
   

 

   Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej                                

w Czerwionce – Leszczynach za rok 2011 

 
 

1. Stan i zmiany w organizacji Biblioteki. 

1.1 Biblioteka Publiczna w Czerwionce – Leszczynach działa na podstawie statutu 

jako instytucja kultury. Obejmuje swym zakresem 11 placówek bibliotecznych. 

Niska dotacja jaką biblioteka otrzymała na działalność w 2011 roku nie 

zaspokoiła potrzeb czytelniczych i kulturalnych naszego środowiska. 

1.2  Dokumenty organizacyjne nie uległy zmianie. Ich zakres w stosunku do stanu 

w 2010r. jest ten sam. 

1.3 Sprawy Biblioteki omawiane były na 3 sesjach Rady Miejskiej, 4 posiedzeniach 

Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach. 

Przedmiotem posiedzeń była sprawa budżetu i zakupu nowości, stanu 

czytelnictwa oraz działalności kulturalnej naszych placówek. 

1.4 W Bibliotece przeprowadzona była kontrola przez pracownika Biura Audytu          

i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy i Miasta. Zakresem tematycznym 

kontroli były sprawy kadrowe i księgowości. 

1.5 --------- 
 

2. Zmiany w sieci. Modernizacja bazy lokalowej. 

2.1 ------- 
2.2 ------- 
2.3 Zakupiono dla biblioteki Centralnej projektor. 

2.4 ------- 
2.5 ------- 

 

3. Komputeryzacja – ankieta 

 

4. Zbiory biblioteczne 

4.1 Polityka gromadzenia zbiorów 

Biblioteka zamówiła z dotacji samorządowej 687 woluminów za 5600zł 

- literatura dla dzieci – 504 

- literatura dla dorosłych – 107 

-literatura popularno- naukowa – 76 

   Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2011roku wynosiła       

9000 zł.   Zakupiono 335 woluminów w tym: 

   - literatura dla dzieci – 33 

   - literatura dla dorosłych – 183 

   - literatura  popularno –naukowa – 119 



  Książki gromadzono i opracowano dla wszystkich placówek. Kierownicy placówek    

sporządzają miesięczne zamówienia opracowane na podstawie potrzeb czytelników 

i własnych. Na naradach poruszana jest tematyka uzupełniania zbiorów. Dodatkową 

informacje o potrzebach czytelniczych uzyskuje się ze strony internetowej. 

4.2 Z dotacji biblioteki Narodowej zakupiono dla centrali 44% , zaś dla filii 56% 

książek. 

4.3  Prenumerata czasopism. 

 Ze względu na brak środków finansowych nie zakupiono żadnych czasopism. 

 

4.4  Biblioteka otrzymała  nieodpłatnie 3 tytuły czasopism : 

„Śląsk” – Biblioteka Śląska 

:Kurier” – Urząd Gminy i Miasta  

„IRG” – bezpłatny miesięcznik ogólnodostępny 

4.5 Brak prenumeraty. 

 

5. Czytelnictwo 

5.1 W roku sprawozdawczym zarejestrowano 9697 czytelników. Bibliotekę 

odwiedziło 102 986 osób. Udostępniono na zewnątrz  263098 woluminów, na 

miejscu 20193 woluminy. Najbardziej poczytne książki z literatury pięknej: 

- W. Adamczyk – Kiedy Bóg odwrócił wzrok 

- N. Kampush – 3096 dni 

- Michalewicz- Danielewicz -Villas  

- M. Smitch – Pamiętniki wampirów 

- I. Racewicz – 12 rozmów  o miłości 

 

Z literatury popularnonaukowej 

 

Giddeus a. – Socjologia 

Pospiszyl – Patologia społeczna 

Honysz, Bielewicz – Górnictwo 

Davies – Europa walczy 

5.2 Wybrane przykłady wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych. 

 

Wydarzenia kulturalne w naszych placówkach cieszące się wielkim 

zainteresowaniem czytelników to: 

- spotkanie z księdzem egzorcystą Michałem Wolińskim; 

- spotkanie z niezależnym globtroterem, filozofem i fotografem Leszkiem 

Szczasnym; 

- spotkanie autorskie z Małgorzatą Michalską-Grzywna; 

- spotkanie z księdzem werbista Krzysztofem Grzybkiem; 

- spotkanie z podróżnikiem rowerzystą Jarosławem Domańskim; 

 

W piwnicy Biblioteki centralnej powstało miejsce spotkań utalentowanych osób.  

 

 



W ramach wydarzeń promocyjnych „W piwnicy pod  biblioteką” zorganizowano: 

- spotkanie poetycko – muzyczne Czesława i Jakuba Żemły 

- spotkanie poetyckie z okazji Dnia Matki 

- wieczorek młodych talentów 

- spotkanie przy Bonkawie 

- 3 wystawy prac malarskich: h. Chowaniec, M.Hointza – Szołdry, T.Ciuraby. 

