
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej
w Czerwionce-Leszczynach za rok 2013

1. Stan i zmiany w organizacji Biblioteki

1.1 Biblioteka  Publiczna  w  Czerwionce  –  Leszczynach  dział  na  podstawie  Statutu  jako 
instytucja kultury. Obejmuje swym zakresem 11 placówek bibliotecznych. Niska dotacja 
jaką  biblioteka  otrzymała  na  działalność  w  2013  roku  nie  zaspokoiła  potrzeb 
czytelniczych i kulturalnych naszego środowiska.

1.2 Dokumenty organizacyjne nie uległy zmianie. Ich zakres w stosunku do stanu w 2012 jest 
ten sam.

1.3 Biuletyn  Informacji  Publicznej  prowadzony  jest  na  stronie  urzędu.  Informacje 
aktualizowane są na bieżąco.

1.4 Zmiany i zagrożenia w sieci bibliotecznej w 2014 – nie istnieją.
1.5 W  2013  roku  Dyrektor  Biblioteki  została  odznaczono  przez  Prezydenta  RP  złotym 

medalem za długoletnia służbę oraz medalem 50-lecia za działalność przez Burmistrza 
Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny.

2. Zmiany w sieci. Modernizacja bazy lokalowej.

2.1---------
2.2---------
2.3---------
2.4 W roku 2013 nie zaszły żadne zmiany w zakresie przystosowania lokali bibliotecznych do 

potrzeb osób niepełnosprawnych.

3. Komputeryzacja- ankieta 

4. Zbiory biblioteczne

4.1. Polityka gromadzenia zbiorów 

Biblioteka zakupiła z dotacji samorządowej 315 woluminy za kwotę 7758zł
- literatura dla dzieci – 15 wol.
- literatura dla dorosłych - 210 wol.
- literatura popularno-naukowa - 90 wol.

Dotacja MKiDzN w 2013 roku wynosiła 21 900zł.
Zakupiono  2934  woluminów  w tym  ⅓ środków przeznaczono  na  zakup  książek  dla 
dzieci:

- literatura dla dzieci – 879 wol.
- literatura dla dorosłych – 455 wol.
- literatura popularno- naukowa- 111 wol.

Książki  gromadzono  i  opracowano  dla  wszystkich  filii  bibliotecznych. 
Na comiesięcznych naradach  kierowników filii  poruszana jest  tematyka uzupełniania 
zbiorów.  Dodatkowe  informacje  o  potrzebach  czytelników  uzyskuje  się  ze  strony 
internetowej.



4.2 Prenumerata czasopism

Ze względu na brak środków finansowych nie zakupiono żadnych czasopism.
Biblioteka otrzymała nieodpłatnie 4 tytuły czasopism:
„Śląsk”- Biblioteka Śląska,
„Kurier”- Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
„IRG”, „Nasze Miasto” – bezpłatny ogólnodostępny miesięcznik.

4.3  Formularz

5. Czytelnictwo. Promocja. Działalność informacyjna.

5.1.  W roku  sprawozdawczym  zarejestrowano  9153  czytelników.  Bibliotekę  odwiedziło 
85 998  osób.  Udostępniono  na  zewnątrz  246 637  woluminów,  na  miejscu  18  893 
woluminów.

5.2     Wybrane przykłady wydarzeń kulturalnych , edukacyjnych i promocyjnych
    - spotkanie z „Hajerem” Mieczysławem Bieńkiem autorem i podróżnikiem
    - spotkanie z autorem książek promujących region Śląski- Jerzym Buczyńskim
    - spotkanie  z  globtroterem  podróżującym  rowerem  po  Europie  –  Jarosławem 

Domańskim
    - wystawa rzeźby ludowej lokalnego twórcy 
    - walentynkowy wieczór z poezja Genowefy Błaut.

 
Wydarzenia edukacyjne cieszące się szczególnym zainteresowaniem to:

  - Warsztaty fotograficzne. Celem tych zajęć była obsługa aparatu i nauka zrobienia 
dobrego zdjęcia.

    -  Warsztaty  rękodzieła  i  papieroplastyki  mające  na  celu  naukę  i  przekazanie 
umiejętności   młodym uczestnikom. Organizowane były wystawy prac.

