YouTube Narodowe Czytanie online. „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Zaprezentowano 

https://www.facebook.com/MBPKatowiceFilia36/videos/708324526378781
https://www.youtube.com/watch?v=2G_DLUqNWyY
https://www.youtube.com/watch?v=OKNStWh2rSY
https://www.youtube.com/watch?v=bOr7MCW52Z0
https://m.facebook.com/watch/?v=588036025129986&_rdr
https://www.facebook.com/watch/?v=537414627159617
https://www.facebook.com/watch/?v=222698429057187
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wirtualną wystawę przybliżającą sylwetkę Juliusza Słowackiego oraz samej Balladyny, 

zarówno na FB jak i na oficjalnej stronie Biblioteki pojawiła się Jednodniówka – wydanie 

specjalne bibliotecznej gazety, a w niej informacje o samym Narodowym Czytaniu, biogram 

autora wraz z ciekawostkami z jego życia, przybliżenie fabuły dramatu. Zwieńczeniem akcji 

była publikacja ponad dwudziestu krótkich filmów z nagraniami fragmentów Balladyny. 

Wszystkie filmy opublikowane zostały na kanale biblioteki w serwisie YouTube: 

https://www.youtube.com/user/MBPwKatowicach/videos 

 

 

 FORMY PROMOCJI W INTERNECIE 

 

Blogi  

Pracownicy biblioteki dbają  o nowoczesną i sprawną promocję w Internecie, redagując blogi 

Filii bibliotecznych nr: 5Mł i 7, 6, 10, 14, 15, 16, 20, 21, 25, 31, 35, 36, 38. Dostęp do blogów 

ze strony www.mbp.katowice.pl. 

Pracownicy Działu Metodyki, Analiz i Promocji prowadzą blog ogólnobiblioteczny, na którym 

pojawiają się recenzje książek, statystyki wypożyczeń, ciekawostki z „życia biblioteki” i inne 

teksty, przybliżające czytelnikom pracę bibliotekarzy.  

Adres bloga: http://mbp.katowice.pl/kronika/blog-mbp  

 

Fanpage na Facebooku 

Dział Metodyki, Analiz i Promocji redaguje ogólnobiblioteczny fanpage oraz otacza wsparciem 

merytorycznym pracowników prowadzących profile poszczególnych placówek, tj. Filii nr: 3, 

6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 36, 38.  

Link do ogólnobibliotecznego profilu:  

https://www.facebook.com/MBPKatowice 

 

Profil na Instagramie 

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.  

Instagramowe profile prowadzą również: 

Filia nr 3: www.instagram.com/wyzszypoziom/ 

Filia nr 5 Młodzieżowa i Filia nr 7: https://www.instagram.com/biblioteka.katowice.filia7i5ml/ 

Filia nr 13: www.instagram.com/biblioteka.katowice.filia13/ 

Filia nr 15: www.instagram.com/mbpkatowicefilia15/ 

Filia nr 21: www.instagram.com/biblioteka.katowice.filia21/ 

Filia nr 22: www.instagram.com/biblioteka.katowice.filia22/ 

Filia nr 25: www.instagram.com/biblioteka.katowice.filia25/ 

Filia nr 28: www.instagram.com/filia28mbp.kato/ 

 

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.  

Informacja o najważniejszych wydarzeniach organizowanych w Bibliotece jest regularnie, raz 

w tygodniu, przesyłana do Biura Prasowego Urzędu Miasta Katowice. Wysyłka kontynuowana 

była także po przeniesieniu działalności do Internetu.  

https://www.youtube.com/user/MBPwKatowicach/videos
http://www.mbp.katowice.pl/
http://mbp.katowice.pl/kronika/blog-mbp
https://www.facebook.com/MBPKatowice
https://www.instagram.com/mbpwkato/
https://www.instagram.com/wyzszypoziom/
https://www.instagram.com/biblioteka.katowice.filia7i5ml/
http://www.instagram.com/biblioteka.katowice.filia13/
https://www.instagram.com/mbpkatowicefilia15/
https://www.instagram.com/biblioteka.katowice.filia21/
http://www.instagram.com/biblioteka.katowice.filia22/
https://www.instagram.com/biblioteka.katowice.filia25/
https://www.instagram.com/filia28mbp.kato/
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Miesięczne kalendarium wydarzeń, wraz z plakatami promującymi, przesyłane jest do 

instytucji medialnych promujących kulturę oraz wydarzenia odbywające się w Katowicach  

i na Śląsku.  

 

Newsletter 
Dwa razy w miesiącu wysyłany jest do osób, które zapisały w bazie swój adres e-mail, 

newsletter biblioteczny. Prezentowane są w nim najciekawsze wydarzenia, aktualne informacje 

oraz ogłoszenia. Link do zapisu: https://mbp.katowice.pl/newsletter  

 

 

BEZPOŚREDNIE FORMY PROMOCJI 

 

Upowszechnianie adresu oficjalnej strony internetowej Biblioteki www.mbp.katowice.pl 

oraz informacji tam zamieszczanych; 

Informacje o aktualnych wydarzeniach w serwisie Facebook; 

Działalność Biblioteki promowana jest również na blogu www.mbp.katowice.pl, gdzie 

pojawiają się nie tylko recenzje polecanych z księgozbioru tytułów, lecz również informacje o 

tym co dzieje się w bibliotece, jak wygląda jej działalność „od środka”.  

 

PROMOCJA POPRZEZ FORMY WYDAWNICZE  

 

- biblioteczny Informator Kulturalny promujący działalność Biblioteki w środowisku 

lokalnym. Zawiera informacje na temat organizowanych imprez w filiach Miejskiej Biblioteki 

Publicznej; ukazuje się raz w miesiącu. Ze względu na pandemię zawieszono wydawanie 

Informatora w marcu, kolejny numer ukazał się w październiku, po tym czasie znów 

zawieszono wydawanie.  

- 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 informujące o wydarzeniach kulturalnych w regionie, 

zamieszczały informacje o odbywających się w bibliotece imprezach i realizowanych 

projektach; 

- regularnie ukazuje się informacja o działalności Biblioteki w miesięcznikach bądź ich 

internetowych serwisach: Ultramaryna, Nasze Katowice, Nasza Koszutka. 

 

WSPÓŁPRACA I SPONSORING  

 

Wydawnictwa Widnokrąg, Dwie Siostry – w ramach współpracy zorganizowano warsztaty 

szkoleniowe dla bibliotekarzy „Rozmawiamy! O ważnych tematach w książkach dla dzieci i 

młodzieży”. Ideą warsztatów było zapoznanie bibliotekarzy z przykładami książek ze 

współczesnego kanonu literatury, podejmującymi tematy nierzadko uznawane za trudne, takie, 

których  rodzice unikają podczas rozmów z dziećmi i młodzieżą. Wraz z prowadzącymi 

zastanawialiśmy się, w jaki sposób można wykorzystywać tego typu książki w pracy z młodymi 

czytelnikami, by nie tylko zachęcić ich do częstszego obcowania z literaturą, ale i wspierać ich 

otwartość na świat, samoświadomość czy pomóc budować wrażliwość społeczną. 

3 lutego, Filia nr 16, ul. Wajdy 21 

URBACT – w grudniu 2018 roku miasto Katowice zostało oficjalnym uczestnikiem sieci 

transferu dobrych praktyk Playful Paradigm, dofinansowanego przez Komisję Europejską, 

realizowanego w ramach programu URBACT III. Projekt realizowany w naszym mieście 

https://mbp.katowice.pl/newsletter
http://www.mbp.katowice.pl/
http://www.mbp.katowice.pl/
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zakłada użycie gier miejskich jako elastycznej, innowacyjnej drogi dla zrównoważonego oraz 

zdrowego sposobu kształtowania relacji międzyludzkich, pogłębiania ich oraz efektywnego 

pokonywania barier – czy to z powodu różnicy wieku, płci czy wykształcenia.  

Instytut Książki – Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach przyłączyła się we wrześniu 

2019 roku do ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo wśród najmłodszych dzieci Mała 

Książka – Wielki Człowiek. W ramach akcji, w której udział wzięło 31 naszych filii, 

oferujących księgozbiór dla dzieci, rozdysponowaliśmy 332 wyprawki czytelnicze. W skład 

wyprawki wchodzą: książka dla dzieci Pierwsze czytanki dla… oraz książka instruktażowa dla 

rodziców. Z chwilą, gdy rodzic zapisywał dziecko do Biblioteki, młody pełnoprawny czytelnik 

otrzymywał również specjalną kartę z miejscem na 10 naklejek – naklejkę otrzymuje się przy 

każdej wizycie w Bibliotece, podczas której młody czytelnik dokonał wypożyczenia książki. 

Po otrzymaniu kompletu naklejek (10 szt.) młody czytelnik otrzymuje dyplom.  

W 2020 roku kontynuujemy akcję, po otrzymaniu dodatkowych wyprawek czytelniczych (840 

szt.). 

Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej Ojce i dziatki – Miejska Biblioteka 

Publiczna w Katowicach po raz drugi miała okazję być partnerem festiwalu. Ze względu na 

panującą pandemię, tegoroczna edycja odbyła się w całości online, choć pierwotnie planowano 

kilka spotkań autorskich w filiach MBP. Program festiwalu online z Katowic: 

https://festiwalliteraturydzieciecej.pl/program-katowice-online/ 

 

 SPONSORING 

 

Darowizny książkowe od wydawnictw, na akcję Ferie z Książką: 

Zakamarki – 10 egz. na kwotę 273,00 zł  

Debit – 3 egz. na kwotę 74,70 zł 

Nasza Księgarnia – 15 egz. na kwotę 655,50 zł 

Bukowy Las – 4 egz. na kwotę 159,60 zł 

Pozostałe darowizny książkowe: 
Wydawnictwo Lira – 1 egz. na kwotę 32,99 zł 

Wydawnictwo Agora – 3 egz. na kwotę 102,70 zł 

Wydawnictwo Poradnia K – 8 egz. na kwotę 314,83 zł 

Wydawnictwo Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – 4 egz. na kwotę 260,00 zł 

Wydawnictwo Wielka Litera – 4 egz. na kwotę 119,60 zł 

Fundacja Dom Modernisty – 40 egz. na kwotę 400 zł 

Komisja Europejska, Przedstawicielstwo w Polsce – 70 egz. na kwotę 1400 zł 

Wydawnictwo Czarne – 9 egz. na kwotę 359,10 zł 

Darowizny książkowe od wydawnictw, na akcję Lato z Książką: 
Wydawnictwo Akapit – 4 egz. na kwotę 76,10 zł 

Wydawnictwo Skrzat – 7 egz. na kwotę 117,60 zł 

Wydawnictwo Zakamarki – 10 egz. na kwotę 319,00 zł 

Wydawnictwo Mała Kurka – 6 egz. na kwotę 258,00 zł 

Wydawnictwo Literatura – 11 egz. na kwotę 306,90 zł 

Wydawnictwo Helion – 6 egz. na kwotę 224,40 zł 

Wydawnictwo Zwierciadło – 5 egz. na kwotę 239,50 zł 

Wydawnictwo Dreams – 9 egz. na kwotę 317,80 zł 

Wydawnictwo CzyTam – 5 egz. na kwotę 159,59 zł 

Wydawnictwo Kropka (Marginesy) – 4 egz. na kwotę 159,60 zł 

Wydawnictwo Literatura – 3 egz. na kwotę 80,70 zł 

 

 

https://festiwalliteraturydzieciecej.pl/program-katowice-online/
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5.1.2 Spotkania autorskie – nazwiska zaproszonych gości wraz z informacją czy 

spotkanie było finansowane ze środków DKK 

 

Wybrane spotkania autorskie w filiach: 

 

- Zdarzyło się naprawdę. Opowieści reporterskie – spotkanie z Hanną Bogoryją-Zakrzewską 

i Katarzyną Błaszczyk – reportażystkami Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia, 

twórczyniami bloga Torba Reportera (28 stycznia, Filia nr 3, ul. Gliwicka 93). 

- Gareth Jones. Człowiek, który wiedział za dużo – spotkanie autorskie z Mirosławem 

Wlekłym, promujące jego najnowszą książkę (12 lutego, Filia nr 25, ul. B. Chrobrego 2). 

- Schronisko dla ludzi – spotkanie autorskie z Wojciechem Szlęzakiem, promujące 

najnowszą powieść kryminalną Schronisko dla ludzi (26 lutego, Filia nr 11, ul. Grażyńskiego 

47). 