 

Z wydarzeń edukacyjnych na szczególna uwagę zasługuje „Internet na wesoło” – 

cykliczne zajęcia dla dorosłych przez cały rok. Celem tych zajęć jest nauka i pomoc   

w obsłudze komputera i Internetu oraz cykl spotkań uczestniczek koła zainteresowań 

„Szydełkowanie z pasją” . Ich prace cieszą się dużym zainteresowaniem.  

Organizowane są wystawy. 

5.2  Czytelnictwo dzieci i młodzieży 

  W roku 2011 zapisano do Biblioteki 3432 czytelników do 19 roku życia. Nasze 

placówki współpracowały ze szkołami podstawowymi, gimnazjami, Zespołem Szkół 

Licealnych oraz przedszkolami. Przeprowadzono z tą grupa czytelników lekcje 

biblioteczne, warsztaty plastyczne, konkursy. Rynek wydawniczy literatury dla dzieci   

i młodzieży zaspokajają potrzeby młodego czytelnika. Ograniczona kwota na zakup 

książek nie pozwala zaspokoić potrzeb naszych najmłodszych czytelników.  

 

5.4 Najważniejsze przykłady form pracy z dziećmi i młodzieżą. 

 -zajęcia edukacyjno-plastyczne w klubach bajkowych 

- spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem i Andrzejem Derwiszem 

- spotkania edukacyjne z policjantem i strażakiem 

- konkurs: „Czy znasz gwarę Śląską” 

- wieczór w książkolandii z Astrid Lindgreen 

- teatrzyk żywego aktora: „Urodziny Kubusia Puchatka’ 

- lekcje biblioteczne – tworzenie bibliografii 

- spotkanie młodzieży z przedstawicielami prasy i lokalną telewizją TVT 

- spotkanie najmłodszych z przedstawicielami radia EM 

- impreza mikołajkowa 

5.5 Działalność dyskusyjnych Klubów Książki.  

Odbyło się 8 spotkań uczestników Klubu. Spotkania pt.”Czytam  bo lubię” promują 

nowości wydawnicze, zachęcają do czytania i obfitują w bogatą dyskusję na temat 

literatury i kultury. Gościem specjalnym jednego ze spotkań była Halina Chowaniec    

-  malarka, pisarka  i pedagog, autorka tomiku wierszy „Życie  jest opowieścią”. 

 

5.6   Wszystkie placówki służyły informacją fachową, regionalną  

i turystyczną w zakresie dostępnych źródeł. Udzielono 11 675 informacji. 

5.7---------------- 

 

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 w miarę potrzeb zanoszą książki tym osobom do domu. W ramach 

biblioterapii prowadzone były integracyjne zajęcia plastyczne , wystawy. Uczestnicy 

Warsztatów Terapii Zajęciowej zaprezentowali przedszkolakom widowisko teatralne 

„Królewna Śnieżka” .  Samodzielnie przygotowali kostiumy i rekwizyty. Bibliotekarki 

współpracowały z Zespołem Terapii Zajęciowej oraz Zespołem Szkół Specjalnych. 

Biblioteka promuje swoje usługi wśród osób niepełnosprawnych , organizując 

integracyjne lekcje biblioteczne, wystawy pracy manualnych i integracyjne spotkania.  

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

 

8. Sprawy kadrowe i sytuacja zawodowa bibliotekarzy. 

 

8.1 Ogólna ocena stanu zatrudnienia 

- Ogółem zatrudnionych – 25 

- etaty przeliczeniowe – 20,265 

W 2010 r. została przeprowadzona redukcja etatów. Zaniżone zostało wynagrodzenie 

pracowników (płaca zasadnicza i pochodne). Przyczyną tych działań była niska 

dotacja jaka otrzymano na 2011r. 

Pracownicy posiadają wymagane wykształcenie zawodowe. 

8.2  Średnia płaca brutto: 

 - pracownicy merytoryczni – 1758 

 - pracownicy administracyjni – 2930 

 - pracownicy obsługi – 1486 

8.3 -------------- 

8.4------------------ 

8.5 Biblioteka organizuje 1 raz w miesiącu spotkania wszystkich kierowników filii. 

Prowadzone są szkolenia pracowników. Tematyka szkoleń ustalana jest na początku 

roku wspólnie z pracownikami. 

8.6 W 1997 roku odznaką „Zasłużonego Działacza Kultury” przyznano Dyrektorowi 

Biblioteki i kierownikowi Filii w Bełku. 

 

9. Finansowanie 

9.1 Wielkość budżetu Biblioteki – 750.000zł 

9.2 Koszty utrzymania ogółem – 120.702zł 

9.3 Dochody własne – 1745zł 

9.4 Darowizny rzeczowe – 55.383zł 


