
                        Lędziny, dnia 22.01.2007r.  Sprawozdanie z działalności  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lędzinach                                                                      za 2006 rok.                    1.    Sytuacja organizacyjna Biblioteki.     1.1. Biblioteka w 2006r nie  dokonała Ŝadnych zmian w zakresie dotyczącym organizacji.   1.2. Sprawy Biblioteki były omawiane na posiedzeniu Komisji Edukacji i Kultury w listopadzie  2006r. 2.    Sieć biblioteczna i baza materialna.  2.1. W roku bieŜącym nie odnotowano  zmian w sieci bibliotecznej, Ŝadna placówka nie uległa                     
likwidacji nie powstały teŜ nowe.  2.2.      W 2006r  w MBP Lędziny nie  prowadzono prac remontowych  2.3      W ubiegłym roku dla potrzeb Centrali dokonano zakupu 1 zestawu komputerowego, biurka do salki internetowej, niszczarki do papieru oraz programu bibliotecznego SOWA ( I etap), dla potrzeb filii zakupiono rozdzielacze alfabetyczne i działowe do wypoŜyczalni dla najmłodszych oraz zainstalowano Neostradę.  

                    4.  Zbiory biblioteczne 
 
4.1. Dzięki korzystnej współpracy z 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. Atrakcyjną ofertą są równieŜ pozycje łódzkiego wydawnictwa Literatura – ceny tańsze niŜ w hurtowniach, wydawnictwo pokrywa koszt przesyłki. Pozycje z księgozbioru fachowego są zamawiane w Wydawnictwie SBP w Warszawie. Stale uzupełniany księgozbiór podręczny oraz zbiory WypoŜyczalni zwłaszcza z  historii, historii literatury, prawa, socjologii, pedagogiki, psychologii, nauk politycznych, ekonomii, organizacji i zarządzania zaspokajają potrzeby młodzieŜy 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 takŜe informacje czerpane ze śr. masowego przekazu, w tym z  rankingów księgarń internetowych.   Stan księgozbioru na dzień 31.12.2006r. wynosi 33 222 vol. o wartości 231.259,36 zł   z czego:           w Bibliotece Centralnej     17 098 vol.    na kwotę 125.815,63 zł           w Filii                                 16 124 vol.    na kwotę 105.443,73 zł           Struktura księgozbioru przedstawia się następująco:           Literatura piękna dla dzieci                6 961 vol. tj.  21%          Literatura piękna dla dorosłych             15 009  vol.  tj. 45%                Literatura naukowa                                11 252  vol.  tj. 34%          i popularnonaukowa  

W ramach przeprowadzonej selekcji księgozbioru wycofano 453 vol. na kwotę 220,20 zł. 
 

