
Sprawozdanie z działalności
 Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach 

za rok 2007

1. Sytuacja organizacyjna Biblioteki.  
Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach działa na podstawie Statutu jako instytucja
 kultury ( uchwała Nr VI/32/2000 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, Książenice, Palowice, Przegędza, Stanowice, Szczejkowice

Biblioteka posiada aktualne dokumenty organizacyjne, które w 2007 roku nie uległy
zmianie. Sprawy biblioteki i czytelnictwa w 2007 roku omawiane były na 2 sesjach Rady
Miejskiej i 3 posiedzeniach Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach.

2. Zmiany w sieci i modernizacja lokali.  
W  2007  roku  sieć  bibliotek  i  lokali  nie  uległa  zmianie.  Zakupiono  regały  dla  filii  w 
Szczejkowicach,  stoliki  i  krzesła  dla  filii  w  Dębieńsku  oraz  szafy  i  dostawki  do  lady 
bibliotecznej dla Biblioteki Centralnej, rozdzielacze działowe dla filii w Dębieńsku Wielkim 
oraz  program  komputerowy  (płace).  Przeprowadzono  remont  sanitariatów  w  Bibliotece 
Centralnej oraz malowanie całego lokalu.

3. Komputeryzacja – ankieta  

4. Zbiory biblioteczne  
W roku sprawozdawczym biblioteka zakupiła z dotacji samorządowej 1,682 woluminy za 
34.085 zł

- literatura dla dzieci  -  178 wol.
- literatura da dorosłych -  1010 wol.
- literatura popularnonaukowa -  494 wol.

Książki zakupiono dla wszystkich placówek z pedagogiki, ekonomii, psychologii, turystyki
oraz historii i geografii naszego regionu, wzbogacono księgozbiory o wydane w 2007 roku
książki z poezją naszych regionalnych twórców oraz biografie i przewodniki turystyczne
naszych miejscowości.
Prenumerata czasopism została utrzymana na poziomie ubiegłych lat. Biblioteka Centralna
prenumeruje 3 dzienniki, gazety regionalne i 8 tytułów prasy fachowej.
Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2007 roku wynosiła 23.040 zł.
Zakupiono 1157 wol.

W tym: literatura dla dzieci   -  420
 literatura dla dorosłych   -  684
 literatura popularnonaukowa  -  53

W roku sprawozdawczym z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego większą
część środków przeznaczono na zakup literatury dla dorosłych.
W 2007 roku przeprowadzono selekcję zbiorów, zubytkowano 6407 wol. w tym:

W tym: literatura dla dzieci    -  1608
 literatura dla dorosłych    -  2804
 literatura popularnonaukowa   -  1995



Najwięcej książek wycofano z polityki, gospodarstwa domowego oraz techniki.
Reklasyfikacja zbiorów zgodnie z tablicami UDCP058 zostanie przeprowadzona w 2008r.

5. Czytelnictwo w tym dzieci i młodzieży. Promocja Biblioteki. Działalność informacyjna  
W roku sprawozdawczym zarejestrowano 9514 czytelników ( nastąpił spadek o 104).
Spadek czytelnictwa spowodowało zamknięcie na okres 1 miesiąca Biblioteki Centralnej
( remont ), filii nr 10 w Stanowicach ( 1,5 miesiąca remont budynku właściciela – szkody
górnicze) oraz filii nr 9 w Czuchowie ( 2 miesiące – chorobowe pracownika i scontrum
zdawczo-odbiorcze)
Biblioteki odwiedziło 92200 osób. Z usług Biblioteki korzystało 1083 studentów liczba
czytelników 4367 to uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i szkół licealnych, 1229 to
pracownicy umysłowi, 1098 robotnicy, 23 rolnicy, 191 inni zatrudnieni oraz pozostali 1523.
Biblioteki w celu promowania i zaznaczania swej obecności w życiu kulturalnym na wsi i 
mieście współpracowały ze szkołami, przedszkolami, domami kultury i parafiami.
Organizowały lekcje biblioteczne dla Zespołu Szkół ( przez cały rok ), szkół podstawowych, 
przedszkoli. Przez cały rok bibliotekarki brały udział w akcji “ Cała Polska czyta dzieciom”.
W  celu  upowszechniania  czytelnictwa  wykonano  we  wszystkich  placówkach  gazetki 
upamiętniające  ważne  wydarzenia  lokalne  i  krajowe,  wystawki  nowości  wydawniczych. 
Przez  cały  rok  dużym zainteresowaniem cieszyły  się  warsztaty  robótek  ręcznych wśród 
dorosłych  jak  i  dzieci.  W  poszczególnych  sołectwach  odbyły  się  wystawy  ich  prac. 
Szerzono znajomość gwary śląskiej poprzez zabawy, quizy oraz scenki aktorskie. Odbył się 
wernisaż malarski Czesława Fojcika człowieka, który ukochał Śląsk.
Wszystkie  placówki  a  szczególnie  Biblioteka  Centralna  służą  informacją  regionalną, 
turystyczną w zakresie dostępnych źródeł tj. Internet i książki.
Udostępnianie zbiorów na miejscu. 
W roku 2007 na miejscu udostępniono 11201 książek i czasopism. Nastąpił spadek o 879. 
Spadek wypożyczeń na miejscu spowodowany był zamknięciem 3 placówek przez okres 1 
miesiąca.

