
Informacja dotycząca stanu i działalności Biblioteki 

Publicznej 

w Czerwionce-Leszczynach 

w 2010 roku 
 

 

1. Sytuacja organizacyjna Biblioteki, najważniejsze problemy w działalności 

Biblioteki. 

 

1.1 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 

 

1.2 Sprawy Biblioteki omawiane były na 2 sesjach Rady Miejskiej i 3 

posiedzeniach Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Czerwionce- 

Leszczynach. Przedmiotem posiedzeń była sprawa budżetu i zakupu 

nowości, pomieszczenia filii w Przegędzy do nowego lokalu oraz remontu 

Biblioteki Centralnej 

1.3 Najważniejszym sukcesem w działalności Biblioteki była realizacja 

Programu „ Biblioteka bez barier” od kwietnia do listopada 2010r. 

Problemem naszych placówek jest zaspokojenie potrzeb czytelnika dot. 

Książek i nowoczesnego sprzętu. 

2. Zmiany w sieci. Modernizacja bazy lokalowej 

2.1   - 

2.2   - 

2.3 Biblioteka Centralna została wyposażona w 3 komputery i 2 

urządzenia wielofunkcyjne z Programu „ Biblioteka bez barier” 

2.4 Biblioteka nie uczestniczyła w Programie Rozwoju Bibliotek 

2.5 Biblioteka Centralna została objęta projektem „ Biblioteka bez barier” 

przebudowa i wyposażenie. Beneficjentem programu jest Gmina i Miasto 

Czerwionka-Leszczyny. 

Celem projektu było stworzenie warunków do rozwoju biblioteki z 

szerokim dostępem. Wyremontowano zabytkowy budynek, wybudowano 

podjazd dla osób niepełnosprawnych, przystosowano drzwi oraz WC. 

Biblioteka uzyskała osobną czytelnię internetową, powiększono 

wypożyczalnię dla dzieci, zwiększono ilość miejsca dla działu 



gromadzenia i opracowania księgozbioru. Wyposażono czytelnię w 3 

dodatkowe komputery, 2 urządzenia wielofunkcyjne oraz sprzęt biurowy. 

Pozyskano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1,1 mln zł. 

Nowy lokal w 2010 roku uzyskała filia w Przegędzy. Placówka została 

przeniesiona z budynku Ośrodka Zdrowia, w którym był w piwnicach do 

Szkoły Podstawowej na parterze. Biblioteka posiada osobne wejście i dwa 

łączone pomieszczenia. Metraż tej placówki wynosi 56,16m
2
.  

Pozostałe lokale biblioteczne nie uległy zmianie. 

3. Komputeryzacja  - Ankieta- 

 

4. Zbiory biblioteczne.  

4.1 Polityka gromadzenia zbiorów. 

Biblioteka zakupiła z dotacji samorządowej 218 woluminów za 3.321 zł. 

- literatura dla dzieci                 - 36 

- literatura dla dorosłych           - 122 

- literatura popularnonaukowa  - 60 

Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2010 roku 

wynosiła 8.500 zł. Zakupiono 377 woluminów w tym: 

- literatura dla dzieci                 -  99 

- literatura dla dorosłych           - 211 

- literatura popularnonaukowa  - 67 

 

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 ze strony internetowej. 

    Większa ilość zakupionych książek jest przeznaczonych dla Biblioteki     

    Centralnej. 

4.2 W 2010 roku przeprowadzono selekcję zbiorów podczas 2 

inwentaryzacji  

    księgozbiorów. Zubytkowano 3 338 wol. 

 - lit. dla dzieci                 - 706 

 - lit. dla dorosłych          – 1545 

 - lit. popularnonaukowa - 1087 

4.3 Literatura obcojęzyczna – nie zakupiono żadnych publikacji ze 

względu na brak środków finansowych. 

 

5. Czytelnictwo. Promocja Biblioteki. Działalność informacyjna. 

W roku sprawozdawczym zarejestrowano 8 684 czytelników. Bibliotekę 

odwiedziło 84 522 osób. Z usług Biblioteki korzystało 888 studentów,   

3553 uczniów, 1438 pracowników umysłowych, 1163 robotników, 5 rolników, 

112 innych zatrudnionych oraz pozostali 1525. 



  

Struktura udostępniania książek na zewnątrz. 

Ogółem wypożyczono 216 116 wol. w tym: 

 - lit. dla dzieci        -  57 250 

 - lit. dla dorosłych   – 112 696 

 - lit. popularnonaukowa   – 46 170 

Spadek liczby czytelników i wypożyczeń nastąpił w związku z zamknięciem 

przez 7 miesięcy Biblioteki Centralnej i filii nr 6 w Przegędzy przez miesiąc 

 ( przeniesienie lokalu do Szkoły Podstawowej).  

W 2010 roku udostępniono 19 055 książek i czasopism na miejscu. 