     W bieŜącym roku wpłynęło ogółem 1656  vol.  o wartości 35. 445 zł 



  ze środków samorządowych   1161  vol.      na kwotę        25.167,54 zł        z dotacji Min. Kult.                   470  vol.      na kwotę          9.700,00 zł                                    drogą darów                                 25 vol.       na kwotę             577,59 zł                                                                                                                                                Struktura wpływów przedstawia się następująco:           Literatura piękna dla dzieci                        234 vol. tj.  14,10%            Literatura piękna dla dorosłych                       753 vol. tj.   45,50%               Literatura naukowa i popularnonaukowa        669 vol. tj.   40,40%  4.2. W  roku  bieŜącym Biblioteka prenumerowała  47 tytułów  czasopism, z czego  7  tytułów nieodpłatnie –  “Unia Europejska”, “Biuletyn dla MŚP”, “Monitor Europejski”, “Prawo Europejskie”, ”Biuletyn Bankowy”, “Prawo– Ubezpieczenia – Reasekuracja”, “Biuletyn Informacyjny Lędziny”. Wśród młodzieŜy największą poczytnością cieszyły się czasopisma popularnonaukowe "Cogito", „Victor Gimnazjalista” oraz „Świat Nauki". Dzieci chętnie czytały po "Płomyczek" i "Popcorn". Kobiety najczęściej sięgały po "Przyjaciółkę", męŜczyźni po ”Gazetę Wyborczą”, Politykę, Newseek, czasopisma informatyczne: „PC Word komputer”,” Komputer Świat”. Fachowa prasa bibliotekarska 5 tytułów ogółem: – Centrala: 4 tyt.: Bibliotekarz, Poradnik Bibliotekarza, Nowe KsiąŜki oraz Przewodnik Bibliograficzny, - Filia: 1 tytuł: Poradnik Bibliotekarza. Liczba czasopism fachowych jest zadowalająca w przypadku Centrali, natomiast w Filii naleŜałoby zaprenumerować ich więcej. Prenumerata czasopism dla czytelników jest na chwilę  obecną wystarczająca.  4.3. W ramach dotacji   Ministerstwa Kultury MBP Lędziny zakupiła 470 vol. ksiąŜek za kwotę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                9.700,00 zł z czego większość ksiąŜek  z dotacji to literatura piękna dla dorosłych – 281 vol., następnie  literatura naukowa i popularnonaukowa – 129 vol. i literatura dla dzieci  -  60 vol.  Większość z pozycji z zakresu literatury pięknej dla dorosłych to powieści obyczajowe,        sensacyjne oraz literatura faktu. (m. in. PrzeŜyłam Oświęcim K. śywulskiej, Królowa Południa A. Pereza-Reverta, Ten inny R. Kapuścińskiego).           5.  Czytelnictwo. Promocja Biblioteki. Działalność  informacyjna.    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 31.12.2006r.  Miejska Biblioteka Publiczna zarejestrowała ogółem 3278 czytelników.       Centrala – 1992 ,Filia – 1286  (dla porównania 2005r.: 3338 os., spadek o 60 o osób).    1. Czytelnicy wg  podziału wiekowego:      2. Czytelnicy wg  zajęcia:  1)    do lat 15 lat         708  os.                                            1)  MłodzieŜ                           1541 os. 2)    od 16 – 19 lat      600  os.                                     2)  Studenci                             370 os. 



3)    od 20 – 24 lat      611  os.                                              3)  Pracownicy umysłowi        444 os. 4)    od 25 – 44 lat      931  os.                                              4)  Pracownicy fizyczni           399 os.                                                                                                                                         5)   od 45 -  60 lat      353  os.                                               5)  Rolnicy                                3 os. 6)   powyŜej 60 lat       75  os.                                               6)  Inni zatrudnieni                  25 os.                                                                                                     7)  Niezatrudnieni                   496 os.         