
Sprawozdanie  z działalności Biblioteki Publicznej 

w Czerwionce-Leszczynach 

za rok  2008 
 

 

1. Sytuacja organizacyjna Biblioteki.  

 

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach działa na postawie 

Statutu jako instytucja kultury ( Uchwała Nr VI /38/2000 Rady Miejskiej 

w Czerwionce-Leszczynach) 

Obejmuje swym zakresem 11 placówek bibliotecznych 

1 placówka w Czerwionce   - Biblioteka Centralna 

4 placówki w dzielnicy         - Czuchów, Dębieńsko Wielkie,  

          Dębieńsko Stare, Leszczyny 

6 placówek na wsi      - Bełk, Palowice, Szczejkowice, 

          Przegędza, Stanowice, Książenice 

Biblioteka posiada aktualne dokumenty organizacyjne, które  w 2008 roku 

nie uległy zmianie. 

W 2008 roku przeprowadzone zostały kontrole przez Biuro Audytu i 

Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny i 

ZUS. W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień. 

Sprawy biblioteki i czytelnictwa w 2008 roku omawiane były na 2 sesjach 

Rady Miejskiej i 2 posiedzeniach Komisji Oświaty i Kultury Rady 

Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. 

 

2. Zmiany w sieci: modernizacja bazy lokalowej. 

W 2008 roku sieć bibliotek i lokali nie uległa zmianie. Lokale 

biblioteczne są nie przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Zakupiono 2 komputery, drukarkę i 3 kserokopiarki oraz meble 

biblioteczne. 

Kserokopiarki i meble zakupiono dla filii bibliotecznych. Kserokopiarki 

poprawią jakość pracy. Korzystać będą z usług zarówno czytelnicy jak i 

mieszkańcy. 

 

3. Komputeryzacja: 

W 2008 roku zakupiono dla biblioteki centralnej 2 komputery, drukarkę i 

program biblioteczny Libra 2000. Pozostałe placówki biblioteczne nie 

posiadają komputerów.  

Biblioteka nie prowadzi rejestracji czytelników i wypożyczeń w 

posiadanym programie bibliotecznym. 

W roku sprawozdawczym została uruchomiona strona internetowa 

Biblioteki (www.biblioteka-czerwionka.pl)  

http://www.biblioteka-czerwionka.pl/


Ogółem biblioteka centralna posiada 7 komputerów podłączonych do 

Internetu 

3 komputery z programu IKONA – dla czytelników 

2 komputery w dziale księgowości i kadrowym 

2 komputery z programem LIBRA w dziale gromadzenia i opracowania 

księgozbioru.( zakupione w grudniu 2008r.) 

W bibliotece centralnej posiadany sprzęt techniczny jest wystarczający. 

Odczuwa się brak sprzętu w pozostałych filiach. 

 

4. Zbiory biblioteczne. Polityka gromadzenia w roku sprawozdawczym. 

Biblioteka zakupiła z dotacji samorządowej 1290 woluminów za 31.207 zł. 

- literatura dla dzieci                 - 206 

- literatura dla dorosłych           - 672 

- literatura popularnonaukowa  - 412 

Książki zakupiono dla wszystkich placówek. Kierownicy placówek przez 

cały rok współpracują z działem gromadzenia i opracowania zbiorów. 

Sporządzają miesięczne zamówienia opracowane na podstawie własnych 

potrzeb jak i czytelników. Na comiesięcznych naradach poruszana jest 

tematyka polityki zakupu i uzupełniania zbiorów. 

Biblioteka nie gromadzi zbiorów audiowizualnych i elektronicznych ze 

względu na brak pomieszczeń i środków finansowych. 

Prenumerata czasopism została utrzymana na poziomie ubiegłych lat. 

Biblioteka Centralna prenumeruje 14 czasopism w tym dzienniki, gazety 

regionalne oraz prasę fachową. Zainteresowanie prasą w naszych placówkach 

jest duże, ale ze względów finansowych nie można zwiększyć liczby 

prenumerowanych czasopism. 

Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2008 roku-22.800zł  

 Zakupiono 1266 woluminów 

W tym  

- literatura dla dzieci                 -  310 

- literatura dla dorosłych           - 167 

- literatura popularnonaukowa  - 789 

W roku sprawozdawczym z dotacji MKiDZN większą część środków 

przeznaczona na zakup literatury popularnonaukowej. 

W 2008 roku przeprowadzono selekcję zbiorów, zubytkowano 4 923 

woluminy w tym: 

- literatura dla dzieci                 -  1817 

- literatura dla dorosłych           - 1952 

- literatura popularnonaukowa  - 1154 

Reklasyfikacja zbiorów została zakończona w 2008 roku. 

Digitalizacja zbiorów zostanie rozpoczęta w 2009 roku. 