- Spotkanie autorskie z Magdaleną Majcher – spotkanie z autorką cykli powieści Osiedle 

Pogodne oraz Saga nadmorska (5 października, Filia nr 10, ul. Radockiego 70 A). 

- Kryminał pod psem – spotkanie autorskie z Martą Matyszczak, promujące najnowszą 

książkę Las i ciemność (15 października, Filia nr 16, ul. Wajdy 21). 

- Spotkanie autorskie z Agnieszką Jeż – spotkanie z autorką powieści obyczajowych oraz 

kryminału Szaniec (27 października, Filia nr 12, ul. Witosa 18 B). 

 

Wybrane spotkania autorskie online: 

 

Spotkanie z pisarzem Jakubem Ćwiekiem  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=bon8BcULjvw 

 

Spotkanie z Izabelą Grabdą, autorką nagrodzoną trzecim miejscem za powieść Przypadek 

Lidki w Pierwszym Konkursie Literackim Inanny 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=cbhMT7_a8Og 

 

Spotkanie z Bartoszem Szczygielskim, autorem książek kryminalnych z cyklu „Gabriel Byś” 

oraz najnowszej powieści z gat. thrillera Krok trzeci 

Link: https://www.facebook.com/watch/?v=866707673848398 

 

Spotkanie autorskie z Marcinem Sergiuszem Przybyłkiem, autorem książek z uniwersum 

Gamedec, Orzeł Biały  

Link: https://www.facebook.com/watch/?v=275218733583926 

 

Czy larp to zabawa dla każdego? – spotkanie z Michałem Cholewą, pisarzem i autorem 

książek z gatunku fantastyki naukowej, wieloletnim graczem i twórcą larpowym  

Link: https://www.facebook.com/watch/?v=3207317609312183 

 

Spotkanie autorskie z Mikołajem Golachowskim, w ramach akcji Lato z Książką Biblioteka 

Naturalnie, autorem książek przyrodniczych dla dzieci i dorosłych. Spotkanie relacjonowane 

było na żywo na profilu Instagram Filii nr 25 

Link: https://www.instagram.com/biblioteka.katowice.filia25 

 

Spotkanie autorskie online z Małgorzatą i Michałem Kuźmińskimi 

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=pEatcQ1Hyj0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bon8BcULjvw
https://www.youtube.com/watch?v=cbhMT7_a8Og
https://www.facebook.com/watch/?v=866707673848398
https://www.facebook.com/watch/?v=275218733583926
https://www.facebook.com/watch/?v=3207317609312183
https://www.instagram.com/biblioteka.katowice.filia25
https://www.youtube.com/watch?v=pEatcQ1Hyj0
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Spotkanie z Ałbeną Grabowską – autorką książki Matki i córki oraz sagi Stulecie winnych 

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=rJZTC_m9IJI 

 

Spotkanie autorskie z Jakubem Małeckim 

 Link: https://www.facebook.com/346558726164183/videos/971370880272928 

 

Spotkanie autorskie ze Stasią Budzisz – autorką książki Pokazucha. Na gruzińskich 

zasadach 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=TIZXpyf0p-s 

 

Spotkanie autorskie z Tanyą Valko, live – spotkanie z autorką sagi arabskiej. Spotkanie 

poprowadził Igor Kaczmarczyk, arabista, były konsul RP 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=tvUQ3g9_nxM 

 

Spotkanie z Alkiem Rogińskim – autorem książek Teściowe muszą zniknąć czy Babka z 

zakalcem  

Link: https://www.facebook.com/MBPKatowiceFilia14/videos/654369511923008 

 

Spotkanie z Joanną Olech – autorką książek dla dzieci. Spotkanie dla dzieci i rodziców 

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=HUAPUhlOP8Y 

 

Spotkanie autorskie z Mariuszem Czubajem – spotkanie promujące najnowszą powieść 

Cios kończący 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Y7IJgWQqPEU 

 

Spotkanie autorskie z Jakubem Ćwiekiem, z okazji 15-lecia pracy twórczej 

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=Ya8OtY20qYw 

 

Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Rokitą – spotkanie promujące najnowszy reportaż 

Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=8D2g9xL8mro 

 

Korfanty. Silna bestia – spotkanie z Barbarą Szmatloch i Józefem Krzykiem, autorami 

książki  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=U2wCDvU0ZzQ – Barbara Szmatloch 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=BJsc9dDOMc0 – Józef Krzyk 

 

Spotkanie autorskie z Karoliną Bednarz – autorką książki Kwiaty w pudełku. Japonia 

oczami kobiet, szefową wydawnictwa i księgarni Tajfuny. Spotkanie zrealizowane w ramach 

środków z Dyskusyjnego Klubu Książki, realizowanego przez Instytut Książki 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=q8KaQ9uqtPs 

 

Spotkanie autorskie z Anną Kańtoch, autorką książek fantasy 

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=hmB72uEv6Yk 

 

Spotkanie autorskie z Marcinem Kąckim, autorem książki Oświęcim. Czarna Zima, 

reporterem 

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=SqTRzQWQ_0I 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rJZTC_m9IJI
https://www.facebook.com/346558726164183/videos/971370880272928
https://www.youtube.com/watch?v=TIZXpyf0p-s
https://www.youtube.com/watch?v=tvUQ3g9_nxM
https://www.facebook.com/MBPKatowiceFilia14/videos/654369511923008
https://www.youtube.com/watch?v=HUAPUhlOP8Y
https://www.youtube.com/watch?v=Y7IJgWQqPEU
https://www.youtube.com/watch?v=Ya8OtY20qYw
https://www.youtube.com/watch?v=8D2g9xL8mro
https://www.youtube.com/watch?v=U2wCDvU0ZzQ
https://www.youtube.com/watch?v=BJsc9dDOMc0
https://www.youtube.com/watch?v=q8KaQ9uqtPs
https://www.youtube.com/watch?v=hmB72uEv6Yk
https://www.youtube.com/watch?v=SqTRzQWQ_0I
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Spotkanie autorskie online z Robertem Małeckim 

 Link: https://www.facebook.com/426221387451903/videos/402842384195037 

 

Spotkanie autorskie z Edytą Świętek, autorką powieści obyczajowych  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=8p0R5WSFHqg 

Spotkanie autorskie z Jakubem Szamałkiem, autorem trylogii kryminalnej o ateńskim 

detektywie Leocharesie. Spotkanie zrealizowane w ramach środków z Dyskusyjnego Klubu 

Książki, realizowanego przez Instytut Książki  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=UT4bRBR32Q4 

 

Spotkanie autorskie online z Malwiną Ferenz, autorką powieści obyczajowych  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=tGbDh_coQ3s 

 

Spotkanie autorskie online z Wojciechem Chmielarzem, autorem powieści kryminalnych  

Link: https://www.facebook.com/MBPKatowiceFilia28/videos/428582011855200 

 

 

Liczba spotkań: 26 

 

Liczba spotkań dofinansowanych ze środków DKK: 2 

 

Liczba spotkań przeniesionych do Internetu: 6 

 

 

II Festiwal Góry-Literatura-Biblioteka (1-7 lutego 2020 r.) 

II Festiwal Góry-Literatura-Biblioteka  cieszył się dużym zainteresowaniem wśród 

użytkowników Biblioteki, na jego program złożyły się spotkania podróżnicze i autorskie dla 

dzieci i dorosłych, wystawy oraz kiermasz książek antykwarycznych. Wszystkie wydarzenia 

zostały zrealizowane według planu. 

 

- Złap bakcyla na czytanie! Góry w książkach – tematyczny kiermasz książek 

antykwarycznych. 

1 lutego, Filia nr 14, ul. Piastów 20. 

- Rezerwat Yading w Himalajach – spotkanie z Hanią Zieleźnik-Rybak, podróżniczką i 

autorką bloga HiHa – podróż za niejeden uśmiech (3 lutego, Filia nr 10, ul. Radockiego 70 A). 

- Kultura ludowa Beskidu Śląskiego – spotkanie z Anną Łęczyńską, etnolożką, badaczką 

architektury drewnianej i kultury pasterskiej, na co dzień pracownicą Miejskiej Biblioteki 

Publicznej im. Jana Wantuły w Ustroniu.  

Spotkanie wpisane w cykl Wielokulturowy Śląsk (3 lutego, ul. Grażyńskiego 47). 

- Aconcagua – w drodze po Koronę Ziemi – spotkanie z Szymonem Żoczkiem, założycielem 

projektu „Nie przestawaj marzyć”, fizjoterapeutą, pasjonatem biegów w Beskidzie Żywieckim, 

zdobywcą pięciu szczytów Korony Ziemi (3 lutego, Filia nr 20, ul. Strzelców Bytomskich 21 

B). 

- Rośliny i zwierzęta w Himalajach – spotkanie dla dzieci z Hanią Zieleźnik-Rybak, autorką 

bloga HiHa – podróż za niejeden uśmiech (4 lutego, Filia nr 3, ul. Gliwicka 93). 

- Góry Walii i Szkocji – spotkanie z podróżnikiem, autorem bloga Antek w podróży (4 lutego, 

ul. Bytomska 8 A). 

- Królowa. Lhotse ’89 – spotkanie z fotografem Wojciechem Kukuczką – synem Jerzego 

Kukuczki; Ignacym „Walkiem” Nendzą – himalaistą oraz z Katarzyną Zioło – redaktorką 

https://www.facebook.com/426221387451903/videos/402842384195037
https://www.youtube.com/watch?v=8p0R5WSFHqg
https://www.youtube.com/watch?v=UT4bRBR32Q4
https://www.youtube.com/watch?v=tGbDh_coQ3s
https://www.facebook.com/MBPKatowiceFilia28/videos/428582011855200
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dziennika J. Kukuczki, wydanego w 2019 roku przez Fundację Wielki Człowiek (4 lutego, Filia 

nr 30, ul. Rybnicka 11).  

- Kobiety w górach wysokich od XVI do XIX wieku – prelekcja Krystiana Szczęsnego, 

prezesa Śląskiego Towarzystwa Miłośników Książki i Grafiki, na co dzień pracownika 

Biblioteki Śląskiej w Katowicach (5 lutego, Filia nr 19, ul. Obrońców Westerplatte 10). 

- Moje pasje – spotkanie z Mirosławem Pawłowskim, motolotniarzem, nurkiem, instruktorem 

Aktywnej Rehabilitacji, byłym alpinistą. 

Spotkanie wpisane w cykl Nie-Zwykli (6 lutego, Filia nr 1, Ligonia 7). 

- Z Igrzysk Olimpijskich w Himalaje i Karakorum – spotkanie z Magdaleną Gorzkowską, 

byłą lekkoatletką, obecnie himalaistką i alpinistką; pierwszą Polką w historii, która zdobyła 

Makalu bez użycia butli z tlenem oraz najmłodszą, która zdobyła Mount Everest (6 lutego, 

Filia nr 25, ul. B. Chrobrego 2).  

- W górach Tadżykistanu – spotkanie z dr. Michałem Sobalą, pracownikiem naukowym 

Uniwersytetu Śląskiego, przewodnikiem beskidzkim, geografem (7 lutego, Filia nr 12, ul. 

Witosa 18 B). 

- Piekło mnie nie chciało – spotkanie z Krzysztofem Wielickim, himalaistą, laureatem nagrody 

Złoty Czekan w 2019 roku. W spotkaniu udział wzięli również redaktorzy Dariusz Kortko i 

Marcin Pietraszewski, autorzy biografii himalaisty „Piekło mnie nie chciało” (7 lutego, Filia nr 

16, ul. Wajdy 21). 

 

Wystawy towarzyszące II Festiwalowi Góry-Literatura-Biblioteka (czynne od 1 do 29 

lutego): 

- Beskid Śląski i Żywiecki. Historia zapisana w krajobrazie – wystawa fotografii dr. Michała 

Sobali, przewodnika beskidzkiego, geografa, pracownika naukowego UŚ.  

Filia nr 11, ul. Grażyńskiego 47. 

-  Pionowy świat Dolomitów – wystawa fotografii podróżnika Malkolma Maćkowiaka. 

Filia nr 16, ul. Wajdy 21. 

-W malowniczych zakątkach Pirenejów – wystawa fotografii podróżników Agnieszki 

Ciepły, Malkolma Maćkowiaka i Michała Ciepłego. 

Filia nr 30, ul. Rybnicka 11. 