Ilość udostępnionych zbiorów na dzień 31.12. 2006 r. wynosi ogółem (na zewnątrz i na  miejscu): 83.855 (rok 2005:, 90.819 spadek o 6.964) z czego :  Na zewnątrz dokonano 75.324 wypoŜyczeń                          ksiąŜki: 73.999 vol.                  czasopisma:   1.325 egz.                     .  Na miejscu w Czytelniach dokonano 8.531 wypoŜyczeń                      ksiąŜki: 6.523 vol.                                               czasopisma:  2.008 egz.  Dorośli czytelnicy chętnie czytają ksiąŜki B. Wołoszańskiego, K. Folleta, F. Forsytha, R. Ludluma, N. Roberts, P. Coelho, G. Bąkiewicz, K. Grocholi, J.M cNaught.  MłodzieŜ preferuje powieści autorstwa D. Terakowskiej, M. Cabot, M. Budzyńskiej, M. Musierowicz. Chętnie czytane są serie: Nasza Biblioteka, Nasze WaŜne Sprawy, Nie dla Mamy…, Straszna Historia, Pamiętnik KsięŜniczki, Plotkara, Szkoła przy Cmentarzu. DuŜą popularnością cieszą się równieŜ ksiąŜki poświęcone problemom narkomanii, alkoholizmu, przemocy oraz działalności sekt. Dzieci uwielbiają  Koszmarnego Karolka, Hanię Humorek,  Kacperiadę, Pomolowaną historię K. Szymeczki oraz Kołysanki dla Zuzanki W. Chotomskiej. Kobiety najchętniej sięgają po ksiąŜki z serii: Wszystko dla pań, Biblioteka z róŜą, chętnie czytane są ksiąŜki polskich autorek współczesnych. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się ksiąŜki oparte na faktach, a związane z sytuacją kobiet w Afryce, Azji –  Kwiat pustyni, Oddajcie mi dziecko, śołnierka, Spalona Ŝywcem, Maja czy Córka Gangesu, a takŜe  przewodniki geograficzne, ksiąŜki podróŜnicze. Osoby  studiujące najczęściej pytają o ksiąŜki z zakresu pedagogiki, historii, psychologii, prawa, zarządzania, ekonomii, bankowości, rachunkowości, marketingu, socjologii, ochrony środowiska, informatyki.              5.2. W ramach propagandy czytelnictwa oraz działalności informacyjno – edukacyjnej w środowisku, Biblioteka podejmowała szereg działań na rzecz uŜytkownika związanych z pobudzaniem  i zaspokajaniem jego potrzeb czytelniczych, intelektualnych i kulturalnych.  Ferie zimowe 2006 
W czasie ferii zimowych MBP Lędziny przygotowała dla dzieci i młodzieŜy program pozwalający na miłe spędzenie czasu wolnego, a takŜe na pozytywne skojarzenia związane z biblioteką. Ogółem w 
Feriach z Biblioteką wzięło udział 54 dzieci. 
W dniach 30.01-10.02.2006 r. w centrali i w Filii nr 1 na wszystkich chętnych czekały quizy, zagadki, krzyŜówki dotyczące znajomości klasyki literatury dziecięcej i młodzieŜowej. Za kaŜde poprawnie rozwiązane zadanie dzieci częstowano słodyczami. Ogółem z tej propozycji skorzystało 15 dzieci. 
W dniu 2.02.2006 r. w centrali MBP odbył się konkurs na najciekawszą rzeźbę z plasteliny, w którym wzięło udział 6 dzieci. W tym samym dniu w Filii nr 1 zorganizowano konkurs plastyczny Zima, zima..., w którym wzięło udział 5 dzieci. W dniu 9.02.2006 r. w filii oraz w centrali MBP odbył się konkurs plastyczny na najpiękniejszą kartkę walentynkową. W konkursie tym ogółem uczestniczyło 20 dzieci (centrala - 16 dzieci, filia - 4 dzieci). W trakcie trwania konkursów, wysiłek twórczy dzieci nagradzano słodyczami. 
W sobotę, 11.02.2006 r. o godz. 1200 w centrali ogłoszono wyniki oraz wręczono dyplomy i nagrody wszystkim uczestnikom konkursów: na najciekawszą rzeźbę z plasteliny oraz na najpiękniejszą kartkę walentynkową. W konkursie na najciekawszą rzeźbę z plasteliny wyróŜnienia zdobyli: Monika 



