
Sprawozdanie  z działalności Biblioteki Publicznej 

w Czerwionce-Leszczynach 

za rok  2009 
 

 

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, zmiany 

wprowadzono do regulaminu wynagradzania ( dotyczyły zasady 

przeprowadzania waloryzacji płac). 

W 2009 roku przeprowadzone zostały kontrole przez Biuro Audytu i 

Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny i 

Komisję rewizyjną. W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych 

uchybień. 

Sprawy biblioteki i czytelnictwa w 2009 roku omawiane były na 3 sesjach 

Rady Miejskiej i 4 posiedzeniach Komisji Oświaty i Kultury Rady 

Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. 

Głównym problemem będącym przedmiotem tych posiedzeń to 

finansowanie placówek bibliotecznych. 

Biblioteka posiada własną stronę internetową od 2008 roku  

(www.biblioteka-czerwionka.pl). Informacje oraz ich aktualizacja 

umieszczane są tematycznie. Strona ta prowadzona jest przez pracownika 

biblioteki. Oprócz własnej strony internetowej biblioteka posiada BIP na 

stronie Urzędu Gminy i Miasta. 

W celu odzyskiwania zbiorów niezwróconych przez czytelnika Biblioteka 

stosuje własne doświadczenia tj. telefoniczne wczesne upomnienia, 

upomnienia wysyłane pocztą lub wezwania do zwrotu, współpraca z 

szkołą a szczególnie z wychowawcą klasowym, nie współpracuje z 

firmami windykacyjnymi. 

 

 

 

 

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


2. Zmiany w sieci: modernizacja bazy lokalowej. 

2.3. W  roku sprawozdawczym zakupiono 2 kserokopiarki dla filii w 

Dębieńsku i w Czuchowie. 

2.4. Nowy lokal w roku sprawozdawczym uzyskała filia w Dębieńsku 

Starym. Placówka została przeniesiona z budynku gminnego, w którym 

była na piętrze do budynku Gimnazjum na parterze. 

Biblioteka posiada osobne wejście, dwa pomieszczenia  ( dla dzieci z 

kącikiem czytelniczym i wypożyczalnią dla dorosłych) Metraż tej 

placówki został powiększony o 24 m2. 

Pozostałe lokale biblioteczne nie uległy zmianie i nie są przystosowane 

dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

2.5. Usytuowanie lokali oraz problemy: 

 

Biblioteka Centralna – lokal w budynku gminnym na parterze 

Filia nr 1 Leszczyny – lokal w budynku gminnym na parterze 

Filia nr 2 Dębieńsko Wielkie – lokal w budynku parafialnym na parterze 

Filia nr 3 Dębieńsko Stare – lokal w Gimnazjum na parterze 

Filia nr 4 Bełk – lokal w budynku Zespołu szkół w piwnicy 

Filia nr 5 Palowice – lokal w budynku gminnym na piętrze 

Filia nr 6 Przegędza – lokal w budynku gminnym w piwnicy 

Filia nr 7 Książenice – lokal w budynku Szkoły Podstawowej na piętrze 

Filia nr 8 Szczejkowice – lokal w budynku gminnym na parterze 

Filia nr 9 Czuchów – lokal w budynku Zespołu Szkół na parterze 

Filia nr 10 – lokal w budynku prywatnym na parterze. 

 Lokalizacja lokali bibliotecznych jest dobra. Problemem naszych 

placówek jest przystosowanie lokali dla osób niepełnosprawnych, 

wyposażenie w nowoczesny sprzęt oraz zakup książek. 

 

3. Komputeryzacja:  ankieta 

 

4. Zbiory biblioteczne. Polityka gromadzenia w roku sprawozdawczym. 

Biblioteka zakupiła z dotacji samorządowej 2270 woluminów za 46.058 zł. 

- literatura dla dzieci                 -  390  wol. 

- literatura dla dorosłych           -  1205wol.  

- literatura popularnonaukowa  -  675  wol. 

Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2009 roku 

wynosiła 8.500 złotych a zakupiono 322 woluminy w tym: 

 - literatura dla dzieci                  -  119 wol. 