5.3    Czytelnictwo dzieci i młodzieży
W roku  2013  zapisano  do  Biblioteki  2951  czytelników  do  19  roku  życia.  Nasze 
placówki   współpracowały ze szkołami podstawowymi, gimnazjami, zespołem szkól 
licealnych  oraz  przedszkolami  oraz  szkoła  specjalną.  Przeprowadzono  lekcje 
biblioteczne,  warsztaty plastyczne,  konkursy oraz  spotkania  w klubach  bajkowych 
działających we wszystkich placówkach.

5.3.1  Szeroka  współpraca  z  organizacjami,  instytucjami   i  rodzicami  polegała  na 
organizowaniu  imprez,  warsztatów  i  spotkań  tematycznych  oraz  umieszczaniem 
informacji o życiu biblioteki w prasie i TVT.

5.3.2  Najważniejsze przykłady form pracy z dziećmi i młodzieżą.
           Tematem przewodnim w organizowanych imprezach był Julian Tuwim.

    -  zajęcia edukacyjno-plastyczne w Klubach bajkowych;
    -  imprezy wiodące podczas zimowych ferii – „Mam talent” i „Top Model
    -  spotkania dzieci z  żywymi zwierzętami i czytanie bajek i opowiadań o zwyczajach 

              i nawykach o kotach – Dzień Kota
    - haftowanie i dzierganie – nauka dzieci robienia ozdób i kartek przez organizatorkę 

warsztatów rękodzieła dla dorosłych.

Spotkania z ciekawymi postaciami - gośćmi byli kominiarze, sołtys, policjant 
i ratownik medyczny

    -  spotkanie autorskie z Elżbietą Bednarczyk. Aktorka, pisarka i tancerka wystąpiła 
       i przedstawiła swoje scenariusze do wierszy,



    -  przedstawienia  kukiełkowe  pt.  „Istotka  o  imieniu  miłość”  wystawione  przez 
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej dla przedszkolaków,

    -  spotkanie mikołajkowe dla dzieci od 3- 8 lat.

5.4 Działalność czytelni
      W roku sprawozdawczym czytelnię odwiedziło 11 793 osoby. Udostępniono na miejscu 

  18 893 woluminów.  Udzielono 7839 informacji.  Najczęściej  z  tych  usług  korzystają 
studenci  oraz czytelnicy grupy  od 25 – 60 lat. Wszystkie placówki służyły informacją 
fachową, regionalną  i turystyczną.

6. Obsługa osób niepełnosprawnych i specjalnych grup użytkowników.

6.1-----------
6.2-----------
6.3-----------
6.4-----------
6.5. Biblioteka na stałe opiekuje się osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Bibliotekarki 

zanoszą  książki  tym  osobom  do  domu.  W  ramach  biblioterapii  prowadzone  były 
integracyjne zajęcia plastyczne, wystawy i  integracyjne spotkania dzieci i młodzieży.

7. ---------------

8. Sprawy kadrowe i sytuacja zawodowa bibliotekarzy.

8.1  Ogólna ocena stanu zatrudnienia
  - ogółem zatrudnionych  – 26
  - etaty przeliczeniowe  – 21,025

8.2 Średnia płaca brutto w przeliczeniu na etat
  - pracowników merytorycznych - 2 100,04 zł
  - pracowników administracyjnych - 3 104,73 zł
  - pracowników obsługi  – 1 730,02 zł

8.3. ------------
8.4 Biblioteka  organizuje  1  raz  w  miesiącu  spotkania  wszystkich  kierowników  filii. 

Omawiane są zagadnienia dotyczące pracy placówek, potrzeb czytelnika.
8.5. -------------

9. Finansowanie

9.1   Wielkość budżetu Biblioteki ogółem 930 000,00 zł
9.2.  Koszty utrzymania ogółem – 148 096,20 zł
9.3   Dochody własne, ogółem – 1 237,60 zł
9.4.  Darowizny rzeczowe:
        Książki – 1174 za 26 436,00 zł
9.5.   Inne środki finansowe pozyskane przez Bibliotekę ogółem 27 100,00  zł, w tym:
9.5.1 Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- wysokość środków 21 900,00 zł
9.5.2 "Działaj  Lokalnie  VIII"  Polsko-Amerykańskiej  Fundacji  Wolności  realizowanego 

przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundusz Lokalny "Ramża"
- wysokość 5 200,00 zł, tytuł projektu – prezentacje „Spotkania ludzi z pasją”

9.5.3 -------------
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