
                Lędziny, dnia 23.01.2006r.

Sprawozdanie z działalności
 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lędzinach

                                                                   za 2005 rok.
       

1.   Sytuacja organizacyjna Biblioteki.   

1.1. Biblioteka w 2005r nie  dokonała żadnych zmian w zakresie dotyczącym organizacji. 

1.2. Sprawy Biblioteki były omawiane na posiedzeniu Komisji Edukacji i Kultury w listopadzie 
2004r.

2.   Sieć biblioteczna i baza materialna.

2.1.      W roku bieżącym nie odnotowano zmian w sieci bibliotecznej, żadna placówka nie uległa 
likwidacji, nie powstały też nowe.

2.2.        W 2005 roku przeprowadzono prace remontowe klatki schodowej w 2-giej części 
budynku Centrali MBP oraz remont pomieszczeń w Filii nr 1 w Hołdunowie. Aby w przyszłości 
zapobiec spękaniu ścian tuż po malowaniu, pokryto je tzw. szklaną tapetą. W/w technologia 
pozwala na znaczne oszczędności w zakresie planowanych w przyszłości kolejnych remontów. 
Tapeta “pracuje” razem ze ścianą, trwale kryjąc powstałe pęknięcia.
Koszt przeprowadzonego remontu w Centrali i w Filii wyniósł 15.878,43 zł.
W związku z awarią pieca CO w budynku Centrali dokonano również wymiany instalacji 
grzewczej CO na gazową. Koszt w/w zadania wyniósł 69.540,00 zł i został sfinansowany ze 
środków budżetowych Miasta.

2.3. W bieżącym roku dla potrzeb  Biblioteki dokonano zakupu wyposażenia: 2 lad bibliotecznych, 
3  regałów bibliotecznych,  w tym dwóch  z  podwójną  ilością  półek  (centrala:  Wypożyczalnia  dla 
Dorosłych oraz Czytelnia) oraz biurka pod komputer i stolika pod ksero dla potrzeb Filii. Dla potrzeb 
Filii zakupiono  również stolik, 13 krzeseł oraz gablotę ekspozycyjną.
Dla potrzeb Centrali dokonano również zakupu mebli biurowych – 2 szaf na dokumenty oraz biurka. 
Koszt zakupu wyposażenia oraz mebli biurowych wyniósł ogółem  8.396,16 zł.
Również dla potrzeb Centrali zakupiono nową kserokopiarkę ze skanerem  BIZHUB 210 MINOLTA o 
wartości 8.396,16 zł oraz zainstalowano system czujników p. pożarowych na całości obiektu .
Koszt instalacji w/w systemu wyniósł 8.553,42 zł.

 3.   Komputeryzacja Biblioteki

3.1       Wykorzystanie komputera w bibliotece. 

Biblioteka nie posiada jeszcze skomputeryzowanych procesów bibliotecznych. Komputery (3) służą 
pracownikom do czynności związanych z gromadzeniem księgozbioru, materiałów związanych 
z  wystawkami tematycznymi,  lekcjami bibliotecznymi oraz  do prac  administracyjno -  księgowych, 
czytelnikom zaś – głównie uczniom, studentom do pisania prac.
Biblioteka posiada i udostępnia encyklopedię multimedialną PWN oraz wydawnictwa  multimedialne 
dotyczące tematyki unijnej.

3.2 Wykorzystanie Internetu w bibliotece:



Internet jest wykorzystywany do wyszukiwania informacji zarówno pracownikom jak i czytelnikom, 
obsługi  poczty elektronicznej,  korzystania  z  ofert  księgarskich,  umieszczania  informacji  na  stronie 
www.  Urzędu Miasta. 
W styczniu Biblioteka podpisała z T.  P. S. A. umowę na korzystanie z Neostrady co pozwoliło na 
znaczne  obniżenie  kosztów,  a  tym  samym  uatrakcyjniło  cenową  ofertę  w  tym  zakresie  dla 
użytkowników.
Ceny za korzystanie z sieci internetowej kształtują się następująco:
  Nowy cennik: Stary cennik:

– za każde rozpoczęte ½ godz. -  2,00 zł                                     za każde rozpoczęte ½ godz. - 4,00 
zł

– za 1 godz.   - 4,00 zł                                                              za 1 godz.      - 8,00 zł
– za 1,5 godz.   - 6,00 zł                                                               za 1,5 godz. - 12,00 zł
–  dyskietka     - 2,50  zł                                                               dyskietka     -   2,50 zł
– kopiowanie na dyskietkę –  2,00 zł                                           kopiowanie na dyskietkę – 2,00 zł
wydruk 1 str. (z dowolnie wybranego pliku) –  1,00 zł                 wydruk 1 str. (z dowolnie wybranego 

          pliku) – 1,00 zł 
 
Biblioteka posiada własną stronę internetową w ramach serwisu informacyjnego Miasta Lędziny, działa 
również poczta elektroniczna.