Jastrzębska, Rafał Jastrzębski oraz Sabina Piszczek. W konkursie na najpiękniejszą kartkę walentynkową trudno było wyłonić zwycięzcę - róŜnorodność pomysłów i technik oraz jakość wykonanych prac sprawiła, iŜ jury (po burzliwych obradach) postanowiło nagrodzić wszystkie prace. I miejsce zajęła Sabina Piszczek, II miejsce - Edyta Grabowska, a III miejsce - Maria Szczesiul. WyróŜnienia przyznano: Darii Długajczyk, Asi Drobiczek, Łukaszowi Grabowskiemu, Ani Hycki, Paulinie Iwan, Monice Jastrzębskiej, Grzesiowi Maruszak, Patrycji Sojce, Kasi Stachoń i Marysi Stachoń (najmłodszej uczestniczce konkursu). Pozostałym uczestnikom wręczono dyplomy oraz nagrody za udział. 
W dniu 17.02.2006 r. o godz. 1600 w Filii nr 1 odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród uczestnikom konkursu plastycznego Zima, zima.... Jury przyznało w tym konkursie 2 wyróŜnienia, pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody za udział. 
Przez cały czas trwania ferii tj. w okresie od 30 stycznia do 10 lutego 2006 r. w centrali, w godzinach funkcjonowania placówki istniała moŜliwość skorzystania z Internetu, a takŜe zabawy z komputerem przy specjalnie zainstalowanych na ten czas grach. Z tej oferty skorzystało 8 dzieci.  Wieczór poezji miłosnej 
W dniu 9 marca w centrali MBP Lędziny o godz. 1700 odbył się Wieczór poezji miłosnej w wykonaniu dziewcząt z Gimnazjum nr 2. Przedstawienie - montaŜ poetycki utworów najwybitniejszych poetów polskich został przygotowany pod okiem pań: mgr Izabeli Rozmysłowskiej oraz mgr Teresy Kokoszki. Zgromadzona publiczność - młodzieŜ z Gimnazjum nr 1 i nr 2 gorącymi oklaskami nagrodziła zaprezentowany program, a dwie osoby z widowni - Klaudia Sojka i Agnieszka Tereda spontanicznie przedstawiły swoje własne wiersze! Celem zachęty i rozwijania literackich zainteresowań - za poziom prezentowanych utworów oraz odwagę - MBP Lędziny nagrodziła obie 
młode poetki zestawem suchych pasteli i kredek. W wieczorze poezji wzięło udział 35 osób. Nadzór organizacyjny podczas trwania imprezy, oprócz pań bibliotekarek sprawowały: mgr Ewa Stanisławczyk z Gimnazjum nr 1 oraz mgr Milena Baran z Gimnazjum  
Finał Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy z Edukacji Czytelniczej i Medialnej 
W dniu 16 marca w centrali MBP Lędziny miał miejsce Finał Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy z 
Edukacji Czytelniczej i Medialnej, do którego zakwalifikowało się ogółem 10 osób - po 4 uczniów Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 z Lędzin oraz 2 uczennice Gimnazjum w Imielinie.                   Test finałowy zawierający w sobie elementy wiedzy o ksiąŜce, bibliotece - m.in. o rodzajach katalogów bibliotecznych, danych zawartych w ksiąŜce/czasopiśmie niezbędnych do sporządzenia opisu na karcie katalogowej, sprawił uczniom sporo problemów. Po sprawdzeniu testów i obliczeniu punktacji jury ogłosiło wyniki: I miejsce - Kinga Łapińska z Gimnazjum nr 2, II miejsce - Agata Kowalska równieŜ z Gimnazjum nr 2, III miejsce Natalia Mateuszuk z Gimnazjum w Imielinie. Laureatki I i III miejsca - Kinga Łapińska i Natalia Mateuszuk zakwalifikowały się do finału wojewódzkiego i zajęły w nim I miejsce. Pozostałym uczestnikom finału wręczono pamiątkowe dyplomy oraz nagrody za udział.                                                                                                     Nadzór organizacyjny podczas trwania imprezy, oprócz pań bibliotekarek sprawowały: mgr Ewa Stanisławczyk z Gimnazjum nr 1, mgr Izabela Rozmysłowska z Gimnazjum nr 2 oraz mgr Mirosława Jankowska z Gimnazjum w Imielinie. 
Spotkanie autorskie dr Piotra T. Nowakowskiego 
W dniu 5 maja br. Miejska Biblioteka Publiczna Lędziny zaprosiła na spotkanie autorskie dr Piotra T. Nowakowskiego, socjologa, wykładowcę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dziennikarza, autora wielu publikacji ksiąŜkowych i prasowych z zakresu tematyki społecznej i pedagogicznej. Tematem spotkania były sekty, ich rodzaje, działalność, mechanizmy werbunku oraz zagroŜenia wynikające z przynaleŜności do danej grupy.         Rano, o godz. 900 dzięki Ŝyczliwości i otwartości dyrektora Gimnazjum nr 2 pana Henryka Barcika, na terenie szkoły odbyło się pierwsze spotkanie dr Nowakowskiego z młodzieŜą, a o godz. 1200 drugie - w centrali MBP z dziećmi SP nr 1 w Lędzinach. Zainteresowanie omawianą tematyką przerosło oczekiwania organizatorów. Po zakończonych spotkaniach w Gimnazjum nr 2 i w Bibliotece zebrana młodzieŜ i dzieci długo zadawały pytania prelegentowi, a w Księdze Gości pojawił się nowy wpis: 