- Gruzja. U stóp Kaukazu – wystawa fotografii podróżnika Malkolma Maćkowiaka. 

Filia nr 19, ul. Obrońców Westerplatte 10.    

 

Spotkania autorskie, podróżnicze - 11 

Wystawy - 4 

Kiermasz - 1 

 

IV Tydzień Kultury Żydowskiej (7-13 marca) 
Po raz czwarty Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach zorganizowała Tydzień Kultury 

Żydowskiej, w roku 2020 pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Katowice, 

patronatami medialnymi Dziennika Zachodniego, dziennika Nasze Katowice, magazynu 

żydowskiego Chidusz oraz przy współpracy Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny 

w Polsce.  

W związku z koniecznością zamknięcia w dn. 12 marca br. wszystkich filii, spowodowaną 

decyzją Rządu RP i zaakceptowaną przez Prezydenta Miasta Katowice, nie odbyły się 

wszystkie zaplanowane w ramach IV Tygodnia Kultury Żydowskiej wydarzenia.  

Program wydarzeń, które się odbyły: 

- Kiermasz książek antykwarycznych (7 marca, Filia nr 14, ul. Piastów 20).  
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- Pilny na tropie. Skarb getta – spotkanie autorskie dla uczniów z Adamem Michejdą (9 

marca, Filia nr 3, ul. Gliwicka 93). 

- Izrael – mozaika kultur, religii i narodów – spotkanie z podróżniczką i kulturoznawczynią 

Małgorzatą Kaczor. Spotkanie w ramach cyklu Czytelnicy-Podróżnicy (9 marca, Filia nr 10, 

ul. Radockiego 70 A). 

- Ziemia Święta w obiektywie Ligonia – spotkanie z red. Henrykiem Grzonką, autorem 

książki Stanisław Ligoń 1879-1954. Ziemia Święta w obiektywie Karlika z „Kocyndra”. – 

Podczas spotkania otwarto również wystawę fotografii pod tym samym tytułem (9 marca, 

Filia nr 14, ul. Piastów 20). 

- Takie mamy czasy – spektakl w wykonaniu Teatru Twój Czas, tworzonego przez 

absolwentów Gimnazjum nr 2 w Chorzowie (10 marca, Filia nr 14, ul. Piastów 20). 

- Pan Oskar i jego NIVEA-lia. Śladami Oskara Troplowitza – spotkanie z Wojciechem 

Mszycą, dziennikarzem (10 marca, Filia nr 11, ul. Grażyńskiego 47). 

- Konferencja Katowicka z 1884 roku. Narodziny ruchu syjonistycznego – spotkanie z 

prof. Jackiem Surzynem (10 marca, Filia nr 7, ul. Franciszkańska 25). 

- Misja Syjon – spotkanie z Bartoszem Bialikiem z Hufca ZHP Katowice (10 marca, Filia nr 

25, ul. B. Chrobrego 2). 

- Mieszkańcy Górnego  Śląska z pomocą Żydom w okresie II wojny światowej – 

spotkanie z dr Aleksandrą Namysło (11 marca, Filia nr 1, ul. Ligonia 7) 

 

Wystawy towarzyszące:  

- Marek Edelman – wystawa komiksowa, udostępniona przez Centrum Dialogu im. Marka 

Edelmana w Łodzi  

9-26 marca, Filia nr 3, ul. Gliwicka 93. 

- Przerwana pamięć. Cmentarz żydowski w Katowicach – wystawa fotografii Jarosława 

Kurka 

2-31 marca, Filia nr 11, ul. Grażyńskiego 47. 

- Ziemia Święta w obiektywie Stanisława Ligonia – wystawa fotografii ze zbiorów 

Biblioteki Śląskiej 

2-31 marca, Filia nr 14, ul. Piastów 20. 

 

Spotkania zrealizowane w ramach Dni Kultury Żydowskiej; pierwotnie planowanych w 

ramach IV Tygodnia Kultury Żydowskiej: 

- Zapisane w kamieniu – zwiedzanie zabytkowego cmentarza żydowskiego w Katowicach. 

Oprowadzał historyk Dariusz Walerjański, znawca kultury i historii Żydów na Górnym Śląsku; 

17 września. Spacer sfinansowany ze środków Żydowskiego Instytutu Historii.  

- Spotkanie autorskie z Mikołajem Łozińskim – spotkanie z autorem książki Stramer, 

zorganizowane w ramach Dni Kultury Żydowskiej (cykl przekształcony z IV Tygodnia Kultury 

Żydowskiej, przerwanego z powodu pandemii). Spotkanie sfinansowano ze środków 

Żydowskiego Instytutu Historii (18 września, Filia nr 14, ul. Piastów 20). Fotorelacja: 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MBPKatowice&set=a.10160326982123677 

- Psalmy – koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu Pauliny i Szymona Statecznych; 

sfinansowany ze środków Budżetu Obywatelskiego (24 września, Filia nr 32, ul. Grzyśki 19 

A).  

- Spotkanie z Patrycją Dołowy – spotkanie z autorką książki Wrócę, gdy będziesz spała. 

Rozmowy z dziećmi Holocaustu. Spotkanie sfinansowane przez Żydowski Instytut Historyczny 

(8 października, Filia nr 14, ul. Piastów 20). 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MBPKatowice&set=a.10160326982123677
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- Puste krzesła. Historie Żydów ze Śląska – spotkanie z Leszkiem Jodlińskim, redaktorem, 

historykiem sztuki; sfinansowane ze środków Inicjatywy Lokalnej oraz Żydowskiego Instytutu 

Historii (15 października, Filia nr 11, ul. Grażyńskiego 47). 

 

Spotkania autorskie i podróżnicze – 7 

Koncerty – 1 

Przedstawienia teatralne – 1 

Wystawy – 3 

Spacery – 2 

Kiermasz – 1 

Odwołano 5 wydarzeń:  

Majn Alef Bejs – warsztaty z Urszulą Palusińską,  

Macewy codziennego użytku – spotkanie z fotografem Łukaszem Baksikiem,   

dwa spotkania autorskie  - z Moniką Sznajderman i Wojciechem Dutką oraz  

Sklepy cynamonowe – monodram Midraszowego Teatru Żydowskiego z Raciborza 

 

Nie-zwykli – Filia nr 1, ul. Ligonia 7 

W ramach cyklu Biblioteka zaprasza osoby, które mimo różnych dysfunkcji i trudności 

życiowych prowadzą aktywny tryb życia, opowiadają o tym jak spełniają marzenia i odnoszą 

sukcesy, przezwyciężając ograniczenia. a także osoby udzielające się społecznie oraz 

przedstawicieli organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, wykluczonych i 

dyskryminowanych.  

Odbyły się: 

- Maraton Pokoleń – maraton z 84-letnim dziadkiem na wózku – spotkanie z wnukiem  

i dziadkiem: Markiem Wendreńskim i Wiesławem Kaczorem z GrandpaGang, autorami książki 

Maraton Pokoleń (13 stycznia). 

- Mirosław Pawłowski - były alpinista, licencjonowany pilot motolotniarski, nurek, instruktor 

rehabilitacji, działa w Stowarzyszeniu Aktywne Życie, od 33 lat na wózku inwalidzkim. (6 

lutego). 

- Samoakceptacja = Wolność. Aneta Mazur jednooka wojowniczka (26 października). 

Odwołano trzy spotkania. 

 

Wielokulturowy Śląsk – Filia nr 11 

Wielokulturowy Śląsk to zainaugurowany w 2016 roku przez Bibliotekę cykl spotkań, którego 

celem jest podjęcie próby przybliżenia obecności mniejszości etniczno-religijnych na Górnym 

Śląsku. Do współpracy przy inicjatywie zapraszane są osoby reprezentujące m.in. śląskie 

instytucje kulturalne, religijne, organizacje pozarządowe czy osoby zajmujące się tematyką 

mniejszości. 

- Kościół ewangelicko-reformowany na Śląsku, w Polsce i w Europie – spotkanie z ks. 

Tomaszem Pieczko – proboszczem parafii ewangelicko-reformowanej w Zelowie, członkiem 

Prezydium Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP (29 stycznia). 
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- Białorusini na Górnym Śląsku – spotkanie z Olgą Żebracką, aktywistą mniejszości 

Białorusinów na Śląsku (2 października).  

- Spotkanie z Nairą Ayvazyan – śpiewaczką operową o ormiańskich korzeniach, solistką 

Teatru Muzycznego Castello (5 listopada).  

 

Zdrowie w Bibliotece  (przykłady spotkań)  

Geniusz Chin cz. 1: Zdrowie, szczęście i bogactwo na powitanie Nowego Roku Szczura – 

spotkanie z Lidią Machaj, prezeską Stowarzyszenia Medycyny Komplementarnej i 

Alternatywnej Cztery Pory Życia (14 stycznia, Filia nr 1, ul. Ligonia 7). 

Miłosny obiekt na zamówienie. O hormonach i humorach - spotkanie z Lidią Machaj. (11 

lutego, Filia nr 1, ul. Ligonia 7). 

Gdzie choroba tam i zdrowie. O czym mówią zioła wokół twojego domu. Spotkanie z  

Lidią Machaj. (10 marca, Filia nr 1, ul. Ligonia 7 ). 

Gdzie choroba tam i zdrowie. O czym mówią zioła wokół twojego domu. Cz.2 Spotkanie 

z  Lidią Machaj. (25 września, Filia nr 1, ul. Ligonia 7) 

Zdrowie w Bibliotece – kontynuacja spotkań z Lidią Machaj (Filia nr1) 

Link: https://www.facebook.com/273989833676/videos/356639935447945 

https://www.facebook.com/273989833676/videos/849593935576891 

https://www.facebook.com/273989833676/videos/3294085077377558 

https://fb.watch/2Q1IuF9C8-/ 

https://fb.watch/2Q15pItDy8/ 

https://www.youtube.com/watch?v=d8tmh4KcW-c&fbclid=IwAR2ZBjF1xx-

SJmXG2GURhT69RqKZAOJhMy8UIPuXArwxN8mgfAWRWjz2CDw 

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR28ijbOv5gWoJZgc5P011VYBQS5PcuKx-

fy9A4lnDo79G-Ug9aElbfm36s&v=AvhIfeIXNFk&feature=youtu.be 

https://www.facebook.com/MBPKatowice/videos/376676343454197 

Dieta? Jaka i czy dla każdego. Klasyfikacja diet.- Spotkanie z dietetykiem  Moniką Strządała 

( 10 stycznia Filia nr 12 ul Witosa 18B) 

Skazany na biurko- spotkanie z fizykoterapeutką Magdaleną Kędzior (problemy z 

kręgosłupem)- 6 marca Filia nr 12 ul Witosa 18B) 

Najważniejszy posiłek dnia – śniadanie- spotkanie online z  Emilią Skrzypek dietetykiem 

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR36kFFsaZdld9AImRN1DQzPLzHfW_oNMY

OLKLzTAWZu3XOdWReCmFeF3TU&v=zmkwgN9_OjY&feature=youtu.be 

To ja jeszcze mam ćwiczyć?!? A nie może mi pani dać jakiejś tabletki? -spotkanie autorskie 

z B. Rudzińską - specjalistką do spraw żywienia, promujące zdrowy styl życia (17.02 Filia nr 

14, ul. Piastów 20) 

Spotkanie z instruktorem nordic walking - zajęcia z Alanem Langerem instruktorem nordic 

walking dla dorosłych, (23 września, Filia nr 20, ul. Strzelców Bytomskich 21B). 