Strona: www.ledziny.pl/biblioteki.htm       e – mail: bibliotekal@tlen.pl 
biblioteka.ledziny@neostrada.pl  ,  biblioteka.ledziny@interia.pl  

4.    Zbiory biblioteczne

4.1.   Biblioteka  dokonywała  zakupów  książkowych  głównie  w  hurtowniach  katowickich, 
współpraca z nimi układała się b. dobrze  zwłaszcza z hurtownią „MATRAS”- bezpłatny transport, 
możliwość  sprzedaży  komisowej  w  przypadku  organizowanych  przez  Bibliotekę  kiermaszy 
książkowych.
Nie  zawsze  jednak  można  tam  było  zdobyć  pozycje  najbardziej  poszukiwane  przez 
użytkowników, a jednocześnie z punktu widzenia Biblioteki atrakcyjne cenowo, dlatego też nawiązano 
kontakt  z  warszawskim  wydawnictwem  prawniczym  LexisNexis  (koszt  przesyłki  pokrywa 
wydawnictwo)  gdzie w specjalnej ofercie dla bibliotek ceny były niższe niż w hurtowniach (do10zł na 
egz.!) .
Dzięki  korzystnej  współpracy  z  Wydawnictwem  Literackim,  Gdańskim  Wydawnictwem 
Psychologicznym, księgarniami i antykwariatami internetowymi udało się zrealizować w większości 
dezyderaty czytelników z zakresu pedagogiki, psychologii, historii, socjologii, nauk politycznych oraz 
literatury pięknej.
Ponadto Biblioteka  stale współpracuje z Biurem Handlowym „Albatros-Libro” z Bielska – Białej 
posiadającego w swej ofercie pozycje z lit.  naukowej,  atrakcyjne treściowo i cenowo, (cieszące się 
dużym zainteresowaniem czytelników –  propozycje wydawnictwa Park),  a także korzysta   z  tzw. 
„objazdowych  ofert”  firm  zajmujących  się  handlem książką  –  możliwość  negocjacji  korzystnych 
rabatów 5% – do 20%.
Atrakcyjną  ofertą  są  również  pozycje  łódzkiego  wydawnictwa  Literatura  –  ceny  tańsze  niż  w 
hurtowniach, wydawnictwo pokrywa koszt przesyłki.
Pozycje z księgozbioru fachowego są zamawiane w Wydawnictwie SBP w Warszawie.
Stale  uzupełniany księgozbiór  podręczny oraz  zbiory  Wypożyczalni  zwłaszcza  z   historii,  historii 
literatury,  prawa,  socjologii,  pedagogiki,  psychologii,  nauk  politycznych,  ekonomii,  organizacji  i 
zarządzania  zaspokajają  potrzeby młodzieży  szkolnej  i  studiującej  oraz  osób  podnoszących swoje 
kwalifikacje. 
Oprócz dezyderatów pomocą przy wyborze literatury są ankiety przeprowadzane wśród czytelników, 
oraz recenzje publikowane w prasie fachowej, a także informacje czerpane ze śr. masowego przekazu.
Stan księgozbioru na dzień 31.12.2005r. wynosił 32 019  vol. o wartości 196 034,43 zł 
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z czego:

         w Bibliotece Centralnej 16 215   vol.    na kwotę 106 258,34 zł   
         w Filii                             15 804  vol.     na kwotę   89 776,09 zł

      
Struktura księgozbioru przedstawia się następująco:
         Literatura piękna dla dzieci                          6832 vol. tj. 21,3%
         Literatura piękna dla dorosłych                  14463 vol. tj. 45,2%      
         Literatura naukowa i popularnonaukowa   10724 vol.  tj.33,5%

W ramach przeprowadzonej selekcji księgozbioru wycofano 1069 vol. na kwotę 305,57 zł.

W bieżącym roku wpłynęło ogółem 1443  vol.  o wartości 
w tym:

   ze śr. samorządowych    1020  vol.      na kwotę   22 304,38 zł
drogą darów                       55  vol.       na kwotę     1 657,78 zł
z dotacji Min. Kult.           368 vol.      na kwotę     8 000,00 zł   

4.2. W  roku  bieżącym Biblioteka prenumerowała 49 tytułów  czasopism ( Centrala -29, Filia-20), 
na kwotę 6.410,14 zł, z czego 41 tytułów  drogą prenumeraty natomiast 8 tytułów nieodpłatnie (“Unia 
Europejska”, “Biuletyn dla MŚP”, “Monitor Europejski”, “Prawo Europejskie”,”Biuletyn 
Bankowy”, “Prawo– Ubezpieczenia – Reasekuracja”,“Biuletyn Informacyjny Lędziny”, Wspólnota 
Samorządowa).
Wśród  młodzieży  największą  poczytnością  cieszyły  się  czasopisma  popularnonaukowe  "Cogito" 
i "Eko-ŚWIAT", “ Victor Gimnazjalista”, "Świat Nauki", “Świat Wiedzy”. Dzieci chętnie czytały po 
“Kubusia  Puchatka"  i  "Popcorn".  Kobiety najczęściej  sięgały po  "Przyjaciółkę",  “Naj”  i  „Twój  
Styl”, mężczyźni po ”Gazetę Wyborczą” oraz tygodnik polityczny "Newseek".
Fachowa  prasa  bibliotekarska  to  7  tytułów  ogółem:  –  Centrala:  5  tyt.:  Bibliotekarz,  Poradnik 
Bibliotekarza, Biblioteka w Szkole, Nowe Książki oraz Przewodnik Bibliograficzny, - Filia: 2 tytuły:
Bibliotekarz, Poradnik Bibliotekarza.
Wśród dorosłych i młodzieży dużą poczytnością cieszą się  czasopisma popularnonaukowe -  "Świat 
Nauki", “Świat Wiedzy”, “Computerwrold”.
Prenumerowana  prasa  (aczkolwiek  w  zwiększonej  ilości  tytułów)  nie  zaspokaja  w  pełni  potrzeb 
czytelniczych pod kątem czasopism naukowych (prawo, ekonomia, pedagogika, psychologia).