śycia nie moŜna ani poszerzyć, ani przedłuŜyć MoŜna je tylko pogłębić 
Z pozdrowieniem Piotr T. Nowakowski 

MBP zakupiła do swoich zbiorów większość omawianych i oferowanych przez autora ksiąŜek. 
Ogółem w imprezie uczestniczyło 155 osób.  
Spotkanie z Moniką Bednorz 
W czwartek, 11.05.2006 r. centrala MBP Lędziny zorganizowała spotkanie z panią Moniką Bednorz - poetką, autorką gawęd gwarowych, tekstów piosenek, opowiadań z przeszłości Lędzin oraz Śląska. Pani Monika z wielką swadą na podstawie swej własnej twórczości w zwięzły i dowcipny sposób opisała święta, obyczaje i dzień powszedni z Ŝycia miasta i regionu. W cieszącym się duŜym 
zainteresowaniem spotkaniu wzięło udział 17 uczniów SP nr 1 pod opieką mgr Krzysztofa Kupczyka. 
Spotkanie z Anielą Mantaj 
We wtorek, 16 maja w centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie autorskie pani Anieli Mantaj - rodowitej Lędzinianki, "Ŝywej kroniki" miasta, autorki wielu opowiadań, wierszy o tematyce lokalnej i regionalnej, a takŜe pozycji ksiąŜkowej poświęconej kulturze, obyczajom Lędzin i Śląska - Jak to piyrwyj bywało. Pani Aniela piękną gwarą śląską opowiadała dzieciom o Ŝyciu w czasach kiedy nie było radia ani telewizji, a jedyną zabawką była uszyta z gałganków lalka lub wózek zrobiony z tektury i szpulek (dzieciom trudno było to sobie wyobrazić). Ale jak to później skomentowała - MoŜe nie było tyle dostatku co dziś, za to ludzie byli lepsi, lepiej się ze sobą Ŝyło....W 
spotkaniu wzięło udział 20 uczniów z SP nr 1 pod opieką mgr Krzysztofa Kupczyka. 
Premiera KsięŜniczki na ziarnku grochu 
W dniu 29 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się premiera inscenizacji KsięŜniczka na ziarnku grochu w wykonaniu 16 małych aktorów z Przedszkola nr 1 w Lędzinach. W roli głównej wystąpiła Emilka Chrobok. Sztukę przygotowaną pod okiem pań Renaty Iwan oraz Barbary Wojciech zgromadzona widownia nagrodziła gromkimi brawami, a kaŜdy z występujących otrzymał słodką niespodziankę. 
W imprezie uczestniczyło 30 osób.  Konkurs recytatorski  Mój ulubiony wiersz  W dniu 2 czerwca Miejska Biblioteka Publiczna Lędziny przy współpracy pań z Przedszkola nr 1: Renaty Iwan i Barbary Wojciech, zorganizowała konkurs recytatorski pt. Mój ulubiony wiersz. W konkursie wzięło udział 25 dzieci z Przedszkola nr 1, a obradom jury przewodniczył gość honorowy - pani Monika Bednorz.  Zgodnie z regulaminem, kaŜde z dzieci miało zaprezentować swój ulubiony wiersz - minimum 3 zwrotki. Uczestnicy konkursu prezentowali wyrównany poziom i po burzliwych obradach (brano m.in. pod uwagę stopień trudności tekstu, dykcję, elementy aktorskie) jury postanowiło przyznać I miejsce Emilce Chrobok za recytację wiersza Jana Brzechwy Na straganie oraz wyróŜnić 6 dzieci: Emilkę Chrobok, Ewelinkę Ptaszkowską, Kamilkę Kawała (za wiersz Juliana Tuwima Lokomotywa recytowany gwarą śląską), Mateusza Pajora, Grzesia Szczygła i Krzysia Szostka. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ksiąŜkowe i pamiątkowe dyplomy, a grupie wyróŜnionych dzieci wręczono dodatkową nagrodę - ksiąŜkę ufundowaną przez panią Monikę Bednorz - jej autorstwa - pt. Z miłości do Śląska.  
W imprezie wzięło udział 46 osób.  Lekcja biblioteczna o tematyce ekologicznej.  