 

Prawidłowe odżywanie warunkiem lepszego życia – spotkanie online z Anną Marią 

Stelmach, dietetyk kliniczną, (13 października, Filia nr 20, ul. Strzelców Bytomskich). 

https://www.facebook.com/273989833676/videos/356639935447945
https://www.facebook.com/273989833676/videos/849593935576891
https://www.facebook.com/273989833676/videos/3294085077377558
https://fb.watch/2Q1IuF9C8-/
https://fb.watch/2Q15pItDy8/
https://www.youtube.com/watch?v=d8tmh4KcW-c&fbclid=IwAR2ZBjF1xx-SJmXG2GURhT69RqKZAOJhMy8UIPuXArwxN8mgfAWRWjz2CDw
https://www.youtube.com/watch?v=d8tmh4KcW-c&fbclid=IwAR2ZBjF1xx-SJmXG2GURhT69RqKZAOJhMy8UIPuXArwxN8mgfAWRWjz2CDw
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR28ijbOv5gWoJZgc5P011VYBQS5PcuKx-fy9A4lnDo79G-Ug9aElbfm36s&v=AvhIfeIXNFk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR28ijbOv5gWoJZgc5P011VYBQS5PcuKx-fy9A4lnDo79G-Ug9aElbfm36s&v=AvhIfeIXNFk&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/MBPKatowice/videos/376676343454197
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR36kFFsaZdld9AImRN1DQzPLzHfW_oNMYOLKLzTAWZu3XOdWReCmFeF3TU&v=zmkwgN9_OjY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR36kFFsaZdld9AImRN1DQzPLzHfW_oNMYOLKLzTAWZu3XOdWReCmFeF3TU&v=zmkwgN9_OjY&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=b_CF3ODqXUo&t=158s 

Elementy psychodietetyki czyli o tym, jak TRWALE zmieniać nawyki – spotkanie z 

dietetykiem klinicznym Katarzyną Bieg (30 stycznia, Filia nr 28, ul. Uniczowska 36). 

Zdrowe odżywianie nie musi być nudne - spotkanie z dietetykiem klinicznym Katarzyną 

Bieg (27 lutego, Filia nr 28, ul. Uniczowska 36). 

 

Stacjonarnie – 12 

Przeniesione do Internetu - 10 

 

Czytelnicy – podróżnicy (przykłady spotkań): 

- Mołdawia – spotkanie z  Dr Michałem Sobalą - geografem, przewodnikiem beskidzkim, 

adiunktem w Katedrze Geografii Regionalnej i Turyzmu (Wydział Nauk o Ziemi UŚ) ( 31 

stycznia, Filia nr 12, ul Witosa 18B). 

- W górach Tadżykistanu - spotkanie z  Dr Michałem Sobala - geografem, przewodnikiem 

beskidzkim, adiunktem w Katedrze Geografii Regionalnej i Turyzmu (Wydział Nauk o Ziemi 

UŚ) (7 lutego, Filia nr 12, ul Witosa 18B). 

- Podróż w czasie pandemii- Indie - spotkanie z podróżnikiem Mieczysławem Bieńkiem (16 

października, Filia nr 12, ul Witosa 18B). 

- Bahia. Brazylia jakiej nie znacie- spotkanie podróżnicze z podróżniczką, wolontariuszką 

Domy Serca - wolontariat misyjny- Karoliną Jóźwiak- (23 października, Filia nr 12, ul Witosa 

18B). 

- Antarktyka, pingwiny, słonie i jaskinie- spotkanie  z Ewą Liberą - podróżniczką, 

alpinistką i speleologiem, a także instruktorką PZA i PZN. Polarniczka uczestniczyła w trzech 

wyprawach Polskiej Akademii Nauk na koło podbiegunowe.- (6 listopad,a  Filia nr 12, ul 

Witosa 18B). 

- "Na kole naobkoło Polski" spotkanie  online z Leszkiem 

Wolnymhttps://www.facebook.com/MBPKatowiceFilia12/videos/868733913549127/  

- „Codzienność w slumsie- moje 15 miesięcy w Chile”- spotkanie online z Rafałem 

Bilickim podróżnikiem- wolontariuszem z Domy Serca - wolontariat misyjny   

https://www.facebook.com/MBPKatowiceFilia12/videos/563963377821536/ 

- Nepal – przygoda u stóp białych gór" spotkanie online z podróżnikiem Jarkiem 

Durbasem, 

https://www.trampingi.pl/blog/slajdy-

online/?fbclid=IwAR1ENInuD_dL_AQc4zqFNGh3kFIAmbTbxGJQpWXGk_KZMBZ9dkiP

6Bzu2YQ 

- Morskie opowieści - spotkanie z kpt. Janem Wątrobińskim żeglarzem i podróżnikiem   

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1aiVQdnN_LZ3IGnfHHIFt7s3ff3jWXtIHAAJ

diV6GRTecbg7hgWt4Un1E&v=cAUKfcBiZGo&feature=youtu.be 

- Kanada czyli największa Osada Świata – prelekcja i pokaz zdjęć Doroty Józef i Mateusza 

Józefa, autorów bloga Przygodnik Podróżniczy (24 stycznia, Filia nr 16, ul. Wajdy 21). 

- W międzyczasie – projekcja filmu w reżyserii Pawła Brzenczka i Agnieszki Błaszczyk na 

temat europejskiego szlaku prowadzącego z Lizbony do grobu św. Jakuba w Santiago de 

Compostela (19 lutego, Filia nr 16, ul. Wajdy 21). 

- Islandia-Kraina Ognia i Lodu – prelekcja podróżnicza Ewy Kostrzewy (10 listopada, ul. 

Wajdy 21, Filia nr 16). 

- Zaistnienia-magiczna opowieść o rowerowej podróży z Patagonii na Alaskę – pokaz 

slajdów Piotra Strzeżysza oraz promocja jego najnowszej książki Zaistnienia.  

https://www.youtube.com/watch?v=b_CF3ODqXUo&t=158s
https://www.facebook.com/MBPKatowiceFilia12/videos/868733913549127/
https://www.trampingi.pl/blog/slajdy-online/?fbclid=IwAR1ENInuD_dL_AQc4zqFNGh3kFIAmbTbxGJQpWXGk_KZMBZ9dkiP6Bzu2YQ
https://www.trampingi.pl/blog/slajdy-online/?fbclid=IwAR1ENInuD_dL_AQc4zqFNGh3kFIAmbTbxGJQpWXGk_KZMBZ9dkiP6Bzu2YQ
https://www.trampingi.pl/blog/slajdy-online/?fbclid=IwAR1ENInuD_dL_AQc4zqFNGh3kFIAmbTbxGJQpWXGk_KZMBZ9dkiP6Bzu2YQ
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1aiVQdnN_LZ3IGnfHHIFt7s3ff3jWXtIHAAJdiV6GRTecbg7hgWt4Un1E&v=cAUKfcBiZGo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1aiVQdnN_LZ3IGnfHHIFt7s3ff3jWXtIHAAJdiV6GRTecbg7hgWt4Un1E&v=cAUKfcBiZGo&feature=youtu.be
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Link do jednego z trzech filmów (aktywne do 19 lutego 2021 r.): 

https://www.facebook.com/MBPKatowiceFilia16/videos/414330399972771  

 

Stacjonarnie – 11 

Przeniesione do Internetu - 11 

 

Biblioteczny Klub Seniora 

Wybrane wydarzenia: 

Spotkania Punktu Wolontariatu Seniorów w dzielnicy Katowice-Załęże prowadzonego przez 

Stowarzyszenie Matuzalem. Prezentacja oferty czytelniczej i działań kulturalnych biblioteki, 

kierowanych do seniorów. Stacjonarnie 132 uczestników(16, 23 stycznia, 6, 13, 20, 27 lutego, 

5 marca, Filia 3, ul. Gliwicka 93) 

 

W ramach programu Wzmacnianie Systemu Wsparcia Osób w Wieku Senioralnym – I 

etap Europejski Fundusz Społeczny: 

To nie napad! WolfGang na Wyższym Poziomie koncert zespołu popowo-soulowego. 

Koncert został nagrany, a następnie opublikowany (Filia 3, ul. Gliwicka 93). 

https://www.facebook.com/507507552967489/posts/1168538320197739/ 

https://www.facebook.com/507507552967489/posts/1169529073431997/ 

 

W ramach Senioralnej Akademii Kultury –Inicjatywa lokalna współfinansowana 

z Budżetu Miasta Katowice. 

Z muzyką i smakiem poznaję świat – Włochy – spotkanie muzyczno-edukacyjne dla 

seniorów, organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Matuzalem oraz Biobazar. 

Stacjonarnie 50 uczestników (6 marca, Filia 3, ul. Gliwicka 93) 

 

W ramach programu Wzmacnianie Systemu Wsparcia Osób w Wieku Senioralnym – I 

etap Europejski Fundusz Społeczny: 

Zielono mi – wystawa online prac autorstwa podopiecznych Zakładu Opiekuńczo-

Leczniczego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi, we współpracy 

z wolontariuszami Punktu Wolontariatu Seniorów w dzielnicy Katowice-Załęże, 

prowadzonego przez Stowarzyszenie Matuzalem (marzec-kwiecień, Filia 3, ul. Gliwicka 93). 

 

W ramach programu Wzmacnianie Systemu Wsparcia Osób w Wieku Senioralnym – I 

etap Europejski Fundusz Społeczny: 

Litera nowa seniora – TypoTwórczość Seniora. Wystawa online przedstawiająca prace 

seniorów dzielnicy Katowice-Załęże, którzy z pomocą przygotowanego przez pracowników 

pakietu materiałów stworzyli dzieł z wykorzystaniem typografii, elementów kolażu, grafiki 

i własnych pomysłów. (czerwiec-lipiec, Filia nr 3, ul. Gliwicka 93). 

https://www.facebook.com/507507552967489/posts/1148806502170921/ 

https://www.facebook.com/MBPKatowiceFilia16/videos/414330399972771
https://www.facebook.com/507507552967489/posts/1168538320197739/
https://www.facebook.com/507507552967489/posts/1169529073431997/#_blank
https://www.facebook.com/507507552967489/posts/1148806502170921/#_blank
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https://www.facebook.com/507507552967489/posts/1168537563531148/ 

 

A to przecież nie przypadek, że po babci dzień ma dziadek! – spotkanie słowno-muzyczne 

dla seniorów przygotowane przez dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 20 (29 stycznia, Filia nr 

16, ul. Wajdy 21). 

Zawiłości miłości – prezentacja dla seniorów z okazji Walentynek (14 lutego, Filia nr 16, ul. 

Wajdy 21). 

Dzień Pozytywnego Myślenia –  zajęcia w formie quizów, pytań, zagadek, humorystycznych 

opowiadań. Łącznie uczestniczyło 37 osób (luty, Filia nr 25, ul. Bolesława Chrobrego 2) 

Zajęcia były przygotowane dla Seniorów z Katowickiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób 

Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia „OPOKA” 

Oddział Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 3. 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/496119059297318913/3919430828715179329 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/496119059297318913/3600295864354029177 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/496119059297318913/7425701971488899062 

http://filia25.blogspot.com/2020/11/mozna-roznic-sie-pozytywnie-pomysy-na.html 

http://filia25.blogspot.com/2020/10/seniorze-sprawdz-sie-pomysy-na-zajecia.html 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/496119059297318913/934392343509063442  

 

Zdrowie na talerzu – spotkanie z naturoterapeutką, które pierwotnie skierowane miało być 

do seniorów i przeprowadzone na żywo. Edyta Ossowska opowiedziała w trzech kolejnych 

odsłonach o zdrowym trybie życia, w tym o zdrowym odżywianiu (Filia 16 – FB) 

Link do jednego z trzech filmów: 

https://www.facebook.com/MBPKatowiceFilia16/videos/589923528473937  

 

Inne wybrane działania:  

Dojrzały internauta – prezentacje rad i porad dla osób, którym świat komputerów wydaje się 

obcy i niezrozumiały. Adresowany dla seniorów, co dwa tygodnie w środy na Fanpage Filii              

nr 6 (Filia 6, ul. Bytomska 8A). 

https://www.facebook.com/MBPKatowiceFilia6/videos/1019988878523651  

Tajniki blogowania  – instrukcja samodzielnego wybrania konta i założenia bloga, 

utworzenie stylu swojego bloga, pierwszy wpis (Filia 6, ul. Bytomska 8A). 

https://www.facebook.com/MBPKatowiceFilia6/videos/175747807501639  

Czytomy po naszymu, czyli po ślonsku – dyskusyjne spotkania literackie dla mieszkańców 

Osiedla Witosa; od czasu do czasu z udziałem lokalnych autorów lub znawców regionu; (24 

stycznia, 27 lutego, Filia 12, ul. Witosa 18B). 

Stare mapy okolic - prowadzenie Bartłomiej Zatorski z Klubu Miłośników Murcek (26 

lutego, Filia nr 26, ul. Goetla 2). 