4.3.      W ramach dotacji Ministerstwa Kultury MBP Lędziny dokonała zakupu 368 vol.
w wysokości 8 000,00 zł. Struktura zakupu przedstawia się następująco:

            Literatura piękna dla dzieci                           36 vol. tj.    9,8 %
         Literatura piękna dla dorosłych                   195 vol. tj.  53,0 %      
         Literatura naukowa i popularnonaukowa    137 vol.  tj. 37,2 %

Większość zakupionych książek z w/w dotacji to pozycje z literatury pięknej dla dorosłych- m.in. 
Gułag, Tajemniczy płomień królowej Loany, Tajemnice rodowodu świętego Graala, Pies na miłość,  
Mag, Artystka wędrowna, Moja mama czarownica. Opowieść o Dorocie Terakowskiej, Jadąc do 
Babadag czy serie autorstwa Christiana Jacq'uesa.
Z zakresu literatury naukowej i popularnonaukowej udało się w dużej mierze zrealizować dezyderaty 
czytelników - dokonano zakupu pozycji dotyczących problematyki samorządu terytorialnego, 
archeologii, historii, prawa, pedagogiki, filozofii, socjologii, marketingu, finansów, zarządzania, fizyki, 
mechaniki, biologii, medycyny oraz informatyki. 

 



    5.  Czytelnictwo. Działalność  informacyjna. Biblioteka w środowisku.

Godziny otwarcia dla Czytelników

Centrala Filia

Pn     9.00 - 16.00  Pn    13.00 - 19.00
Wt  11.00 - 17.00  Wt   11.00 - 18.00
Śr   12.30 - 19.30  Śr    11.00 - 18.00
Pt   12.30 - 19.30  Pt    11.00 - 18.00

             So     9.00 – 13.30                                                So      9.00 – 13.30 
(pierwsza i druga w miesiącu)                                          (pierwsza i druga w miesiącu)
     

 5.1.    Na dzień 13.12.2005r.  Miejska Biblioteka Publiczna zarejestrowała ogółem 3338 
czytelników: Centrala – 1984, Filia – 1354 (dla porównania 2004r.: 3154, wzrost o 184 osoby).

 
  

1. Czytelnicy wg  podziału wiekowego:     2. Czytelnicy wg  zajęcia:

1)   do lat 15 lat         798 os.                                          1)  Uczniowie                        1587 os.
2)    od 16 – 19 lat       611os.                                 2)  Studenci                             369 os.
3)    od 20 – 24 lat      600 os.                                             3)  Pracownicy umysłowi       422  os.
4)    od 25 – 44 lat      925 os.                                             4)  Pracownicy fizyczni          408 os.   
5)   od 45 -  60 lat      332 os.                                             5)  Rolnicy                              2 os.
6)   powyżej 60 lat       72 os.                                             6)  Inni zatrudnieni               26 os.       

                                                                     7)  Niezatrudnieni                   524 os.
      

Ilość udostępnionych zbiorów na dzień 31.12. 2005 r. wynosi ogółem (na zewnątrz i na
 miejscu): 90.819 (rok 2004: 92.637, spadek o 1818 ) z czego :

  1. Na zewnątrz dokonano 80.888 wypożyczeń   
                      książki:  79.478 vol.

                        czasopisma:    7.634 egz.                     .

  2. Na miejscu w Czytelniach dokonano 9931 wypożyczeń
                    książki: 7.634 vol.
                                             czasopisma: 2.297 egz.

5.2. Dorośli czytelnicy preferują literaturę faktu, książki biograficzne, dotyczące historii II wojny 
światowej, sensacyjne – dużą  poczytnością cieszą się tzw. medical horrory, literatura sensacyjna - 
pozycje takich autorów jak Robert Ludlum, Clive Cusserl, Sidney Sheldon, Tom Clancy, Dawid Brown 
czy Jeffrey Archer. Kobiety najchętniej sięgają po książki z serii: Wszystko dla pań, Biblioteka z różą,  
a także bardzo chętnie po pozycje polskich autorek Grocholi, Kosmowskiej, Sowy, Szwaji, Kofty,  
Nepomuckiej. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się książki oparte na faktach, a związane z sytuacją 
kobiet w Afryce, Azji –  Kwiat pustyni, Spalona żywcem, Majjada – kobieta Iranu, Biała Masajka czy 



Córka Gangesu. Dużą poczytnością wśród dorosłych czytelników cieszą się fabularyzowane serie o 
dynastiach starożytnego  Egiptu autorstwa Christiana Jacq'uesa.
Osoby  studiujące najczęściej pytają o książki  i czasopisma z zakresu pedagogiki, historii, psychologii, 
prawa, zarządzania, ekonomii, bankowości, rachunkowości, marketingu, socjologii, ochrony 
środowiska, informatyki. 