W dniu 20 czerwca, w centrali MBP Lędziny odbyła się lekcja biblioteczna poświęcona tematyce ekologicznej. Po krótkim wprowadzeniu dzieci w problemy ekologii za pomocą ksiąŜek znajdujących się w Bibliotece - Biedronki, Ekoludki oraz Stokrotki z Przedszkola nr 1 przedstawiły bardzo ciekawy program artystyczny. Kolorowa scenografia, ciekawe stroje, wiersze, piosenki i tańce dotyczące Ziemi, piękna otaczającej przyrody przypadły do gustu zgromadzonej publiczności. Największe brawa otrzymała piosenka do wiersza Jonasza Kofty pt. Pamiętajcie o ogrodach. Spektakl został przygotowany pod okiem pań: Marii Poluszak, Marii Patalong i Małgorzaty Paluszek. Panie bibliotekarki doceniły poziom oraz stopień trudności zaprezentowanego przedstawienia - nagrodziły występujące w nim dzieci tabliczkami czekolady. 
 W imprezie wzięło udział 50 osób.  Wakacje letnie 2006 
W ramach letniej akcji Słoneczne Wakacje w Mieście (31.07-11.08.2006 r.) organizowanej przez Urząd Miasta Lędziny, Miejska Biblioteka Publiczna wraz ze Świetlicą Socjoterapeutyczną MOPS przygotowały wspólne imprezy dla dzieci i młodzieŜy pozwalające spędzić mile i ciekawie czas wakacji.  
I tak 3 sierpnia 2006 r. o godz. 930 rozpoczęła się piesza wycieczka Szlakiem lędzińskich zabytków, w której wzięło udział 26 dzieci pod opieką pań bibliotekarek: Heleny Kostki i Reginy Białoń, staŜysty Krzysztofa Bochniaka oraz opiekunów ze Świetlicy Socjoterapeutycznej MOPS: Izabeli Kołodziej oraz Anety Kołtun. Trasa wycieczki wiodła od kościoła św. Klemensa poprzez wąwóz, do kościoła św. Anny, następnie dzieci zwiedziły klasztor sióstr Boromeuszek. 
W trakcie trwania wycieczki odbywał się konkurs dotyczący historii miasta. W roli przewodnika oraz przewodniczącego jury wystąpił pan Mirosław Leszczyk. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpiło w dniu 24 sierpnia 2006 r. w centrali MBP Lędziny o godz. 1000. Wszystkim uczestnikom konkursu wręczono nagrody ksiąŜkowe o tematyce historycznej oraz pamiątkowe dyplomy, zaś pozostali uczestnicy wycieczki otrzymali dyplomy za udział w wycieczce. 
W dniu 10 sierpnia 2006 r. w centrali MBP Lędziny o godz. 1000 rozpoczął się konkurs plastyczny 
 W czasie lata najbardziej lubię.... W konkursie uczestniczyło 27 dzieci w wieku od 7 do 16 lat. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbyło się w dniu 24 sierpnia  2006 r., w centrali MBP.  
Po burzliwych obradach, jury przyznało nagrody w czterech kategoriach wiekowych: 7-8 lat, 9-10 lat, 11-12 lat, i powyŜej 13 lat. 
Ponadto, w dniu 17 sierpnia 2006 r. Filia nr 1 MBP Lędziny zorganizowała konkurs plastyczny Dla Mamy, dla Babci pocztówka z wakacji. W dniu 24 sierpnia 2006 r., w centrali MBP Lędziny wszyscy laureaci otrzymali nagrody ksiąŜkowe oraz pamiątkowe dyplomy. 
W wakacyjnych imprezach organizowanych bądź współorganizowanych przez MBP Lędziny 
uczestniczyło ogółem 56 dzieci. 
 
 
Spotkanie z Anną Onichimowską 
W dniu 7.11.2006 r. centrala Miejskiej Biblioteki Publicznej Lędziny gościła u siebie Annę Onichimowską, znaną i lubianą autorkę ksiąŜek dla dzieci i młodzieŜy, scenariuszy, sztuk teatralnych i filmowych oraz licznych opowiadań. KsiąŜka jej autorstwa NajwyŜsza góra świata została wpisana w 1998 roku na Międzynarodową Honorową Listę im. H. Ch. Andersena.         W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Lędzinach. W trakcie spotkania była okazja aby zapoznać się z twórczością autorki, która w interesujący sposób opowiadała i przedstawiała swoich bohaterów ksiąŜkowych. Uczniowie mogli zadawać pytania pani Annie. 



Dowiedzieli się w jaki sposób autorka pisze, skąd bierze pomysły, jak spędza czas wolny i jak bardzo lubi otrzymywać listy od swoich czytelników. Na zakończenie wszyscy chętni otrzymali pamiątkową 
dedykację bądź autograf pisarki. W imprezie wzięło udział 45 osób. 
Spotkanie z Wandą Chotomską 
W dniu 14.12.2006 r. o godz. 1000 w sali widowiskowej Piast Urzędu Miasta Lędziny rozpoczęło się pierwsze spotkanie znakomitej pisarki i poetki Wandy Chotomskiej z dziećmi z SP nr 1. Po oficjalnym powitaniu przez dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz burmistrza miasta Lędziny, panią Wandę powitały dzieci sztuką wg jej scenariusza pt. Królewna Śmieszka. Pani Wandzie tak spodobała się sztuka w wykonaniu małych aktorów z SP nr 1, Ŝe postanowiła wraz z nimi odegrać Kopciuszka równieŜ wg własnego scenariusza. Trwające blisko 1,5 godziny spotkanie z pisarką upłynęło pod znakiem świetnej zabawy i dobrego humoru, a po jego zakończeniu do pani Wandy ustawiła się bardzo długa kolejka po autograf bądź wpis do ksiąŜki.                                         O godz. 1330 z panią Chotomską spotkały się dzieci z SP nr 3. Pani Wanda z wielką swadą i humorem opowiadała o swojej twórczości, recytowała i czytała swe utwory oraz odpowiadała na pytania publiczności. RównieŜ i po tym spotkaniu ustawiła się długa kolejka dzieci po autograf lub dedykację autorki. Komentarzem do tego spotkania stał się wpis autorki do księgi gości MBP: 