Robótki na paluszkach – spotkanie z Barbarą Palewicz-Ryży z programu Sztrykowanie na 

ekranie oraz autorki książki Robótki na paluszkach. Podczas spotkania autorka zapoznała 

https://www.facebook.com/507507552967489/posts/1168537563531148/#_blank
https://www.blogger.com/blog/post/edit/496119059297318913/3919430828715179329
https://www.blogger.com/blog/post/edit/496119059297318913/3600295864354029177
https://www.blogger.com/blog/post/edit/496119059297318913/7425701971488899062
http://filia25.blogspot.com/2020/11/mozna-roznic-sie-pozytywnie-pomysy-na.html
http://filia25.blogspot.com/2020/10/seniorze-sprawdz-sie-pomysy-na-zajecia.html
https://www.blogger.com/blog/post/edit/496119059297318913/934392343509063442
https://www.facebook.com/MBPKatowiceFilia16/videos/589923528473937
https://www.facebook.com/MBPKatowiceFilia6/videos/1019988878523651
https://www.facebook.com/MBPKatowiceFilia6/videos/175747807501639
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uczestników z różnymi technikami pracy na paluszkach, które zastępują popularne druty, a 

wszystko to w duchu zero waste (4 listopada, Filia nr 26, ul. Goetla 2). 

Przyroda w cieniu pradawnej puszczy – quest przyrodniczy z kodem QR po dzielnicy 

Murcki: https://www.facebook.com/MBPKatowiceFilia26/photos/4035673769839962/ 

 

ODWOŁANE: 

W krainie operetki – koncert J.M. Dygi (Filia 32 – planowany 6.11) 

Duet Guitar Sax Duo – koncert  (Filia 16 – planowany 16.11) 

Od Grechuty do Cohena – koncert zespołu Plateau (Filia nr 32 – planowany 19.11) 

Psiunio – spektakl Teatru Bez Sceny (Filia 16 – planowany 30.11) 

Kolędy świata – koncert J.M. Dygi (Filia 32 – planowany 3.12) 

 

Nowością w ofercie Biblioteki w 2020 roku były spacery historyczne i przyrodnicze: 

- Śladami historii Załęża – spacer online po dzielnicy z Michałem Bulsą, historykiem i znawcą 

Katowic. Spotkanie realizowane w ramach projektu "Wzmocnienie systemu wsparcia osób w 

wieku senioralnym”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego (31 lipca, Filia nr 3). 

https://www.facebook.com/MBPKatowiceFilia3/videos/2631089343831624 

- Spacer historyczny po Koszutce – spacer śladami pomników i miejsc pamięci po katowickiej 

dzielnicy Koszutka. Przewodnik: Michał Bulsa, historyk i znawca dziejów miasta (21 

września). 

- Spacer przyrodniczo-historyczny po Koszutce – spacer edukacyjny po dzielnicy; 

przewodnik: Adrian Szymura, inicjator powołania rady dzielnicy na Koszutce, miejski 

aktywista (23 września). 

Spacerów – 5 

Zaplanowane – 2 (cmentarz żydowski w Katowicach), dodatkowe – 3 

 

5.1.3 Akcje czytelnicze i święta książki, w których Biblioteka brała udział 

 

Tydzień Bibliotek – pod hasłem Zasmakuj w Bibliotece – przeniesione do Internetu,  

Wybrane linki: 

 

Gotuj z literaturą – propozycja potraw inspirowanych literaturą: 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/496119059297318913/6479184593466855406 

(Filia 25 – blog) 

 

Seria zabawnych filmów przygotowana z okazji Tygodnia Bibliotek nawiązująca do 

tegorocznego hasła imprezy „Zasmakuj w bibliotece”. (Filia nr 32 - FB) 

Linki: 

https://www.facebook.com/watch/?v=266451381158506 

https://www.facebook.com/watch/?v=248499896564196 

https://www.facebook.com/watch/?v=943532406109144 

https://www.facebook.com/watch/?v=974070663010299 

https://www.facebook.com/MBPKatowiceFilia26/photos/4035673769839962/
https://www.facebook.com/MBPKatowiceFilia3/videos/2631089343831624
https://www.blogger.com/blog/post/edit/496119059297318913/6479184593466855406
https://www.facebook.com/watch/?v=266451381158506
https://www.facebook.com/watch/?v=248499896564196
https://www.facebook.com/watch/?v=943532406109144
https://www.facebook.com/watch/?v=974070663010299
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https://www.facebook.com/watch/?v=227129408586719 

 

 

5.2. Czytelnictwo dzieci i młodzieży  

 

5.2.1. Lekcje biblioteczne, warsztaty, szkolenia, konkursy – najciekawsze wydarzenia 

promujące czytelnictwo 

 

Lekcje biblioteczne 

- Pająki są śliczne! – spotkanie edukacyjne dla dzieci z dr Agnieszką Babczyńską, 

pracownikiem naukowym Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego, dyrektorką 

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem (28 stycznia, Filia nr 28, ul. Uniczowska 

36). 

- Życie J.R.R. Tolkiena i jego świat wyobraźni – prelekcja badacza życiorysu autora „Władcy 

Pierścieni” Ryszarda Derdzińskiego, dla uczniów Szkoły Podstawowej dla Chłopców „Kuźnia” 

(4 lutego, Filia nr 36, ul. gen. Hallera 28).  

- Rośliny i zwierzęta w Himalajach – spotkanie dla dzieci z Hanią Zieleźnik-Rybak (4 lutego, 

Filia nr 3, ul. Gliwicka 93). 

 

Warsztaty 

- Warsztaty teatralne z Katarzyną Prudło – aktorką Śląskiego Teatru Lalki i Aktora 

ATENEUM (14 stycznia, Filia nr 3, ul. Gliwicka 93). 

- Warsztaty ilustratorskie z Justyną Styszyńską – ilustratorką książek, m.in. Idol. Pola Negri 

(20 stycznia, Filia nr 3, ul. Gliwicka 93). 

- Przyjaciel Małego Księcia – przedstawienie teatralne dla dzieci w wykonaniu kolektywu 

artystycznego Lufcik na korbkę (20 stycznia, Filia nr 28, ul. Uniczowska 36). 

- Warsztaty literacko-teatralne z aktorami Teatru TRIP – warsztaty online dla dzieci, 

realizowane w ramach projektu "Centrum Społecznościowe – Nasze Załęże – I etap”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego (lipiec, Filia nr 3, ul. Gliwicka 93). 

https://www.facebook.com/MBPKatowiceFilia3/videos/3234328899993099 

- Warsztaty aktywizujące czytanie z Katarzyną Prudło – warsztaty online dla dzieci, 

prowadzone przez aktorkę Śląskiego Teatru Lalki i Aktora ATENEUM; realizowane w ramach 

projektu "Centrum Społecznościowe – Nasze Załęże – I etap”, współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (24-28 lipca, Filia 

nr 3, ul. Gliwicka 93).  

Część pierwsza: https://www.facebook.com/MBPKatowiceFilia3/videos/606141190306983 

- Molowe zakładki książkowe – warsztaty online dla dzieci z aktorami Teatru TRIP (24 

sierpnia, Filia nr 26, ul. Goetla 2). 

https://www.facebook.com/MBPKatowiceFilia26/videos/356875219048311 

Spotkanie z opowieścią – opowieści stąd – warsztaty z Mateuszem Świstakiem dla dzieci i 

rodziców (2 października, Filia nr 20, ul. Strzelców Bytomskich 21 B).  

 

 

Przedstawienia teatralne 

- Prastara Książnica – skarb i tajemnica – przedstawienie plenerowe dla dzieci, w wykonaniu 

Teatru Maska (28 sierpnia, F.26 ul. Goetla 2). 

- Niezwykła misja Krasnala Dobroduszka – plenerowe przedstawienie Teatru Gabi Art dla 

dzieci, organizowane w ramach Inicjatywy Lokalnej „Bajkowe wakacje w Mieście Ogrodów” 

(26 sierpnia, Filia nr 26, ul. Goetla 2). 

https://www.facebook.com/watch/?v=227129408586719
https://www.facebook.com/MBPKatowiceFilia3/videos/3234328899993099
https://www.facebook.com/MBPKatowiceFilia3/videos/606141190306983
https://www.facebook.com/MBPKatowiceFilia26/videos/356875219048311
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https://www.facebook.com/MBPKatowiceFilia26/videos/242032803660632 

- Jak Kicia Rufiego mądrości uczyła – przedstawienie plenerowe dla dzieci, w wykonaniu 

Teatru Gabi Art (2 września, Filia nr 26, ul. Goetla 2). 

- Pożegnanie z latem. Maraton teatralny – plenerowe przedstawienia teatralne dla dzieci, 

Filii nr 28, ul. Uniczowska 36: 

 Legenda o Wandzie, co charakter miała i za mąż wyjść nie chciała – Teatr MASKA 

(10 września)  

 Zuzanka i utopce – Teatr TRIP (11 września) 

 Cyrk Bobas – Teatr Gabi Art (12 września) 

 Jaś i Małgosia – Teatr lalek Bajka (13 września) 

 Calineczka – Teatr lalek Bajka (13 września) 

 Królewna Fasolka – Teatr TRIP (16 września) 

 

 

Szkolenia 

- Rozmawiamy! O ważnych tematach w książkach dla dzieci i młodzieży – warsztaty 

szkoleniowe dla bibliotekarzy, z przedstawicielami Wydawnictwa Dwie Siostry i 

Wydawnictwa Widnokrąg. Udział w warsztatach wzięli pracownicy bibliotek z województwa 

śląskiego (3 lutego, Filia nr 16, ul. Wajdy 21). 

- Warsztaty: „Drzewo do samego nieba”. O tym jak jedno drzewo potrafi zmienić całkowicie 

perspektywę i wizję świata u wielu osób … opowieść o trosce, marzeniach i ekologii.  

(1 kwietnia Steam Kindloteka dla każdego. Cyfrowy Dialog, online) 

- Warsztaty: „Pan Kuleczka”. Pan Kuleczka i jego podopieczni w wspaniały sposób 

wprowadzą wszystkich uczestników w barwny świat reguł i refleksji. (6 kwietnia Steam 

Kindloteka dla każdego. Cyfrowy Dialog, online). 

- Akcja Żonkile – działania szkół i bibliotek online – webinarium  (7kwietnia POLIN, online). 

- Coś dla dzieci, coś dla rodziców? Biblioteka oczywiście! – webinarium (15 

kwietnia,LABiB, online). 

- Kawa z Dwiema Siostrami – prezentacja nowości i nowinki, zapowiedzi i inne plany 

wydawnicze – webinarium (22 kwietnia, Wydawnictwo Dwie Siostry, online).  

- Zabierz dziecko do biblioteki! Webinarium z Pawłem Dobrzeleckim (25 kwietnia, LABiB, 

online).  

- Nastolatki, do boju! - Kawa z Dwiema Siostrami, webinarium (20 maja, Wydawnictwo Dwie 

Siostry, online). 

- Literatura skandynawska: literatura piękna, dziecięca oraz non-fiction – szkolenie  

(1-2 lipca Good Books i Duński Instytut Kultury/Danish Cultural Institute in Poland, online). 

 

Konkursy 

- Zaginiony kadr – podchody literackie 

Literacka gra miejska dla uczestników akcji Ferie z Książką „Literacki Kinematograf”. Gra 

odbywała się w dn. 17 lutego., w katowickich dzielnicach Koszutka i Śródmieście. Punkt 

startowy zlokalizowany został w Filii nr 11 przy ul. Grażyńskiego, gdzie uczestnicy zaopatrzeni 

zostali w niezbędne materiały – pierwsze zadanie do wykonania, mapę Katowic, specjalną kartę 

do gry. Podzieleni na kilkuosobowe zespoły wyruszyli w teren, gdzie na trasie (wyznaczonej 

przez kolejne wskazówki pozostawione w poszczególnych filiach bibliotecznych – nr 13 przy 

ul. Młyńskiej  oraz 35 Obcojęzycznej przy ul. Słowackiego 20) czekały na nich zadania do 

rozwiązania oraz brakujące kadry – do wklejania na kartę gry. Meta zlokalizowana została w 

Filii nr 30 przy ul. Rybnickiej 11; tam też czekało na uczestników rozwiązanie zadania.  

Spacer śladem Zaginionego kadru pozwolił uczestnikom zabawy spojrzeć na miasto z innej 

perspektywy, poznać historię dotychczas nieznaną.  

https://www.facebook.com/MBPKatowiceFilia26/videos/242032803660632
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Dzięki grze miejskiej przypomnieliśmy, że Biblioteka chętnie i odważnie wychodzi poza 

swoje mury i prowadzi działania prokulturalne w przestrzeni miasta.  