5.3. W związku z istniejącym w MBP od 6 lat Punktem Informacji Europejskiej dzięki  współpracy 
z instytucjami pozarządowymi zajmującymi się propagowaniem wiedzy o Unii Europejskiej  ( m.in. , 
Euro – Info Centre w Warszawie, Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej, z Centrum Euro – 
Info w Katowicach) propozycje Punktu są na bieżąco aktualizowane i  uzupełniane. 
Oprócz książek, broszur i ulotek  n/t Unii Europejskiej Biblioteka posiada również wydawnictwa 
multimedialne dotyczące historii  i sytuacji  obecnej  w strukturach  unijnych i państwach 
członkowskich. Ponadto  Czytelnia posiada 6 tytułów czasopism i 3 serie wydawnicze tematycznie 
związane z  Unią :  “Unia Europejska”, “Biuletyn dla MŚP”, “Monitor Europejski”, “Prawo 
Europejskie”,”Biuletyn Bankowy”, “Prawo – Ubezpieczenia – Reasekuracja”. Serie wydawnicze - 
„Monitor Integracji Europejskiej”, “Prawo Unii Europejskiej na co dzień”, oraz ”Biblioteka 
Europejska”.
Wszystkie te materiały Biblioteka otrzymuje  bezpłatnie. 
Informacja o regionie najszerzej reprezentowana jest w Czytelniach w dziale Historia Śląska. Są to 
monografie, bibliografie m.in. Bibliografia publikacji Małgorzaty Jędrzejczyk na Łamach “Lędziny – 
Teraz!” za pierwsze półrocze 2001 Roku oraz Lędziny – Śląsk. Bibliografia lokalna z elementami 
bibliografii terytorialnej -  prace autorstwa Agnieszki Pakuły byłej studentki Instytutu 
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej U.Ś., serie wydawnicze oraz wydawnictwa zwarte 
dotyczące historii Śląska, miasta Lędziny oraz pozostałych miast powiatu bieruńsko-lędzińskiego jak i 
historii powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

6.      Czytelnictwo dzieci i młodzieży

6.1. Dzieci i młodzież to największa grupa czytelnicza w MBP Lędziny – 1587  osób, najczęściej 
korzystająca  z księgozbioru bibliotecznego zarówno Czytelni jak i Wypożyczalni.  Pozycje najczęściej 
wypożyczane to lektury, opracowania, fantastyka – seria przygód Terry Prachetta, Harry Pottera,  
książki A. Sapkowskiego, J. R.. R..Tolkiena, komiksy, powieści i serie przygodowe. Literatura dla 
dziewcząt- nadal chętnie jest czytana klasyka – L.M. Montgomery Ania z Zielonego Wzgórza i in., 
następnie serie Beverly Hills, Przygody Melanii, Szkoła przy cmentarzu, Gęsia skórka, Pamiętniki  
Księżniczki, Plotkara, Nie dla mamy, nie dla taty,. Przeważają autorzy młodego pokolenia- A.  
Onichimowska, B. Ostrowicka, a  także A. Budzyńska, M. Fox coraz rzadziej K. Siesicka. Wśród 
najmłodszych dominują baśnie, bajeczki, krótkie opowiadania. Bardzo chętnie są czytane i 
wypożyczane książki polskich autorów. Oprócz pozycji autorstwa “klasyków”  –   M. Konopnickiej, J.  
Tuwima,  J. Brzechwy, W. Chotomskiej, J. Kulmowej, M. Kownackiej, J. Papuzińskiej, E. Szelburg - 
Zarębiny dużą popularnością cieszą cieszą się książki młodych twórców literatury dziecięcej -  G. 
Kasdepke, K. Szymeczko, (zauważalny wzrost zainteresowania  po spotkaniach autorskich!) A. Galicy,  
K. Jerzykowskiej, I. Klebańskiej, W. Widłaka  i in.
Hitem czytelniczym tej grupy wiekowej są serie o Mikołajku, żółwiu Franklinie, oraz przygody  myszki 
Angeliny Baleriny.
W Czytelni najczęściej przeglądane  i wykorzystywane książki to słowniki języka polskiego i 
obcojęzyczne, wszelkiego rodzaju encyklopedie i leksykony, pozycje z zakresu językoznawstwa, historii 
– zwłaszcza historii regionu, miasta, historii literatury, filozofii, historii, biologii, geografii, fizyki i 
techniki, 
W ramach propagandy czytelnictwa oraz działalności informacyjno – edukacyjnej w środowisku, 
Biblioteka podejmowała szereg działań na rzecz dzieci i młodzieży związanych z pobudzaniem  i 
zaspokajaniem ich potrzeb czytelniczych, intelektualnych i kulturalnych.
W 2005r. MBP przeprowadziła 3 lekcje biblioteczne, w których uczestniczyło 62 dzieci.