- literatura dla dorosłych            -  79   wol. 

- literatura popularnonaukowa  -  124 wol. 

Książki gromadzono i opracowano dla wszystkich placówek. Kierownicy 

placówek sporządzają miesięczne zamówienia opracowane na podstawie 

potrzeb czytelników i własnych. Na comiesięcznych naradach poruszana jest 



tematyka zakupów i uzupełniania zbiorów. Dodatkową informację o 

potrzebach czytelniczych uzyskuje się przez informacje czytelnicze na stronie 

internetowej.  

Biblioteka nie gromadzi zbiorów audiowizualnych i elektronicznych ze 

względu na brak pomieszczeń i środków finansowych. 

Prenumerata czasopism została zmniejszona ze względów finansowych. 

Biblioteka Centralna prenumeruje 12 czasopism w tym dzienniki, gazety 

regionalne oraz prasę fachową ( Bibliotekarz, Poradnik Bibliotekarza, 

Vademecum Bibliotekarza, Nowe Książki).  

 W 2009 roku przeprowadzono selekcję zbiorów podczas 3 inwentaryzacji 

księgozbiorów. Zubytkowano 12 082 woluminy w tym: 

  Lit. dla dzieci  -         2 071 wol. 

  Lit. dla dorosłych  -  6 595 wol. 

  Lit. popul-nauk  -     3 416 wol. 

 

5. Czytelnictwo. Promocja Biblioteki. Działalność informacyjna. 

W roku sprawozdawczym zarejestrowano 9 181 czytelników 

Bibliotekę odwiedziło 96 941osób. Z usług Biblioteki korzystało 986 studentów, 

3953 uczniów, 1376 pracowników umysłowych, 1185 robotników, 

5 rolników, 114 innych zatrudnionych oraz pozostali 1562. 

 Struktura udostępniania książek na zewnątrz w 2009 roku: 

 - Ogółem wypożyczono 246 592 woluminów 

W tym: 

 - literatury pięknej dla dzieci – 58 470 

 - literatury pięknej dla dorosłych – 124 079 

 - literatury popularnonaukowej – 69 043 

Spadek liczby wypożyczeń o 4 657 woluminów nastąpił w związku z czasowym 

zamknięciem 2 filii ze względu na choroby personelu oraz inwentaryzacja w 

bibliotece centralnej. 

W roku 2009 udostępniono 12 713 książek i czasopism na miejscu. 

Najbardziej poczytne książki z literatury pięknej w 2009 roku to: 

- „Dom nad Rozlewiskiem” M. Kalicińskiej, 

- „Zaćmienie” S. Meyer,  

- „Czarny ogród” M. Szejnert, 

- „Weronika postanawia umrzeć” P. Coelho, 

- „Heban” R. Kapuściński. 

- oraz wszystkie książki H. Cobena. 

 Najbardziej poszukiwane pozycje z literatury naukowej to: 

- „Socjologia: analiza społeczeństwa” P. Sztompka 

- „Historia myśli socjologicznej” J. Szacki 

- „Wprowadzenie do socjologii” B. Szacka 

 

 



5.2.  Najważniejsze wydarzenia kulturalne w naszych placówkach cieszących 

się wielkim zainteresowaniem wśród czytelników to:  

- 2 spotkania z autorem Jerzym Buczyńskim promujące książkę „ Zwierciadło 

Śląskie” 

- spotkanie z misjonarzem z Kongo Tomaszem Laskowskim. 

Przez cały rok dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia edukacyjne: 

„Internet na wesoło” – uczestnicy warsztatów zdobywali praktyczne 

umiejętności związane z użytkowaniem komputera. 

Szydełkowanie z pasją – „realizując własne marzenia z myślą o was tworzymy” 

– warsztaty te są wspaniałą formą spędzania wolnego czasu jak również nauką 

młodych czytelniczek robótek ręcznych. 