- W Dolinie Muminków – konkurs plastyczny dla dzieci, rozpoczęty w marcu i 

kontynuowany podczas zamknięcia filii z powodu pandemii; zaprezentowane nagrodzone 

prace: 

 https://www.facebook.com/MBPKatowiceFilia17/posts/2813987652060084?__tn__=-R  

 

- Zgotuj nam bajkę – konkurs online dla dzieci i dorosłych na wiersz lub opowiadanie z 

wykorzystaniem „bibliotecznych składników”, współorganizowany przez Wydawnictwo 

Debit, przy udziale pisarki Zofii Staniszewskiej 

https://www.facebook.com/507507552967489/posts/1125887694462802/?d=n 

- Mam talent w bibliotece – konkurs talentów dla dzieci i młodzieży do lat 14 (Filia nr 26, 20 

lipca – 23 sierpnia). 

https://www.facebook.com/MBPKatowiceFilia26/photos/a.631658873574819/422357755771

6248/ 

- Z przyrodą za pan brat – konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, organizowany w ramach 

akcji Lato z Książką, na interpretację hasła „z przyrodą za pan brat”. Nagrodzone pierwszymi 

trzema miejscami prace zaprezentowane zostały na profilu FB filii (20 lipca – 23 sierpnia, Filia 

nr 26). 

- Tydzień Książek Zakazanych. Jakie książki uznalibyście za zakazane i dlaczego? – 
konkurs online dla czytelników, organizowany przez Filię nr 17 na Facebooku (22-28 

września). 

 

5.2.2. Spotkania autorskie  

 

Spotkanie z Agnieszką Kaim -  spotkanie z tłumaczką języka tureckiego, turkolożką, 

opowiadaczką ze Stowarzyszenia „Grupa Studnia O.”, zajmującego się badaniem i 

praktykowaniem sztuki przekazywanej ustnie, autorką "Bahar znaczy wiosna” (15 stycznia, 

Filia nr 3, ul. Gliwicka 93).  

 

Spotkanie z Joanną Olejarczyk – spotkanie dla dzieci z autorką książki Yeti, w którego nikt 

nie wierzył. Spotkanie, organizowane przez Filię nr 25, odbyło się w Miejskim Przedszkolu nr 

13 (17 lutego, ul. Mieszka I 13). 

 

Pilny na tropie. Skarb getta – spotkanie autorskie dla uczniów z Adamem Michejdą. 

Spotkanie w ramach IV Tygodnia Kultury Żydowskiej 

(9 marca, Filia nr 3, ul. Gliwicka 93.)  

 

Spotkanie z Joanną Olech – autorką książek dla dzieci. Spotkanie dla dzieci i rodziców, (17 

listopada, Filia nr 20, ul. Strzelców Bytomskich 21B ). 

https://www.youtube.com/watch?v=HUAPUhlOP8Y 

 

 

5.2.3 Akcje czytelnicze i święta książki, w których Biblioteka brała udział  

 

Literacki Kinematograf 

  Inicjatywa Ferie z Książką  po raz trzydziesty zagościła w progach Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Katowicach. Podczas zimowych dni wprowadziliśmy w ruch słowa, poznaliśmy 

tajniki sztuki teatralnej i zajrzeliśmy za kulisy kinowych produkcji. A wszystko to dzięki 

https://www.facebook.com/MBPKatowiceFilia17/posts/2813987652060084?__tn__=-R
https://www.facebook.com/507507552967489/posts/1125887694462802/?d=n
https://www.facebook.com/MBPKatowiceFilia26/photos/a.631658873574819/4223577557716248/
https://www.facebook.com/MBPKatowiceFilia26/photos/a.631658873574819/4223577557716248/
https://www.youtube.com/watch?v=HUAPUhlOP8Y
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oddziaływaniu Literackiego Kinematografu. Feryjne spotkania Literackiego Kinematografu 

odbyły się w 19 filiach bibliotecznych. Tematyka spotkań była skierowana do młodych 

niedorosłych. Działania w filiach były prowadzone dwutorowo: dla grup zorganizowanych 

(przedszkoli, szkół, ośrodków, świetlic, klubów osiedlowych) oraz dla indywidualnych 

czytelników Biblioteki (7-12 lat). W 148 spotkaniach ze słowem, warsztatach i zabawach 

literackich uczestniczyło 805 dzieci, zaś frekwencja wyniosła 1370.  

Głównym celem naszych działań było przekazanie, w sposób interesujący i kreatywny, 

wiedzy na temat filmu, teatru, adaptacji i ekranizacji filmowych, a także przybliżenie biografii 

niezwykłych postaci związanych ze sceną oraz filmem. Drugim tematem wiodącym był teatr 

oraz wszelkie zagadnienia z nim związane (scenografia – w tym również tworzenie masek, 

pacynek, czy kukiełek). Tworzenie teatru cieni, czy teatru pudełkowego stało się elementem 

feryjnych działań. Ćwiczenie technik parateatralnych (gimnastyka „języka”, mimiki, emocji), 

czy zabawa w kalambury były częścią przygotowań aktorskich do tworzenia własnych 

przedstawień – często przygotowanych w oparciu o wymyślone przez siebie scenariusze. W 

roli głównej podczas Literackiego Kinematografu wystąpili: Agnieszka Ayşen Kaim 

(tłumaczka języka tureckiego, turkolożka, opowiadaczka ze Stowarzyszenia „Grupa Studnia 

O.”, zajmującego się badaniem i praktykowaniem sztuki przekazywanej ustnie, autorka Bahar 

znaczy wiosna), Justyna Styszyńska (ilustratorka, graficzka, autorka serii książek Zwykli- 

niezwykli mieszkańcy Lasu, Łąki,  i Biegunów jak i zeszytów z serii Idol m.in. o Marii 

Skłodowskiej-Curie, Fridzie Kahlo, czy Poli Negri) oraz Katarzyna Prudło (aktorka Śląskiego 

Teatru Lalki i Aktora Ateneum, autorka książek dla dzieci).  

W ramach feryjnych działań odwiedziliśmy instytucje kultury: BWA Katowice, 

Muzeum Śląskie, Teatr Ateneum, Teatr Śląski, Dział Teatralno-Filmowy Oddział Muzeum 

Historii Katowic, Kino Kosmos. Literacki Kinematograf służył ukazaniu wartości książki i 

sztuk z nią związanych. Działania towarzyszące (promujące literaturę tematyczną) dotarły do 

sporej liczby osób, które nie uczestniczyły w akcji. Fotogaleria Ferie z Książką:  

https://mbp.katowice.pl/galeria/941-ferie-z-ksiazka-literacki-kinematograf-2020-galeria  

 

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – bibliotekarze z Filii nr 25 i inni polecali 

ulubione książki swojego dzieciństwa:  

http://filia25.blogspot.com/2020/04/miedzynarodowy-dzien-ksiazki-dla-dzieci_2.html 

http://filia25.blogspot.com/2020/04/miedzynarodowy-dzien-ksiazki-dla-dzieci_3.html  

popularni polscy pisarze polecają książki, które czytali w dzieciństwie:  

 http://filia25.blogspot.com/2020/04/miedzynarodowy-dzien-ksiazki-dla-dzieci_7.html  

http://filia25.blogspot.com/2020/04/miedzynarodowy-dzien-ksiazki-dla-dzieci_87.html 

 

Z okazji XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, młody czytelnik-ochotnik z 

Filii nr 17 przygotował filmiki, na których czyta dzieciom bajki. Link do pierwszego z pięciu 

filmów: https://www.facebook.com/watch/?v=294172584940218 

Bajkowy teatrzyk z Muminkami – przedstawienie teatrzykowe dla dzieci, w wykonaniu 

bibliotekarek z Filii nr 17, przygotowane z okazji Dnia Dziecka: https://tiny.pl/7dqvk 

W Dolinie Muminków – konkurs plastyczny dla dzieci, rozpoczęty w marcu i kontynuowany 

podczas zamknięcia filii z powodu pandemii; zaprezentowane nagrodzone prace: 

https://www.facebook.com/MBPKatowiceFilia17/posts/2813987652060084?__tn__=-R 

 

 

W samo południe… - cykl filmów nagranych przez popularnych polskich pisarzy, czytających 

fragmenty swoich książek, specjalnie dla czytelników Filii nr 3:  

Paweł Beręsewicz  

https://www.facebook.com/507507552967489/posts/1104031529981752/ 

https://mbp.katowice.pl/galeria/941-ferie-z-ksiazka-literacki-kinematograf-2020-galeria
http://filia25.blogspot.com/2020/04/miedzynarodowy-dzien-ksiazki-dla-dzieci_2.html
http://filia25.blogspot.com/2020/04/miedzynarodowy-dzien-ksiazki-dla-dzieci_3.html
http://filia25.blogspot.com/2020/04/miedzynarodowy-dzien-ksiazki-dla-dzieci_7.html
http://filia25.blogspot.com/2020/04/miedzynarodowy-dzien-ksiazki-dla-dzieci_87.html
https://www.facebook.com/watch/?v=294172584940218
https://tiny.pl/7dqvk
https://www.facebook.com/MBPKatowiceFilia17/posts/2813987652060084?__tn__=-R
https://www.facebook.com/507507552967489/posts/1104031529981752/
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Adam Faber 

https://www.facebook.com/507507552967489/posts/1104085089976396/ 

Agnieszka Tyszka  

https://www.facebook.com/507507552967489/posts/1111914755860096/ 

Eliza Piotrowska  

https://www.facebook.com/507507552967489/posts/1165293790522192/  

 

Ogólnopolskie czytanie Jeżycjady – Filia nr 3 MBP Katowice wzięła udział w czytaniu 

Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz. Jeden z kilku nagranych filmów: 

https://www.facebook.com/watch/?v=706070440193686 

 

Lato z Książką 2020 – Biblioteka Naturalnie! 

 Podczas ubiegłorocznych wakacji Biblioteka postawiła na działania na łonie natury i w zgodzie  

z naturą.W lipcu i sierpniu akcja Lato z Książką. Biblioteka Naturalnie! odbywała się wirtualnie 

w mediach społecznościowych na profilu ogólnobibliotecznym oraz dwudziestu jeden filii 

bibliotecznych (strona www, kanał YouTube, Facebook, Instagram, blog). Dotychczas 

każdorazowa letnia akcja kierowana była do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (7-12 lat), 

jednak tym razem wirtualne działania skierowane były również do najmłodszych czytelników 

i ich rodziców oraz po prostu osób dorosłych. W 778 wirtualnych książkowych aktywnościach, 

wzięło udział 143915 osób, zaś w 4 wydarzeniach organizowanych na żywo wzięło udział 293 

osób.  

 Natura na warsztacie to cykl warsztatów, podczas których proponowaliśmy książki, po które 

warto sięgnąć i, zainspirowani ich treścią, zachęcaliśmy do twórczego działania przy użyciu 

materiałów znalezionych w domu („jak zrobić torbę”, leśny pop-up, „zaprojektuj sobie miasto”, 

jak chronić zwierzęta, roślinniki oraz „zrób sobie portret”). Warsztaty recyklingowe „Coś z 

niczego” były popularną formą, po którą sięgali bibliotekarze i w kreatywny sposób 

prezentowali co można wyczarować z kawałka materiału, drewnianych patyczków, czy słoików 

(warsztaty realizowane przez Filie nr: 3, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 30). Codziennie 

przedstawialiśmy biblioteczne TOP Naturalnie, czyli najciekawsze książki poruszające 

tematykę bezśmieciowego życia, minimalizmu oraz ochrony przyrody (ogrody w miastach, 

ekohotele, wykorzystanie roślin, ekowolontariat, zero waste). Formą, która również w wakacje 

towarzyszyła akcji Biblioteka Naturalnie! było Czytanie na ekranie realizowane przez filie nr 

3, 12, 16, 23. Prezentowane były filmiki instruktażowe z cyklu Ekobohater informujące o 

poprawnych działaniach proekologicznych, jak również instrukcje „obsługi” przyrody, czyli 

filmowe poradniki obycia i bycia w zgodzie z przyrodą (Filia nr 11, Filia nr 12). Wyzwania 

czytelnicze, czyli po jakie książki warto sięgnąć w nadchodzącym tygodniu (Ekobohaterowie 

– Filia nr 10, międzypokoleniowe wyzwanie czytelnicze – Filia nr 26). Ponadto propozycje 

wsparcia natury przekazywane były za pomocą ekocytatów, wyzwań czytelniczych, zielonych 

zgadywanek,  recenzji książek czy po prostu za pomocą zdjęć. Każda forma niosła za sobą 

przesłanie edukacyjne a jednocześnie wyjaśniała zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej 

dbałości o środowisko naturalne. W filii nr 3 (ul. Gliwicka 93) wirtualne spotkania 

poprowadzili: Hania Zieleźnik-Rybak – podróżniczka, która opowiadała o podróżowaniu zero 

waste, Katarzyna Prudło – aktorka Śląskiego Teatru Lalki i Aktora ATENEUM, która 

przygotowała gimnastykę buzi i języka włączając do zabawy całe rodziny.  Teatr TRIP –  czyli 

Dwa Mole Książkowe, które na dobre postanowiły zamieszkać w wakacje w bibliotece,  

przygotował wirtualne kreatywne warsztaty artystyczne, z wykorzystaniem gry aktorskiej (Filia 

nr 3, 26). Wirtualnie gościliśmy Mikołaja Golachowskiego - biologa, ekologa i podróżnika, 

doktora nauk przyrodniczych ale przede wszystkim autora książek dla dzieci i dorosłych (Filia 

nr 25), Doświadczalnię, która przygotowała warsztaty naukowe online i pokaz eksperymentów 

https://www.facebook.com/507507552967489/posts/1104085089976396/
https://www.facebook.com/507507552967489/posts/1111914755860096/
https://www.facebook.com/507507552967489/posts/1165293790522192/
https://www.facebook.com/watch/?v=706070440193686
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(Filia nr 26, 28), Pracownię Artystyczne Działania, która przygotowała wirtualne warsztaty 

ekologiczne (Filia nr 17, 28 

 Filie nr 3, 10, 11, 14, 16, 23, 26  stworzyły questy (lokalnie, w dzielnicy), czyli edukacyjne gry 

odbywające się zarówno wirtualnie, jak i w świecie realnym, literackie escape roomy. 