W czasie ferii zimowych Miejska Biblioteka Publiczna Lędziny przygotowała dla dzieci i młodzieży 
program pozwalający na miłe spędzenie czasu wolnego, a także na pozytywne skojarzenia związane z 
biblioteką.

W dniach od 17 do 28 stycznia 2005 r. w centrali MBP i w Filii nr 1 pod hasłem Detektyw Literacki 
oraz Literaccy Milionerzy na wszystkich chętnych czekały krzyżówki, rebusy, mini-quizy związane z 
kanonem najlepszych książek (często najbardziej ulubionych) dla dzieci i młodzieży. Za każdą 
poprawnie rozwiązaną łamigłówkę dzieci częstowano słodyczami. 
Z tej oferty skorzystało 25 dzieci. 

W czwartek, 20 stycznia w Filii nr 1 odbył się konkurs recytatorski Wiersze Moich 
Mistrzów. W konkursie wzięły udział 2 osoby, którym wręczono nagrody książkowe oraz pamiątkowe 
dyplomy za udział. 
Tego samego dnia w centrali MBP przy współpracy Klubu Plastyka Kontrast miał miejsce konkurs 
plastyczny Najpiękniejsza bajka  świata, w którym uczestniczyło 20 dzieci, w trzech kategoriach 
wiekowych: 4-8 lat, 9-11 lat i 12-16 lat. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbyło się 27 
stycznia br. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali książki oraz dyplomy.                                          

Również 27 stycznia w Filii nr 1 przy współpracy Klubu Plastyka Kontrast odbył się konkurs 
plastyczny Mój ulubiony bohater książkowy, w którym wzięło udział 20 dzieci w trzech kategoriach 
wiekowych: 5-8 lat, 9-11 lat i 12-14 lat. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpiło 5 lutego br. 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy. 
Przez cały czas trwania ferii zimowych w centrali MBP istniała także możliwość zabawy z 
komputerem przy specjalnie zainstalowanych grach. Z tej oferty skorzystało 11 dzieci.              Ogółem 
w Feriach z Biblioteką wzięło udział 78 dzieci.

W dniach 14-15 lutego br. Miejska Biblioteka Publiczna Lędziny zorganizowała w Centrali i w 
Filii nr 1 imprezę Walentynki 2005. Na początku zapoznano dzieci z historią tej tradycji w 
poszczególnych krajach, a potem była już tylko zabawa - konkursy polegające na jak najszybszym 
skojarzeniu w pary bohaterów literackich, na dokańczaniu przysłów związanych z miłością, na 
odgadywaniu tytułów filmów bądź śpiewaniu piosenek dotyczących tego święta.Odbyła się również (a 
jakże!) Randka w ciemno, której towarzyszyło najwięcej emocji i śmiechu. W Filii nr 1 oprócz wyżej 
wymienionych konkursów dzieci układały i recytowały własne życzenia walentynkowe oraz 
deklamowały poezję miłosną. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali walentynkowe kartki, a popisy twórcze i recytatorskie w Filii nr 1 
nagrodzono słodyczami. 
Ogółem w Walentynkach 2005  w MBP Lędziny wzięło udział 34 dzieci.

Z okazji obchodów 200 rocznicy urodzin Hansa Christiana Andersena, Miejska Biblioteka Publiczna 
w Lędzinach przyłączyła się do międzynarodowego projektu Noc z Andersenem. W nocy z soboty 
(2 kwietnia) na niedzielę (3 kwietnia) w Bibliotece Centralnej przy ul. Lędzińskiej 86 nocowało 
19 dzieci w wieku od 7 do 13 lat.
Spotkanie rozpoczęło się w sobotę o godz. 1800 głośnym czytaniem baśni H. Ch. Andersena. 
Następnie wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali do pokolorowania obrazki z postacią Andersena i 
jego baśniami - była to mała wprawka do bloku plastycznego Bajka Pana Andersena na ulubioną 
bajkę tegoż autora. Najciekawsze spośród 19 rysunków można oglądać w Wirtualnej galerii  .   Około 
godz. 2000 zaczęto wspólnie szykować kolację. Apetyty dopisały - w parę chwil zniknęły wszystkie 
przygotowane kanapki i trzeba było szybko uzupełniać braki na talerzach. 
Około godz. 2130 zaczęły się przygotowania do Baśniowej Rewii Mody. Z kolorowej bibuły i krepy 
dzieci tworzyły stroje odzwierciedlające ulubione postacie bajkowe. O godzinie 2230 zaczęła się 
Baśniowa Rewia Mody. Paradowały kolejno: Kopciuszek i jego trzy złe siostry wraz z macochą, 
kapitan Hook, dziewczynka z zapałkami, Calineczka, ołowiany żołnierzyk, brzydkie kaczątko, królowa 
śniegu. Każda z postaci zaprezentowała widzom z jakiej bajki pochodzi - w formie wiersza, scenki, a 
nawet piosenki. 
O godzinie 2330 bibliotekę odwiedził gość - przedstawiciel Straży Miejskiej pan Marcin Paszek, 