 Wydarzenia promujące nasze placówki w 2009 roku to: 

 - wystawa robótek ręcznych w gminnych placówkach 

 - wystawa geologiczna „ Skarby Ziemi czyli minerały i skamieniałości 

 - udział w VI Katowickich Prezentacjach Bibliotecznych 

 - tworzenie teczki „ Program działalności kulturalno-edukacyjnej  

   Biblioteki Publicznej w czerwionce-Leszczynach. 

Szczegółowy program działalności zawiera  załącznik „teczka kulturalna 

bibliotek”. 

5.3.  W 2009 roku zapisano do biblioteki 3 576 czytelników do 19 roku życia. 

Przeprowadzono z tą grupą czytelników lekcje biblioteczne, konkursy 

plastyczne. Nasze placówki współpracowały ze szkołami podstawowymi, 

gimnazjami, zespołem szkół, przedszkolami, parafiami, domami kultury, 

Towarzystwem Sympatyków Ziemi Dębieńskiej oraz Zespołem Terapii 

Zajęciowej. W roku sprawozdawczym dołożono wszelkich starań w celu 

wzbogacenia księgozbioru dla tej grupy wiekowej lecz potrzeby są dużo 

większe. Ograniczona kwota na zakup nowości nie pozwala zaspokoić tych 

potrzeb. 

5.4.  Biblioteka zorganizowała coroczny „Bajkowy wieczór z Astrid Lindgren”, 

którego celem była promocja literatury dziecięcej, w szczególności powieści 

pisarki dziecięcej Astrid Lindgren. Spotkanie miało charakter teatru-zabawy. 

Ilość uczestników przekroczyła nasze możliwości organizacyjne. 

We wszystkich placówkach powstały kluby bajkowe, w których odbywają się 

edukacyjno-plastyczne zajęcia dla przedszkolaków i dzieci szkół 

podstawowych. Zajęcia z dziećmi w ramach klubu oprócz promocji literatury 

dziecięcej dostępnej w placówce rozwijają wyobraźnię dzieci, pozwalają 

pogłębić i utrwalić wiedzę literacką. W grudniu zawitał do Biblioteki Mikołaj. 

Spotkanie to ucieszyło nie tylko dzieci ale i rodziców. 

5.5.  Wykorzystanie czytelni ulega corocznie pewnym zmianom. Odbywają się 

tam zajęcia z czytelnikiem, indywidualne korepetycje, spotyka się młodzież. 

Czytelnia zaczyna pełnić rolę Klubu spotkań pokoleń. 

 



5.6.  Wszystkie placówki służyły informacją regionalną, turystyczną, w zakresie 

dostępnych źródeł tj. Internet i książka. Udzielono 9070 informacji. 

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. 

W 2009 biblioteka współpracowała z osobami niepełnosprawnymi z Zespołu 

terapii zajęciowej. W ramach biblioterapii prowadzone były integracyjne zajęcia 

plastyczne, odbywały się wystawy prac oraz lekcje biblioteczne. 

7. Sytuacja zawodowa bibliotekarzy i innych pracowników Biblioteki. 

Ilość osób zatrudnionych      –  27 

Pracownicy merytoryczni     –  21 

Pracownicy administracyjni   -  4 

Pracownicy obsługi               –  2  

W marcu przeprowadzono waloryzację wynagrodzeń 

 Pracownicy merytoryczni – 2.096 zł 

 Pracownicy administracji -  2.671 zł 

 Pracownicy obsługi    -  1.569 zł 

8. Finansowanie 

 

Wielkość budżetu biblioteki ogółem 969.0001 zł 

Koszty utrzymania – 89.082 zł 

Dary      - 124 wol. za 2.664 zł 

Dochody własne    - 3.460 zł 

Urząd Gminy i Miasta otrzymał dofinansowanie ze środków UE w wysokości 

1.100.000 zł na przebudowę i modernizację budynku oraz wyposażenie. 

W programie Biblioteka + na 2009 rok wniosek  jako biblioteka partnerska 

został przyjęty negatywnie. 

 

9. Najważniejsze w 2009 roku. 

- brak środków finansowych na zakup komputerów dla filii 

- zbyt niskie środki finansowe na zakup księgozbioru i czasopism. 

 

 

 

 

 
 