Realizowane podczas letniej akcji biblioteczne działania były elementem programu, w którym 

bierze udział nasza Biblioteka. Europejski projekt URBACT III, poświęcony jest przemianom 

miast. Udział w nim bierze kilka europejskich miast, wśród których Katowice prowadzą 

działania w ramach programu Playful Paradigm. 

Oprócz różnego rodzaju wyzwań, zorganizowane zostały również konkursy dla niedorosłych 

czytelników: Recykling – to się nam opłaca! – konkurs na najbardziej oryginalne ponowne 

wykorzystanie przedmiotów codziennego użytku (Filia nr 10); Konkurs plastyczny online Z 

przyrodą za pan brat oraz  konkurs talentów Mam talent w Bibliotece odbywające się w 

ramach inicjatywy lokalnej Bajkowe wakacje w Mieście Ogrodów (Filia nr 26). Dzięki wsparciu 

wydawnictw literackich: Akapit Press, Skrzat, Mała Kurka, CzyTam, Dreams, Zakamarki, 

Literatura, Zwierciadło, Kropka, nasza Biblioteka mogła wynagrodzić uczestników konkursów, 

quizów i questów bibliotecznych. 

Jedynymi wydarzeniami zorganizowanymi w plenerze (w ogrodzie botaniczno-sensorycznym 

przy Filii nr 26, ul. Goetla 2) były przedstawienia w wykonaniu Teatru Gabi Art oraz Teatru 

Maska. Projekt był finansowany w ramach inicjatywy lokalnej Bajkowe wakacje w Mieście 

Ogrodów. 

Działania prowadzone wirtualnie pozwoliły na uczestnictwo w wydarzeniach, spotkaniach i 

proekologicznych aktywnościach,  różnych grup wiekowych, bez względu na miejsce, w 

którym odbiorcy właśnie się znaleźli (w pomieszczeniu, czy na łonie natury).  

Najciekawsze spotkania realizowane w lipcu i sierpniu można znaleźć pod linkami: 

Wirtualne Lato z Książką - lipiec 

Wirtualne Lato z Książką - sierpień 

Lato z Książką - kanał YouTube 

 

 

Noc Bibliotek 2020 Klimat na czytanie 

W ubiegłorocznej Nocy Bibliotek, odbywającej się 10 października pod hasłem Klimat na 

czytanie, udział wzięły filie nr 3 i 32. Uczestnicy akcji filii nr 3 zabrani zostali do tajemniczego 

świata historii poza czasem, z kolei filia nr 32 przypomniała wszystkim w jaki sposób dbać o 

klimat, przy okazji polecając książki związane z czterema żywiołami. 

Linki: 

Filia nr 3 - https://www.youtube.com/watch?v=Dz7A8iT17l4 

Filia nr 32 - https://www.youtube.com/watch?v=7ID6glw9GGg&t=2s 

https://www.youtube.com/watch?v=N4uvs1UyHxo 

https://www.youtube.com/watch?v=2gId__pIdlo 

https://www.youtube.com/watch?v=0vnLIoKNzj0 

 

 

Mała Książka – Wielki Człowiek. W akcji udział wzięło 31 filii, oferujących księgozbiór dla 

dzieci. Z chwilą, gdy rodzic zapisywał dziecko do Biblioteki, młody pełnoprawny czytelnik 

otrzymywał również specjalną kartę z miejscem na 10 naklejek – naklejkę otrzymuje się przy 

każdej wizycie w Bibliotece, podczas której wypożycza się  książkę. Po otrzymaniu kompletu 

naklejek (10 szt.) otrzymuje dyplom.  

 

Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej Ojce i dziatki – Miejska Biblioteka 

Publiczna w Katowicach po raz drugi miała okazję być partnerem festiwalu. Ze względu na 

https://www.facebook.com/events/955539914884038/
https://www.facebook.com/events/627725194840881/?active_tab=discussion
https://www.youtube.com/watch?v=oq1JYWLz1GE&list=PL_okWdu19kNIGTk_mzVaTix6DjpWyVmal
https://www.youtube.com/watch?v=Dz7A8iT17l4
https://www.youtube.com/watch?v=7ID6glw9GGg&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=N4uvs1UyHxo
https://www.youtube.com/watch?v=2gId__pIdlo
https://www.youtube.com/watch?v=0vnLIoKNzj0
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panującą pandemię, ubiegłoroczna edycja odbyła się w całości online, choć pierwotnie 

planowano kilka spotkań autorskich w filiach MBP.  

W przestrzeniach Biblioteki miały jedynie miejsce festiwalowe ekspozycje: 

- Światy Innocentiego – wystawa ilustracji z książek Kopciuszek, Pinokio, Czerwony 

Kapturek (Filia nr 14, październik-grudzień). 

- Kotki, liski, tygryski… czytam o wszystkim! – ilustracje Józefa Wilkonia z książki: 

„Pierwsze czytanki dla…”(Filia nr 14, październik-grudzień). 

- Mama, Quentin Greban – wystawa ilustracji z książki (Filia nr 32, listopad-grudzień).  

 

Program festiwalu online z Katowic: https://festiwalliteraturydzieciecej.pl/program-katowice-

online/  

 

Liczby z najważniejszych wydarzeń: 

Liczba wydarzeń: 55 

Liczba wydarzeń przeniesionych do Internetu: 27 

Liczba wydarzeń odwołanych: 13 

 

CYKLICZNE SPOTKANIA LITERACKIE I EDUKACYJNE DLA DZIECI 

 

Dyskusyjne Kluby Książki dla dzieci 

Biblioteka prowadziła 6 Dyskusyjnych Klubów Książki dla dzieci: w Filii nr 5 Mł., ul. 

Franciszkańska 33; w Filii nr 12, ul. Witosa 18 B; w Filii nr 14, ul. Piastów 20; w Filii nr 16, 

ul. Wajdy 21; w Filii nr 22 przy ul. Słowiańska 1 oraz w Filii nr 36 przy ul. Gen. Hallera 28. W 

marcu 2020 r.. spotkania stacjonarne zostały zawieszone na rzecz prezentacji online.  

 

Klub Komiksu i Książki Ilustrowanej 
Comiesięczne warsztaty dla dzieci i młodzieży w Filii nr 3, podczas których uczestnicy poznają 

tajniki powstawania komiksów i książek ilustrowanych, a zdobytą wiedzę przekuwają w 

tworzenie własnych dzieł. Ze względu na pandemię i wprowadzone z nią obostrzenia, ostatnie 

spotkanie klubu, pod tytułem „Storyboard vs. final frame”  odbyło się 7 marca. 

 

Laboratorium SZTUKI  

Warsztaty plastyczne skierowane do dzieci w wieku od 5 do 10 lat, które mają ochotę rozwijać 

swoje zdolności artystyczne. Od 12 marca zawieszono zajęcia w bibliotece i zmieniono na 

formę online – wszystkie zajęcia artystyczno-plastyczne publikowane na profilach Facebook 

filii oraz na kanale YouTube biblioteki odbywały się pod szyldem Laboratorium SZTUKI.  

 

Kreatywna Biblioteka 

Warsztaty artystyczno-literackie dla dzieci i rodziców, odbywające się dwa razy w miesiącu  w 

Filii nr 17. Od marca zajęcia odbywały się w formie online – publikowane były filmy 

warsztatowe na profilu Facebook Filii nr 17. 

 

W kwietniu i maju akcję Bajka przez telefon prowadzili pracownicy Działu Metodyki, Analiz  

i Promocji, natomiast do Czytania na ekranie przyłączyły się kolejne filie, których działania 

obejrzeć można na kanale Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach w serwisie YouTube 

https://www.youtube.com/user/MBPwKatowicach/videos 

 

Filie nr 11, 12, 18, 23 oraz 30 rozpoczęły w dn. 23 marca ur., akcję Bajka przez telefon. Filie 

te przyjmowały, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 10.00 telefoniczne oraz 

mailowe zgłoszenia od rodziców, którzy chcieliby, by bibliotekarze poczytali ich dzieciom 

https://festiwalliteraturydzieciecej.pl/program-katowice-online/
https://festiwalliteraturydzieciecej.pl/program-katowice-online/
https://www.youtube.com/user/MBPwKatowicach/videos
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przez telefon. Czytanie odbywało się w godz. od 10.00 do 13.00, poprzez oddzwanianie na 

numer telefonu podany przez rodzica. Więcej o Bajce przez telefon: 

https://mbp.katowice.pl/aktualnosci/976-bajka-przez-telefon 

 

Czytanie na ekranie – to cykl, który zastąpił wieloletnią akcję czytania dzieciom we 

wtorkowe i środowe popołudnia w naszych filiach - Czytanie na dywanie. Realizowane 

przez filie nr: 3, 12, 14, 16, 23, 26. 

Lars Klinting, Kastor piecze – czytanie bajki dla dzieci, w towarzystwie młodego czytelnika 

Filii nr 3, Tymka. Uwieńczeniem filmu było wspólne upieczenie babki. Jest to jeden z kilku 

filmów, gdzie czytane są książki o Kastorze. 

https://www.facebook.com/507507552967489/posts/1096156360769269/ 

 

 

Liczby z najważniejszych wydarzeń: 

Liczba wydarzeń: 55 

Liczba wydarzeń przeniesionych do Internetu: 27 

Liczba wydarzeń odwołanych: 13 

 

 

6. Obsługa osób niepełnosprawnych i specjalnych grup użytkowników 

 

6.1. Stan i ocena działalności filii i punktów bibliotecznych w szpitalach, domach opieki, 

aresztach 

 

Biblioteka posiada dwie filie zlokalizowane 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. Obie funkcjonowały regularnie do 11 marca. Po 

okresie lockdownu i wprowadzonych później ograniczeń, uruchomiona została jedynie Filia nr 

34 (1 października), w ograniczonym czasowo i funkcjonalnie zakresie. Filia nr 38 pozostała 

zamknięta, nie było bowiem możliwości zapewnienia dystansu społecznego i bezpieczeństwa 

sanitarnego.  

 

 

6.2. Liczba czytelników i wypożyczeń w filiach szpitalnych: 

 

 

Filia 

szpitalna 

Stan 

księgozbioru ogółem 
Liczba czytelników     Wypożyczenia 

 2019 

r. 

2020 r. 2019 r. 2020 r. 2019 r. 2020 r. 