Wiem z własnego doświadczenia, Ŝe wspólne czytanie ksiąŜek najlepiej łączy pokolenia. 
Ogółem w spotkaniu z Wandą Chotomską  uczestniczyło 230 dzieci. 
Konkurs boŜonarodzeniowy 
We wtorek, 19 grudnia 2006 r. w centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej Lędziny odbył się konkurs boŜonarodzeniowy z udziałem dzieci z Przedszkola nr 1, które przybyły do biblioteki pod opieką pań: 
Marii Poluszak, Marii Patalong i Małgorzaty Paluszek. W konkursie wzięło udział 10 dzieci, a obradom jury przewodniczył gość honorowy - dyrektor Przedszkola nr 1 pani Regina Fuchs. Dzieci miały do wykonania kilka zadań związanych z tematyką świąteczną, m.in. zaśpiewanie kolędy, udekorowanie choinki, wybranie potraw i owoców typowych dla wigilijnego stołu. Za kaŜde zadanie uczestnicy otrzymywali od jury po 2 punkty. Poziom konkursu był bardzo wyrównany i dlatego wszystkie dzieci otrzymały maskotki, nagrody ksiąŜkowe oraz pamiątkowe dyplomy i słodycze. 
Zmaganiom maluchów kibicowało 17 widzów (rodzice, dziadkowie). 
Lekcje biblioteczne 
MBP Lędziny przeprowadziła 8 lekcji bibliotecznych, w których wzięło udział 160 uczniów. 
W 2006r. we wszystkich imprezach organizowanych bądź współorganizowanych przez MBP Lędziny 
wzięło udział ogółem 935 osób   W okresie 03.07.2006r. – 28.07.2006r. Filia była nieczynna z powodu przeprowadzanego w tym czasie skontrum. 5.3. W związku z istniejącym w MBP od 4 lat Punktem Informacji Europejskiej dzięki  współpracy z instytucjami pozarządowymi zajmującymi się propagowaniem wiedzy o Unii Europejskiej  ( m.in.   z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej, Euro – Info Centre w Warszawie, Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej, z Centrum Euro – Info w Katowicach) propozycje Punktu są na bieŜąco aktualizowane i  uzupełniane.  Oprócz ksiąŜek, broszur i ulotek  n/t Unii Europejskiej Biblioteka posiada równieŜ wydawnictwa  multimedialne, czasopisma oraz serie wydawnicze dotyczące historii  i sytuacji  obecnej  w strukturach  unijnych i państwach  członkowskich. Bogaty dział regionaliów w Czytelniach zaspokaja potrzeby czytelnicze w tym względzie. W Czytelniach i WypoŜyczalniach znajdują się przewodniki turystyczne oraz pozycje krajoznawcze, których ilość naleŜy zwiększyć i wzbogacić.  5.4. Udostępnianie na miejscu: 