6. Czytelnictwo dzieci i młodzieży  
W 2007 roku zapisano do bibliotek 3981 czytelników do 19 roku życia. Przeprowadzono z 
tą grupą czytelników 32 lekcje biblioteczne dotyczące układu książek na półkach i katalogu. 
Młodzież  zapoznano z  tworzeniem bibliografii.  Odbyły  się  22  konkursy  plastyczne.  Do 
najciekawszych form należały:

- konkurs plastyczny “ Nasze szczęśliwe drzewo” 
                                  “ Biblioteka naszych marzeń”

    “ Jak chronimy naszą planetę”
W 2007 roku powstały w 3 placówkach warsztaty plastyczno-techniczne i nauki dziergania.
Na 17 spotkaniach dzieci szkolne wykonały balonikowe pisanki, ozdoby z masy solnej,
kartki świąteczne i ozdoby z wstążek. Zapoznały się z techniką malowania na szkle i
robótek ręcznych. Ich prace stanowiły dekoracje pomieszczeń oraz zorganizowano wystawy.
Przez cały rok biblioteki systematycznie odwiedzały dzieci z przedszkoli. Dla nich w
poniedziałki i czwartki organizowane były lekcje biblioteczne. Tradycją naszych placówek
stały się spotkania, konkursy i wystawki w gwarze śląskiej wśród nich zasługują na
wyróżnienie:
-“Skąd się wzion Skarbnik i jak pomogo górnikom”
- “Tak Ślązoczki sprzedawały kota”
Struktura udostępniania książek na zewnątrz w 2007 roku.
Ogółem wypożyczono 246129 woluminów

w tym: literatura dla dzieci - 67090
literatura dla dorosłych - 125988
literatura popularnonaukowa - 53051
czasopisma - 124



W roku sprawozdawczym nastąpił spadek wypożyczeń o 4308 woluminów. Spadek
wypożyczeń spowodowało zamknięcie 3 placówek przez 1 miesiąc (remonty i
inwentaryzacje).

6. Obsługa czytelnicza specjalnych grup czytelników (niepełnosprawnych, osób trzeciego   
wieku)
Biblioteki na stałe opiekują się osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Bibliotekarki w 
miarę potrzeb zanoszą książki  tym osobom do domu.  Ze względu na brak środków nie 
prowadzi się oddziałów książki mówionej.

7. Sytuacja zawodowa bibliotekarzy  
Stan zatrudnienia  -  22 osoby ( pracownicy merytoryczni)

-  4 osoby ( pracownicy administracyjni)
-  2 osoby ( pracownicy obsługi)
razem 28 osób

Waloryzację wynagrodzeń przeprowadzono w marcu 2007 roku.
Średnia płaca brutto 

-pracownicy merytoryczni          1480,00 zł
-pracownicy administracyjni       1577,00 zł
-pracownicy obsługi                    1189,00 zł

Udział w doskonaleniu zawodowym 
-pomaturalne studium bibliotekarskie -  2 osoby

8. Funkcjonowanie Biblioteki Powiatowej  
-

9. Finansowanie  
Wielkość budżetu biblioteki, ogółem 885,000,00 zł 
Koszty utrzymania    -    88,820,00 zł
Dochody własne       -     2,226,00 zł
Darowizny rzeczowe – książki  - 418 wol.  za 4,426,00 zł

10. Problemem nierozwiązanym biblioteki w dalszym ciągu jest mało środków na zakup i
uzupełnienie sprzętu technicznego – komputerów

11. Potrzeby w zakresie zmian legislacyjnych dotyczących działalności bibliotecznej.
- nowelizacja ustawy o Bibliotekarzach
- nowelizacja ustawy “Prawo zamówień publicznych” 
dot. zakupu nowości wydawniczych



–