Filia nr 34  4.101 3.863 1.257 402 10.558 3.372 

Filia nr 38  2.573 2.516 1.650 384 8.207 1.843 

 

 

 

 

 

https://mbp.katowice.pl/aktualnosci/976-bajka-przez-telefon
https://www.facebook.com/507507552967489/posts/1096156360769269/
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6.3. Zbiory dla czytelników niepełnosprawnych: 

 

Zbiory książki mówionej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach to 37.557 

egzemplarzy, w tym: 

742 – tytułów na kasetach magnetofonowych  

1.597 – tytułów w formacie Czytaka i 2.294 LARIX 

-  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  

32.352– tytułów na płytach CD w Filiach nr: 1,6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 

28, 31, 32, 33, 35, 36, 5Mł, 9  

- dostępnych dla wszystkich czytelników, które chętnie są wypożyczane przez osoby starsze na 

terenie całego miasta.  

 

Do zbiorów Biblioteki w 2019 r. przybyło ogółem 3.208 audiobooków na kwotę 48.138,71 

zł.(w 2019 r. 2734 audiobooki na kwotę 48.743,87 zł), głównie dzięki środkom pozyskanym 

z Budżetu Obywatelskiego. Katowic. 

 

6.4. Stanowiska komputerowe i inne sprzęty techniczne przystosowane dla osób 

z dysfunkcją wzroku 
 

Oddział Książki Mówionej  posiada sprzęt przystosowany dla osób  z dysfunkcją wzroku: 

powiększalnik elektroniczny MyReader, stanowisko komputerowe przystosowane dla osób                        

z dysfunkcją wzroku wyposażone w linijkę  brajlowską oraz program Windows Eyes, 

posługujący się syntezatorem mowy oraz 9 szt. Czytaka Plus. Ponadto w ramach projektu 

„Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabo 

widzących” realizowanego przez Stowarzyszenie „Larix” użyczono bibliotece 3 szt. Czytaka 

Plus.  

Z możliwości wypożyczenia Czytaka skorzystało 48 osób 

 

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. 

 

Katowicka Srebrna Książka dla Seniorów 

W sierpniu 2020 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, wraz z Urzędem Miasta 

Katowice, zainaugurowała działalność Srebrnej Książki – usługi dowozu książek do domu 

czytelnikom starszym, chorym, niepełnosprawnym. Srebrna Książka jest rozwinięciem usługi 

Książka na telefon, którą MBP Katowice prowadziła od wielu lat.  

Od 11 sierpnia do 31 grudnia, zrealizowano 361 wizyt, dostarczono 1805 książek 

 

PROMOWANIE TWÓRCZOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH organizowanie w 

2020 roku wystaw i spotkań z twórcami niepełnosprawnymi 

 

Maraton pokoleń – promocja książki autorstwa Marka Wendreńskiego i Wiesława Kaczora, 

wnuka i dziadka, o tym, w jaki sposób startują wspólnie w biegach na czas oraz o 

przygotowaniach do maratonu, gdzie wiek i niepełnosprawność nie stanowią żadnych 
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ograniczeń. Panowie byli gośćmi Biblioteki, w ramach cyklu spotkań Nie-Zwykli (13 stycznia, 

Filia nr 1, ul. Ligonia 7). 

                                                                           

                                                                    

7. Sprawy kadrowe i sytuacja zawodowa bibliotekarzy 

 

7.1. Ogólna ocena stanu zatrudnienia 

 

Stan zatrudnienia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach na dzień 31.12.2020 

r. wynosił 184 osoby, co stanowiło 180,5 etatu przeliczeniowego, w tym: 176 osób 

pełnozatrudnionych oraz 8 osób niepełnozatrudnionych. Z pracujących wyłączono 3 osoby, 

których stosunek pracy uległ zawieszeniu w związku z urlopem wychowawczym. 

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. stanowiło 97,8 % zatrudnienia planowanego. 

Miejska Biblioteka Publiczna zatrudnia 11 osób niepełnosprawnych z różnego typu 

dysfunkcjami, w tym: 

- 3 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 

- 5 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 

- 3 osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności. 

Struktura zatrudnienia w dniu 31.12.2020 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach 

przedstawiała się następująco: 

- pracownicy merytoryczni: 137 osób tj. 136,875 etatu 74,5 % ogółu pracowników,  

- pracownicy administracyjni: 26 osób tj. 23,875 etatu 14,1 % ogółu pracowników, 

- pracownicy obsługi: 21 osoby tj. 19,75 etatu 11,4 % ogółu pracowników. 

W dniu 31.12.2020 r. wykształcenie kierunkowe (średnie i wyższe z zakresu 

bibliotekoznawstwa) posiada 79,6 % ogółu pracowników merytorycznych a 70,1 % 

pracowników merytorycznych stanowiły osoby z wykształceniem wyższym z zakresu 

bibliotekoznawstwa. 

Aby zapewnić wysoką jakość świadczonych usług dużą wagę przykłada się również do 

kompetencji osobowościowych zatrudnionych osób, jak np. właściwe funkcjonowanie w 

grupie, budowanie odpowiednich relacji podczas kontaktów z użytkownikami Biblioteki. 

 

Struktura poziomu wykształcenia w dniu 31.12.2020 r.: 

 

 

Pracownicy administracyjni 

Rodzaj wykształcenia Liczba osób % ogółu pracowników 

wykształcenie wyższe 20 76,9 

wykształcenie średnie 6 23,1 

RAZEM 26 100 
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Pracownicy merytoryczni 

Rodzaj wykształcenia Liczba osób % ogółu pracowników 

wykształcenie wyższe 121 88,3 

w tym: 

 wyższe bibliotekarskie 
96 70,1 

wykształcenie średnie 16 11,7 

w tym: 

 średnie bibliotekarskie 
13 9,5 

RAZEM 137 100 

 

 

7.2. Średnia płaca brutto w przeliczeniu na etaty (z uwzględnieniem wszystkich 

składników) 

            - pracowników merytorycznych – 3.463 zł, 

            - pracowników administracyjnych – 4.262 zł, 

- pracowników obsługi –  3.167 zł. 

 

7.3. Udział pracowników w doskonaleniu zawodowym 

 

Rozmawiamy! O ważnych tematach w książkach dla dzieci i młodzieży – warsztaty 

szkoleniowe dla bibliotekarzy, z przedstawicielami Wydawnictwa Dwie Siostry  

i Wydawnictwa Widnokrąg. Udział w warsztatach wzięli pracownicy bibliotek z województwa 

śląskiego (3 lutego, godz. 10.00-14.30, Filia nr 16, ul. Wajdy 21 

 

 

L.p. Szkolenie/konferencja - stacjonarne  Liczba osób Data Miejsce 

1 

Akcja bilans 2019 r w instytucjach 

kultury, zmiany w przepisach w 2019 

roku i na 2020 rok dotyczące 

instytucji kultury. 2 20.01.2020 Kraków 

2 
Szkolenie – system rejestracji czasu 

pracy 2 03.02.2020 Piekary Śląskie 

3 

 

Rozmawiamy! O ważnych tematach w 

książkach dla dzieci i młodzieży – 

szkolenie 42 03.02.2020 Katowice 

4 Szkolenie ZUS 1 03.03.2020 Chorzów 

5 Pracownicze Plany Kapitałowe 2 04.03.2020 Katowice 

6 
Międzynarodowy Festiwal Literatury 

Dziecięcej 2 9-10.07.2020 Rabka Zdrój 

7 Festiwal Literacki Patrząc na Wschód 1 12-16.08.2020 Buda Ruska 
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Bibliotekarz systemowy wziął udział w zdalnym szkoleniu z obsługa multiwyszukiwarki 

Integro - 09.12.2020. 

 

Czas zamknięcia filii bibliotecznych i pracy zdalnej bibliotekarze i pracownicy biblioteki 

poświęcili na dokształcanie się, poszerzanie umiejętności obsługi programów usprawniających 

pracę w trybie online i utrzymywanie kontaktu z czytelnikami. 

 

W 179 szkoleniach online frekwencja pracowników MBP wyniosła 518.  

 

Pracownicy merytoryczni kontynuujący studia doktoranckie   

   - filologia polska - 1 osoba 

   - literaturoznawstwo - 1 osoba 

 

 

8. Finansowanie 

 

8.1. Wielkość budżetu Biblioteki na działalność bieżącą w 2020 r., ogółem  - 

13.311.100,34 zł. 

 

8.2. Koszty utrzymania, ogółem 1.834.124,53 zł 

 (opał, gaz, energia elektryczna, energia cieplna, woda, czynsze, wywóz nieczystości, 

usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, remonty bieżące np. malowanie, 

drobne naprawy, konserwacje, środki czystości, materiały biurowe). 

 

8.3. Dochody własne, ogółem 170.860,22 zł  
(kary pobierane od czytelników, wynajem pomieszczeń, usługi kserograficzne, 

darowizny pieniężne, odsetki bankowe, inne dochody z działalności gospodarczej). 

 

8.4. Darowizny rzeczowe (książki do księgozbioru, monitor, czytaki) – 156.463,95 zł.  

 

8.5. Inne środki finansowe pozyskane przez Bibliotekę ogółem 736.119,65 zł,  
w tym: 

 

8.5.1. Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 96.150 zł,  

w tym: 

– Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” w ramach Programu 

Wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup 

nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków MKiDN– 96.150 zł, 

 

 

8.5.3. Z innych źródeł - 84.305,50 zł, 

w tym: 

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach  

– 8.580,06 zł, 

       tytuł projektu: Działanie kulturalne uzupełniające ofertę wsparcia w projekcie 

będące elementem projektu pn.: Centrum Społecznościowe – Nasze Załęże – I etap 

współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna 

integracja, Poddziałanie 9.1.1 Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego 

społeczności lokalnych –ZIT, 
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–  4.475,35 zł, 

     tytuł projektu: Działanie kulturalne oraz rekreacyjne uzupełniające wsparcie w 

ramach programów aktywności lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska 

rodzinnego, będące elementem projektu pn.: Wzmocnienie systemu wsparcia osób w 

wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego – I etap, współfinansowanego ze 

środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WSL 2014-2020, 

Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, 

Poddziałanie 9.1.1 Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności 

lokalnych –ZIT. 

- Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny – 4.000 zł, 

– tytuł projektu: IV Tydzień Kultury Żydowskiej. 

- Rada Jednostki Pomocniczej nr 8 os. Witosa - 1.799,99 zł, 

– tytuł projektu: Zakup nowości książkowych dla Filii nr 12 MBP w 

Katowicach. 

- Inicjatywy Lokalne Mieszkańców – dotacje celowe: 

   - 1.400 zł Senioralna Akademia Kultury „Z muzyką i smakiem poznaję świat” , 

   - 3.000 zł „Integracyjne warsztaty projektowania wnętrz dla seniorów i młodzieży w  

filii nr 3”  

   - 1.700 zł „Kulturalna Biblioteka dla Piotrowic i Ochojca – organizacja spotkań i 

warsztatów w Filii nr 10”  

   - 2.500 zł, „Nie tylko czytamy – spotkania z kulturą w Filii nr 11”, 

   - 3.000 zł „Spotkajmy się w Bibliotece – spotkania autorskie, podróżnicze, ekologiczne 

i prozdrowotne w Filii nr 12”, 

   - 1.462,40 zł  „Dofinansowanie wypożyczalni gier planszowych dla Filii nr 17”, 

   - 3.000 zł  „Młodzi zaczytani, starsi wysportowani – cykl spotkań zorganizowanych w 

Filii nr 20”, 

   - 4.000 zł „Bajkowe wakacje w Mieście Ogrodów – cykl zajęć dla dzieci 

zorganizowanych w Filii nr 26”,  

   - 5.000 zł  „Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych dla Filii nr 27”, 

   - 1.800 zł, „Godzina z literaturą – spotkania autorskie z pisarzami w Filii nr 32”, 

   

 Działalność inwestycyjna – UM Katowice: 

 "Zakup bibliotekowozu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Katowicach" – 38.587,70 zł. 

 

8.5.4. Budżet partycypacyjny (obywatelski):  555.664,15 zł,  

 

- przeznaczenie: 

   Działalność bieżąca  

 Zakup książek, audiobooków oraz czasopism dla wskazanych filii 

387.519,24 zł, 

 Zakup  sprzętu komputerowego oraz odnowienie i wyposażenie 

wskazanych filii – 46.885,47 zł, 

 Działalność kulturalno-oświatowa w wybranych filiach – 103.023,25 zł. 

Działalność inwestycyjna  

 Zakup sprzętu multimedialnego dla filii nr 6 przy ul. Bytomskiej 8A w 

Katowicach – 18.236,19 zł. 
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