                  2005r.: dokonano 9.931 wypoŜyczeń            2006r.:  dokonano 8.531 wypoŜyczeń (spadek o 1400)         ksiąŜki:    7.634 vol.                        ksiąŜki:    6.523 vol. (spadek o 1111)          czasopisma:    2.297 egz.                                  czasopisma:     2.008 egz. (spadek o 289)  Na w/w tendencję spadkową ma prawdopodobnie rosnąca przewaga multimediów – głównie sieć internetowa – czytelnicy chętnie korzystają z usług bibliotecznej kawiarenki internetowej,(która od ubiegłego roku jest dosłownie oblegana ze względu na nie pobieranie opłat – program IKONKA) , czy teŜ korzystając z komputera  w swoim domu, znajdują w krótkim czasie  potrzebne materiały. Z pewnością nie jest to wina placówki, poniewaŜ księgozbiór Czytelni (jak i WypoŜyczalni) jest coraz bogatszy i wzbogacany w uzgodnieniu z czytelnikami na podstawie dezyderatów, ankiet, bezpośredniego dialogu oraz literatury fachowej,  Poza tym bibliotekarze nie zawsze są w stanie dopilnować aby czytelnik po zakończeniu pracy w Czytelni dokonał wpisu do zeszytu informacji.                             6. Czytelnictwo dzieci i młodzieŜy  6.1. Dzieci i młodzieŜ do lat 15 to 440 czytelników (w porównaniu z rokiem ubiegłym spadek o 46 os ).  Liczba wypoŜyczeń ksiąŜek dziecięcych:   2006r. - 13 550 vol.    2005r. - 15040 vol. (spadek o 1 490 vol.)  Biblioteka zachęca dzieci do odwiedzin poprzez organizowanie róŜnego rodzaju konkursów: plastycznych, literackich, recytatorskich, z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej. Organizowane są spotkania ze znanymi ludźmi z regionu oraz spotkania z pisarzami, lekcje biblioteczne, wieczory poezji, Andrzejki, Walentynki. Pracownicy biblioteki są częstymi gośćmi przedszkoli, gdzie w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, gdzie czytają chłonnym wiedzy przedszkolakom bajki. Czytając tradycyjne „nieuwspółcześnione” baśnie, które ukształtowały wiele pokoleń moŜna mieć nadzieję, Ŝe młody czytelnik juŜ jako nastolatek sam znajdzie klucz do utajonych znaczeń baśni i nie będzie szukał prymitywnej rozrywki przed komputerem. Z zadowoleniem są obserwowane zmiany w postawach najmłodszych  uczestników biorących udział w imprezach organizowanych przez bibliotekę. Sukcesem moŜna nazwać fakt, iŜ w biernych i nieśmiałych początkowo dzieciach rośnie zapał do dalszej zdrowej rywalizacji, wzrasta umiejętność pracy w grupie, rozwija się kreatywność. Dodatkowym impulsem do rozwoju w/w cech jest fakt, iŜ w konkursach organizowanych przez Bibliotekę nie ma przegranych – wszyscy uczestnicy otrzymują nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.  6.2. MBP Lędziny uczestniczyła w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.  6.3. Z okazji Dnia Bibliotekarza Biblioteka otrzymała od władz miasta dyplom uznania za działalność w środowisku, monitor ekranowy HIVISION, a pracownicy – nagrody ksiąŜkowe oraz dyplomy uznania.  7.   Czytelnictwo i obsługa osób z dysfunkcjami  
7.1.  Biblioteka nie posiada filii ani punktów bibliotecznych, w szpitalach i domach opieki społecznych, nie prowadzi oddziałów ksiąŜki mówionej. MBP Lędziny swoją ofertą czytelniczą i kulturalną stara się objąć równieŜ osoby niepełnosprawne, starsze i chore.     Filia nr 1 jest przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych (specjalny podjazd, WC, swobodny przejazd między regałami), działa tam równieŜ wolontariat – w/w osobom ksiąŜki przynoszone są do domu. Ponadto Biblioteka uwzględnia w swoich zakupach ksiąŜki z duŜą czcionką. 



 8.   Kadra 
 8.1. Stan zatrudnienia na 31.12.2006r. – 7,25 etatów kalkulacyjnych, w tym: - pracownicy admininistracyjni: - dyrektor – 1 etat - gł. księgowa – 0,25 etatu - pracownicy merytoryczni – 4 etaty - pracownicy obsługi – 2 etaty  8.2. Pracownicy brali udział w szkoleniach BHP, szkoleniach i kursach organizowanych przez Bibliotekę Śląską i UM Lędziny.     9.   Finansowanie  9.1. BudŜet ogółem: 378.744,43 9.2. Koszty utrzymania ogółem: 28.894,04 zł 9.3. Dochody własne ogółem: 3.440,46 zł 9.4. Biblioteka otrzymała z UM Lędziny oraz od czytelników dary w postaci 25 vol. ksiąŜek o wartości 577,59 zł   
                                       