http://www.ledziny.pl/wirtualna_galeria_andersen.htm


który w krótkiej, interesującej i dowcipnej formie przypomniał dzieciom podstawowe zasady 
bezpiecznego poruszania się w ruchu pieszym i rowerowym. W obecności zaproszonego gościa 
zasadzono baśniowe drzewko i ogłoszono minikonkurs na jego nazwę. Zwyciężyła propozycja 
Marysi Szczesiul - "Bajkobab Andersenowski". 
Punktualnie o północy w całej bibliotece pogasły światła i zaczęło się szukanie ukrytych skarbów. 
Emocji było co niemiara! Mali poszukiwacze buszowali z latarkami wśród półek i regałów 
bibliotecznych, znajdując tam ukryte tabliczki czekolady. Tuż przed godziną 200 “nieco” zmęczone 
towarzystwo położyło się spać. 
Przez cały czas trwania Nocy z Andersenem odbywał się Bajkowy Maraton - dzieci oglądały na 
wideo ulubione bajki, m.in.: kreskówki Disneya, Przygody Toma i Jerrey'go, film Potwory i  
Spółka. Wszyscy uczestnicy spotkania mieli również dostęp do internetu - czatowali ze swoimi 
rówieśnikami nocującymi w innych bibliotekach. 
Rano o godz. 800 na uczestników nocnej zabawy czekało śniadanie, po którym zaczęło się wielkie 
pakowanie. Przed godz. 900 zaczęli się pojawiać pierwsi rodzice po odbiór swoich pociech - na 
pożegnanie każde z dzieci otrzymało pamiątkowy dyplom oraz minipaczkę ze słodyczami i 
owocami. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Tygodnia Bibliotek 
8.05-15.05.2005 r. W ramach tejże imprezy MBP Lędziny przygotowała szereg spotkań mających na 
celu promowanie czytelnictwa oraz biblioteki. Były to spotkania z dziećmi, młodzieżą i z dorosłymi 
czytelnikami oraz z lokalnymi działaczami i twórcami.                                                                         

We wtorek, 10 maja odbyło się rozstrzygnięcie, ogłoszonego wspólnie z Biblioteką SP nr 3 w 
ubiegłym roku, konkursu literacko-plastycznego Piszemy wiersze o ..., w którym uczestniczyły dzieci 
w przedziale wiekowym 3-6 lat. Warunkiem konkursowym w tej kategorii było wykonanie pracy 
plastycznej dowolną techniką na temat ulubionego wiersza. Jury  przyznało w tej grupie 18 wyróżnień. 
Wszyscy wyróżnieni otrzymali nagrody książkowe, pamiątkowe dyplomy oraz słodycze. 

W środę, 11 maja MBP Lędziny zorganizowała spotkanie młodzieży szkół lędzińskich z 
Moniką Bednorz - poetką, autorką gawęd gwarowych, tekstów piosenek, opowiadań z przeszłości 
Lędzin. Pani Monika za pomocą swoich najnowszych utworów - m.in. wierszy o A. Małyszu, 
O grochówce, O złotówce, Wielkanoc - w zwięzły i dowcipny sposób opisała święta, obyczaje i dzień 
powszedni z życia miasta i regionu. W cieszącym się żywym zainteresowaniem spotkaniu wzięło udział 
70 osób. 

W czwartek, 12 maja o godz. 1030 miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu literacko-
plastycznego Piszemy wiersze o ... - tym razem jego uczestnicy startowali w trzech przedziałach 
wiekowych: 7-10 lat, 11-13 lat i powyżej 13 lat. Spośród nadesłanych 114 wierszy jury nagrodziło 
bądź wyróżniło 22 utwory. Wszyscy ww. uczniowie otrzymali nagrody książkowe oraz pamiątkowe 
dyplomy. Gościem honorowym finału konkursu Piszemy wiersze o ... była dyrektor SP 3 pani Joanna 
Górniak. Nagrodzone wiersze można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie PDF. 
Tego samego dnia o godz. 1130 odbyło się spotkanie autorskie z Anielą Mantaj, rodzimą poetką i 
pisarką, podkreślającą w swej twórczości - wierszach, powiastkach i gawędach - przywiązanie do 
gwary śląskiej. Na podstawie książki swego autorstwa Jak to pierwej bywało pani Aniela piękną gwarą 
śląską przedstawiła zebranym historię życia codziennego w mieście i na Śląsku.                            W 
spotkaniu wzięło udział 50 osób. 

W piątek, 13 maja również w centrali MBP zorganizowano lekcję biblioteczną dla grupy 19 
maluchów z Przedszkola nr 1. Na dzieci przybyłe pod opieką pani Renaty Iwan i pani Magdaleny 
Hoppe-Obacz czekała podwójna niespodzianka. Najpierw, w ramach akcji Cała Polska czyta 
Dzieciom do biblioteki zawitał gość specjalny -  lubiana przez dzieci siostra Leokadia. W niebanalny 
sposób przybliżyła najmłodszym Kopciuszka w opracowaniu J. Brzechwy, wcielając się kolejno w 
postacie Kopciuszka, jego trzech złych sióstr, macochy, wróżki, heroldów, kupców i królewicza. Swym 
niezwykłym talentem aktorskim powaliła na kolana nie tylko najmłodszą widownię ale także cały 
personel biblioteki oraz dziennikarzy z Dziennika Zachodniego. Po tym prawdziwym spektaklu jednego 
aktora rozpoczęła się lekcja poświęcona zasadom korzystania z biblioteki oraz jej zbiorom. Na 



pożegnanie każde z dzieci otrzymało deklarację czytelnika oraz słodką niespodziankę. 
Ogółem w Tygodniu Bibliotek A.D. 2005 w MBP Lędziny uczestniczyło 179 osób.