Najbardziej poczytne książki z literatury pięknej w 2010 roku: 

„ Dom nad rozlewiskiem”    M. Kalicińska 

„ 11 minut”          Coelho 

„ Podróż Bena”         D. Lessing 

“Zmierzch”          S. Meyer 

“Jeździec miedziany – trylogia”    P.Simons 

Najbardziej poszukiwanie pozycje z literatury popularnonaukowej to „ 

„Psychologia i życie” – Zimbardo 

„ Metodyka i technika badań pedagogicznych” – M. Łobodzki 

„ Finanse Publiczne” – S. Owsiak 

„Kryminologia” – B. Hołyst 

 

 

5.2 Najważniejsze wydarzenia kulturalne, promocyjne i edukacyjne. 

Wydarzenia kulturalne w naszych placówkach cieszące się wielkim 

zainteresowaniem wśród czytelników to: 

 - spotkanie z aktorką Anną Dymną 

 - spotkanie z Śląskim pisarzem Jerzym Buczyńskim 

 - dyskusyjny klub książki ( na spotkaniach, w których uczestniczyło 40 

czytelników. Omawiane były najchętniej czytane książki, poruszano tematykę 

nowości wydawniczych) 

 - Internet na wesoło – uczestnicy warsztatów zdobywali umiejętności 

związane z użytkowaniem komputera 

 - 4 wystawy malarskie A. i A. Marcol 

 - 10 wystaw prac robótek ręcznych „Szydełkowanie z pasją” 

 - wykonanie dekoracji świątecznych dla parafii św. Jerzego w Dębieńsku 

 - 4 wystawy fotograficzne – Pasja w obiektywie 

 - 4 wystawy hafciarskie „ Igłą i nitką malowane 

5.3 W 2010 roku zapisano do Biblioteki 3 233 czytelników do 19 roku 

życia. Nasze placówki współpracowały ze szkołami podstawowymi, 

gimnazjami, zespołem szkół oraz przedszkolami. Przeprowadzono z tą grupą 

czytelników lekcje biblioteczne, warsztaty plastyczne, konkursy, głośne czytanie 

bajek. Najmłodsi czytelnicy rejestrowani w naszych placówkach są od 7 roku 



życia. Ograniczona kwota na zakup książek nie pozwala zaspokoić potrzeb 

najmłodszego czytelnika. 

5.4 We wszystkich placówkach w bajkowych klubach odbywały się 

zajęcia edukacyjno-plastyczne. Zorganizowano konkursy pozwalające pogłębić i 

utrwalić wiedzę literacką oraz połączyć pasję dzieci z książką. 

 Najważniejsze przykłady: 

-  „Papirus, papier, książka” – konkurs zorganizowany wspólnie z szkołą 

podstawową dot. Haseł i zagadek mówiących o początku powstania papieru aż 

do książki. 

-  „Dzień Kota” – czytanie bajek i legend o kotach przedszkolakom, 

atrakcją spotkania były 2 żywe perskie koty. 

- Bajkowe konkursy „ zgadnij jaka to bajka” Gry i zabawy podczas ferii 

- „ Nasz pianista Fryderyk” – konkurs wiedzy o życiu i twórczości 

Fryderyka Chopina. 

 

5.5 Wykorzystanie czytelni 

Najchętniej do czytelni przychodzi młodzież gimnazjalna oraz studenci. 

Odbywają się tam oprócz czytania książki a korzystania z Internetu spotkania, 

dyskusje oraz indywidualna pomoc w nauce. 

 

5.6 Wszystkie placówki służą informacją fachową, regionalną, turystyczną w 

zakresie dostępnych źródeł. Udzielono 7 645 informacji. 

 

6. Czytelnictwo i działalność na rzecz specjalnych grup użytkowników. 

6.1  -   

6.2  - 

6.3  - 

6.4 Biblioteki na stałe opiekują się osobami starszymi i 

niepełnosprawnymi. Bibliotekarki w miarę potrzeb zanoszą książki tym osobom 

do domu. Współpracują z pielęgniarkami środowiskowymi w ramach 

biblioterapii prowadzone były integracyjne zajęcia plastyczne, odbywały się 

wystawy prac oraz lekcje biblioteczne. 

Biblioteka współpracowała z zespołem terapii zajęciowej oraz Zespołem Szkół 

Specjalnych im. Weroniki Sherborne w Leszczynach. Każdego roku zwiększa 

się liczba osób „ trzeciego wieku” korzystających z różnych form spędzania 

wolnego czasu oferowanych przez nasze placówki ( Internet, książka lub kluby 

dyskusyjne, warsztaty manualne) 

 

 

 

 

 

 



7. Sytuacja zawodowa bibliotekarzy i innych pracowników Biblioteki 

 

Ogólny stan zatrudnienia  -  27 osób 

Etaty przeliczeniowe     -  24 

 

8. Finansowanie 

Wielkość budżetu biblioteki  -  825.700 zł 

Koszty utrzymania ogółem  -  101.121 zł 

Dary          -  1179 wol. za 22.291 zł 

Dochody własne        -  5.986 zł 

Urząd Gminy i Miasta otrzymał ze środków UE dofinansowanie na 

przebudowę i modernizację oraz wyposażenie na kwotę w wys. 

1.100.000zł. Remont zakończono w listopadzie 2010 r. 

 

 

 

 
 