 

 



5. Czytelnictwo. Promocja Biblioteki. Działalność informacyjna. 

W roku sprawozdawczym zarejestrowano 9 165 czytelników. Bibliotekę 

odwiedziło 92 153 osób. Z usług Biblioteki korzystało 1013 studentów, 4087 

uczniów, 1296 pracowników umysłowych, 1112 robotników, 7 rolników, 95 

innych zatrudnionych oraz pozostali 1553. 

 Biblioteka w celu promowania i zaznaczania swej obecności w życiu 

kulturalnym na wsi i w mieście współpracowały ze szkołami, przedszkolami, 

domami kultury, parafiami i Towarzystwem Sympatyków Ziemi Dębieńskiej. 

Organizowały lekcje biblioteczne dla Zespołu Szkół ( przez cały rok), szkół 

podstawowych, przedszkoli. W celu upowszechniania czytelnictwa 

organizowano wystawy upamiętniające wydarzenia lokalne i krajowe, wystawki 

nowości wydawniczych, udzielano informacji i porad bibliotecznych. 

Kształtowano umiejętności zainteresowań literackich, pomagano w dotarciu do 

materiałów i informacji. 

Przez cały rok dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty robótek 

ręcznych. Odbyło się 56 spotkań. Zorganizowano 2 wystawy prac rękodzieła, 

które cieszyły się wielkim zainteresowaniem wśród mieszkańców. 

Zorganizowano spotkanie autorskie z Pawłem Grabczyńskim – młody poetą 

ziemi wodzisławskiej. W ramach obchodów 200-lecia Palowic zorganizowano 

wystawę zdjęć „ Palowice w starej fotografii”. 

Wszystkie placówki służyły informacją regionalną, turystyczną w zakresie 

dostępnych źródeł tj. Internet i książki. 

Udostępnianie zbiorów na miejscu: 

W 2008 roku udostępniono 8397 książek i czasopism na miejscu. 

 W roku 2008 zapisano do biblioteki 3713 czytelników do 19 roku życia. 

Przeprowadzono z tą grupą 48 lekcji bibliotecznych. Odbyło się 25 konkursów 

plastycznych. 

Do najciekawszych form należały. 

 - Konkurs rysunkowy „Obrazy malowane guzikami” 

 - Konkurs rysunkowy „Świąteczne witraże – prezent dla najbliższych” 

 - Konkurs rysunkowy „ Kochamy misie” 

Zorganizowano wieczór dla dzieci „Spotkanie z Astrid Lindgren”. W spotkaniu 

tym uczestniczyły dzieci z terenu gminy i miasta. Atrakcją tego wieczoru była 

sama Astrid Lindgren, w którą wcieliła się bibliotekarka. Całą atmosferę 

uzupełniały gry i zabawy oraz robienie prezentów. 

Tradycją naszych placówek są spotkania, konkursy i wystawki w gwarze 

Śląskiej. W roku sprawozdawczym zorganizowano spotkanie autorskie z Anną 

Stronczek – Ślązaczką 1998 roku, która opowiedziała gwarą o zwyczajach 

wielkanocnych oraz czytała swoją książkę „Bajki Omy Any”. 

Struktura udostępniania książek na zewnątrz w 2008 r.: 

Ogółem wypożyczono 251.249 Woluminów. 

 

 



W tym: 

 - literatura dla dzieci – 61455 

 - literatura dla dorosłych – 126.265 

 - literatura popularnonaukowa – 63.529 

 

6. Czytelnictwo i działalność na rzecz specjalnych grup użytkowników. 

Biblioteki na stałe opiekują się osobami starszymi i niepełnosprawnymi. 

Bibliotekarki w miarę potrzeb zanoszą książki tym osobom do domu. 

 

     7.Sytuacja zawodowa bibliotekarzy i innych pracowników biblioteki. 

Ilość osób zatrudnionych w 2008 r. – 27 

Pracowników merytorycznych – 21, pracowników administracji – 4, obsługi -2 

W marcu przeprowadzono waloryzację wynagrodzeń 

Średnia płaca brutto: 

 - prac. Merytoryczny - 1.789 zł 

 - prac. Administracji  - 2.579 zł 

 - prac. Obsługi   - 1.278 zł 

Biblioteka nie zatrudnia wolontariuszy i stażystów. 

 

8. Finansowanie. 

 

Wielkość budżetu biblioteki ogółem -  910 000 zł. 

Koszty utrzymania   - 89.635 zł. 

           Dary     - 6.670   zł. 

Dochody własne  - 2.475   zł 

 

     

9. Problem, który udało się rozwiązać w 2008 roku to zakup 2 komputerów 

do działu gromadzenia i opracowania zbiorów i uruchomienie własnej 

strony internetowej. 

Brak środków finansowych uniemożliwia zakup komputerów dla filii. 

 

 

 

 

 
 