W okresie przedświątecznym w Centrali MBP tradycyjnie jak co roku zorganizowano wielkanocny 
kiermasz książkowy połączony z kiermaszem prac podopiecznych Centrum Terapii Zajęciowej, 
który cieszył się dużym powodzeniem czytelników - nie tylko mieszkańców Lędzin. 

W dniu 25 maja br. w centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lędzinach miało miejsce spotkanie 
autorskie Grzegorza Kasdepke - jednego z najwybitniejszych współczesnych twórców literatury 
dziecięcej. W dowcipny sposób przybliżył on najmłodszym czytelnikom treść napisanych przez siebie 
książek. Między innymi omówił zasady savoir-vivre'u (Bon czy ton savoir-vivre dla dzieci) oraz 
wyjaśnił dzieciom znaczenie frazeologizmów (Co to znaczy.... 101 zabawnych historyjek, które 
pozwolą zrozumieć znaczenie niektórych powiedzeń), np. być w siódmym niebie, być nie w sosie. 
Spotkaniu z autorem towarzyszyły salwy śmiechu i bardzo żywe zainteresowanie najmłodszych 
czytelników. Pisarz rozdawał autografy oraz wpisywał dedykacje do książek swego autorstwa, 
wcześniej zakupionych przez dzieci w bibliotece. 
W spotkaniu z Grzegorzem Kasdepke wzięło udział 78 osób. Pytany o wrażenia z pobytu w lędzińskiej 
bibliotece pisarz skomentował to wpisem do księgi gości MBP Lędziny: Dziękuję za zorganizowanie 
tak miłego spotkania... Było bombowo!...

W czwartek, 2 czerwca br. w MBP w Lędzinach odbył się finał konkursu ortograficznego pt. "Pilnie 
poszukiwany byczek Fernando - wielkie biblioteczne dyktando", adresowanego do uczniów klas V i 
VI szkół podstawowych z terenu miasta. W dyktandzie wzięło udział 13 dzieci (SP nr 1 i SP nr 3). 
Uczniów przygotowywały polonistki z obu szkół, a najlepszych wyłoniono w drodze eliminacji 
szkolnych, które odbyły się na przełomie kwietnia i maja. 
Dzieci prezentowały wysoki poziom i trudno było wyłonić zwycięzcę. Dwoje uczestników nie popełniło 
ani jednego błędu. Ostatecznie, po dogrywce zwyciężyła Marzena Piekorz SP1, a drugie miejsce zajął 
Jakub Bodziony SP3. Na trzecim miejscu uplasowała się Magdalena Zachura SP1 . Cała trójka 
otrzymała dyplomy i nagrody w postaci słowników języka polskiego. 
Wyróżniono również 5 osób, które w niełatwym tekście popełniły tylko 1 błąd. 
Wszyscy ci uczniowie również otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Pozostałym uczestnikom 
wręczono dyplomy za udział w konkursie.

W dniu 11 sierpnia br. MBP Lędziny wspólnie ze Świetlicą Socjoterapeutyczną w ramach akcji 
Słoneczne wakacje w mieście zorganizowała blok plastyczny pt. Pocztówka z wakacji, dla 
wszystkich chętnych, którzy nie mogli wziąć udziału w konkursie plastycznym pod tym samym 
tytułem, zaplanowanym na dzień 18 sierpnia. 
W zajęciach uczestniczyło 23 dzieci.

18 sierpnia odbył się współorganizowany z Referatem Kultury UM Lędziny konkurs plastyczny 
Pocztówka z wakacji. W imprezie wzięło udział 18 dzieci w dwóch przedziałach wiekowych: 5-10 lat i 
11-16 lat. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpiło 25 sierpnia. 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe, słodycze oraz pamiątkowe dyplomy, a ich 
prace można było oglądać w galerii UM Lędziny oraz w Bibliotece. 

27 października 2005 r. Miejska Biblioteka Publiczna Lędziny zorganizowała spotkanie z Wandą 
Chotomską, znakomitą pisarką i poetką dla dzieci w sali widowiskowej Urzędu Miasta Lędziny 
W spotkaniu wzięło udział 130 os.

01 grudnia odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na najładniejszą kartkę świąteczną 
(ogłoszonego w listopadzie) organizowanego przy współpracy Referatu Kultury UM Lędziny. 
Adresatami konkursu były  dzieci i młodzież miasta Lędziny - uczniowie szkół podstawowych, 



gimnazjalnych, średnich oraz przedszkola świetlica socjoterapeutyczna i Centrum Terapii Zajęciowej 
Na konkurs napłynęło 295 prac, z których nagrodzono i wyróżniono 30.

15 grudnia w MBP Lędziny miało miejsce spotkanie z Kazimierzem Szymeczko  pisarzem dla dzieci i 
młodzieży. W w/w spotkaniu  (bardzo interesującym i wesołym!) wzięło udział 90 dzieci.

Ogółem we wszystkich imprezach organizowanych przez MBP bądź współorganizowanych w  2005r. 
wzięły udział  1111   os. (2004r.- 443 os., wzrost o 668 os.)

6.2. W 2005r Biblioteka włączyła się w następujące projekty:  Noc z Andersenem, Cała Polska 
czyta Dzieciom oraz brała udział w Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek.

6.3. Z okazji Dnia Bibliotekarza MBP Lędziny otrzymałą dyplom uznania oraz 2 komplety 2-
tomowej Encyklopedii Polski wydawnictwa Kluszczyński oraz 10 egz.  książki Rafała Buli  
Unicestwieni przez wojnę i kłamstwo 1939 – 1955. Ofiary wojny w gminie i parafii Chełm Śląski.  
(Centrala i Filia), każdy z pracowników (w tym także emeryci) otrzymał dyplom i książkę R. Buli. 

Z powodu prac remontowych w czasie od 11.07.2005r. - 19.08.2005r. była nieczynna Filia nr 1, a 
od  dnia  25.10.2005r.  -  14.11.2005r.  z  powodu  wymiany  instalacji  grzewczej  była  nieczynna 
Centrala MBP. 

7. Czytelnicy i obsługa osób z dysfunkcjami

7.1./7.2./7.3. Biblioteka nie posiada filii ani punktów bibliotecznych, w szpitalach i domach opieki 
społecznych nie prowadzi oddziałów książki mówionej.MBP Lędziny swoją ofertą czytelniczą i 
kulturalną stara się objąć również osoby niepełnosprawne, starsze i chore. Filia nr 1 jest przystosowana 
do obsługi osób niepełnosprawnych (specjalny podjazd, WC, swobodny przejazd między regałami), 
działa tam również wolontariat  – w/w osobom książki przynoszone są do domu. Ponadto Biblioteka 
uwzględnia w swoich zakupach książki z dużą czcionką. 

    8.   Kadra

 8.1.  Stan zatrudnienia – 6,25 etatów kalkulacyjnych.

 
9.    Finansowanie

9.1. Budżet Biblioteki – 360.840,70 zł

9.2. Koszty utrzymania – 44.891,36zł 

9.3. Dochody własne – 2.840,70zł

9.4. Pozyskane środki pomocowe, granty: dotacja MK – 8.000,00 zł, 3 zestawy 
komputerowe w ramach programu IKONKA -10.000,00 zł 

9.5. W 2005r. Biblioteka drogą darów otrzymała 55  vol.na kwotę 1.657,78 zł , w tym darowiznę 
pieniężną w kwocie 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek dla najmłodszych czytelników.     
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10.    Osiągnięcia i trudności

Miniony rok był kolejnym,  pomyślnym rokiem w działalności MBP Lędziny. Kontynuowano prace 
remontowe w 2-giej części bydynku Centrali, oraz wykonano remont Filii nr 1 w Hołdunowie. Obie 
placówki doposażono w meble i sprzęt biblioteczny oraz komputerowy (IKONKA), dla potrzeb 
Centrali zakupiono nowe urządzenie kserograficzne, a stare przekazano na Filię.
W budynku Centrali dokonano wymiany instalacji grzewczej CO na gazową oraz zamontowano system 
czujników p.poż., a także w porozumieniu z Agencją Ochrony Mienia usprawniono działanie systemu 
alarmowego, rezygnując z połączenia kablowego na rzecz łączności bezprzewodowej.
 W porównaniu z 2004r. udało się znacznie zwiększyć ilość  księgozbioru – 2004r. - 931 vol., 2005r. - 
1443 vol. Wzrosła ilość czytelników z 3263 w 2004r. do  3338 w 2005r. Mimo spadku wypożyczeń 
ogółem: 2005r. - 90.819, 2004r. - 92 637,  odnotowano wzrost ilości udostępnień na miejscu - 9931, 
2004r. - 9444 . Wzrosła również ilość prenumerowanej prasy z 24 egz w 2004r. do 41 egz. w 2005r.
W związku z szeroko zakrojonymi pracami remontowymi nie udało się zatrudnić pracownika 
merytorycznego. Na chwilę obecną stan zatrudnienia w MBP Lędziny jest niewystarczający. 
W Filii nr 1  istnieje od 2,5 roku  niedomiar 1 etatu po odejściu pracownika na emeryturę. Stanowi to 
dużą trudność związaną  z obsługą ruchu czytelniczego czy organizacją imprez. W przypadku choroby, 
urlopu pracownika Filii jeden z dwóch pracowników Centrali jest oddelegowywany do tej placówki, co 
z kolei wpływa na  jakość obsługi ruchu czytelniczego na Centrali, gdzie oprócz księgozbioru Czytelni 
i Wypożyczalni, do obsługi dochodzi również  salka komputerowa oraz ksero. 
Ze względu na duże obciążenie Centrali wskazane byłoby również tutaj 0,5 do 1 etatu. 
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