
Sprawozdanie z działalności
Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach

Za rok 2006 

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 2006 roku nie 
      uległy zmianie. Sprawy  bibliotek i czytelnictwa w 2006 roku omawiane były 
      na 2 sesjach Rady  Miejskiej i 2  posiedzeniach Komisji Oświaty i Kultury  
      Rady Miejskiej w  Czerwionce-Leszczynach.

2. Zmiany w  sieci i modernizacja bazy lokalowej.
W 2006 roku sieć bibliotek i lokali nie uległa zmianie. Zakupiono regały

 i  stoliki  dla  filii  w Leszczynach ,  Dębieńsku,  Bełku i  Biblioteki   Centralnej. 
Wyposażono  filię  w  Leszczynach  w  xero.  W  2006  roku   dla  wszystkich 
placówek bibliotecznych zakupiono rozdzielacze alfabetyczne i działowe

 ( całkowite wyposażenie w rozdzielacze  nastąpi w roku 2007.
     Dla Biblioteki Centralnej zakupiono 2 drukarki, komputer i program kadrowy. 

Sprzęt  ten znacząco ułatwi  pracę  z  czytelnikiem w czytelni  oraz  podniesie 
jakość pracy.

3. Komputeryzacja  - ankieta.

4. Zbiory biblioteczne.
    W roku sprawozdawczym biblioteka zakupiła z dotacji samorządowej 1. 172 

woluminy.
- literatura dla dzieci              426 wol.
- literatura dla dorosłych       361 wol.
- literatura popularnonaukowa 385 wol.
  Książki zakupiono dla wszystkich placówek z psychologii, pedagogiki,   
  turystyki, ekonomii, socjologii oraz historii i kultury naszego regionu.   
  Wzbogacono księgozbiory bibliotek o wydane w 2006 r biografie i albumy 



  
    naszych miejscowości. Pozycje te stały się cennym źródłem informacji o życiu
     i historii miejscowości dla dzieci i młodzieży, dla dorosłych czytelników     
    chwilą    wspomnień.
    
    Prenumerata  czasopism  została  utrzymana  na  poziomie  ubiegłych  lat. 

Biblioteka  Centralna  prenumeruje  3  dzienniki,  gazetę  regionalną  oraz  5 
tytułów  prasy  fachowej.  Możliwości  finansowe  nie  pozwalają  na  zakup 
czasopism dla wszystkich filii.

     Dotacja Ministra Kultury w 2006 roku wynosiła 24.000 zł. zakupiono 1. 294 
wol.

           w tym :   lit. dla dzieci                   561
                          lit. dla dorosłych             457
                          lit. popularnonaukowa    276
    W roku sprawozdawczym z dotacji Ministra Kultury większą część środków 

przeznaczono dla dzieci. Uzupełniono bajki oraz lit. dziecięcą 
     i popularnonaukową.
     Zbiory specjalne – brak środków.

5. Czytelnictwo. Promocja Biblioteki. Działalność informacyjna.  
W roku sprawozdawczym zarejestrowano 9 618 czytelników ( wzrost o 86 ). 
Bibliotekę  odwiedziło  87 856  osób.  Z  usług  biblioteki  korzystało  1 073 
studentów.  Największa  liczba  czytelników  4 754  to  uczniowie  szkół 
podstawowych, gimnazjum i szkół licealnych, 1061 to pracownicy umysłowi, 
1010 robotnicy, 105 inni zatrudnieni, 16 rolnicy oraz pozostali 1599.
Biblioteki  w  celu  promowania  i  zaznaczania  swej  obecności  w  życiu 
kulturalnym na  wsi  i  mieście  współpracowały  ze  szkołami,  przedszkolami, 
parafiami oraz domami kultury. Organizowały lekcje biblioteczne dla Zespołu 
Szkół ( przez cały rok. )., szkół podstawowych i przedszkoli. Przez cały rok 
bibliotekarki brały udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom „. Biblioteka w 
Czerwionce  objęła  honorowy  patronat  nad  Międzyszkolnym  Konkursem 
Plastycznym pt. „ Biblioteka XXI w „.
W  ramach  obchodów  700-  lecia  miejscowości  Dębieńsko  placówki 
biblioteczne w Dębieńsku Wielkim i Starym zorganizowały cykl spotkań pt. 
„ Pociąg do kultury – Ludzie stąd „. Cykl objął ciekawych ludzi z różnych 
dziedzin,  którzy  w  swoim  środowisku  zaistnieli  i  przyczynili  się  do 
rozsławienia poza granice. Odbyło się 7 spotkań:

• „Historia placówek bibliotecznych we wspomnieniach byłych       
            bibliotekarek”,

• „ Ludzie sztuki „
• „ Wieczór poezji młodych „
• „ Ludzie muzyki „
• „ Moja posługa ‘



• „ Dawno temu w Dębieńsku „
• „ Fotografia artystyczna Marii Śliwy „

Goście  prezentowali  swój  dorobek  artystyczny,  opowiadali  i  dzielili  się 
wspomnieniami.  Cykl  spotkał  się  z  wielkim  zainteresowaniem mieszkańców 
Dębieńska i okolic. Uczestniczyło około 500 osób. Przegląd imprez można było 
śledzić w miesięczniku „ Kurier „.
Imprezom  towarzyszyła  wystawa  prac  robótek  ręcznych  wykonanych  przez 
uczestników warsztatów , jaki powstał w filii nr 2  w  Dębieńsku  w 2006 r. 
W celu  upowszechniania  czytelnictwa  wykonano we  wszystkich  placówkach 
gazetki  przedstawiające  informacje  z  różnych  dziedzin,  wystawki  nowości. 
Zapoznano  z  życiem  i  twórczością  pisarzy  i  prozaików,   także  szerzono 
znajomość gwary śląskiej poprzez zabawy i quizy.
Działalność informacyjna.
Wszystkie  placówki  a  szczególnie  Biblioteka  Centralna  służą  informacją 
regionalną, turystyczną w zakresie dostępnych źródeł ( Internet, książki ).
Udostępnianie zbiorów na miejscu.
W roku sprawozdawczym na miejscu udostępniono 12 080 książek i czasopism. 
Nastąpił  spadek  3137.  Spadek  wypożyczeń   na  miejscu  spowodowany  jest 
brakiem czasopism, dostępem do Internetu w czytelni biblioteki centralnej 
i możliwość drukowania materiałów.

     
6. Czytelnictwo dzieci i młodzieży.  

W ciągu 2006 roku zapisano do biblioteki 4 375 czytelników do 19 roku życia. 
Przeprowadzono  z  tą  grupą  młodych  czytelników  lekcje  biblioteczne 
dotyczące układu książek na półkach, ćwiczenia z wyszukiwania książek w 
katalogu  i ich klasyfikacja. Młodzież uczyła się wypisywać karty katalogowe i 
bibliografię.  Odbyły  się  konkursy  plastyczno-  techniczne,  spotkania 
okolicznościowe  i  gwarowe  oraz  wystawki  prac.  Do  najciekawszych  form 
należały:

• kartka świąteczna – konkurs rysunkowy,
• rysunek w różnej technice,
• artyści naszego regionu,
• Wilhelm Szewczyk – Kochał Śląsk i był jemu wierny „
• Jan Twardowski- „ Spieszmy się kochać ludzi”
• Jan Paweł II – największy Polak naszych czasów.

Przez cały rok biblioteki systematycznie odwiedzały dzieci z przedszkoli i szkół. 
Dla nich w poniedziałki i czwartki biblioteki organizowały lekcje biblioteczne
 i  konkursy.  Prace  plastyczne  wykonane  przez  dzieci  stanowiły  elementy 
wystroju wnętrz przez cały rok. Tradycją naszych placówek stały się spotkania, 
konkursy i wystawki w gwarze śląskiej. Wśród nich zasługują na wyróżnienie:



• „ Betlyjka „ – scenka na podstawie elementarza śląskiego
             M. Szołtyska,

• „ Baby uratują Śląsk”,
• „ fartuch, zopaska, jaki był babski gang „

     
  Struktura udostępniania książek na zewnątrz w 2006 roku.
  Ogółem wypożyczono – 250 561 woluminów

w   tym literatura dla dzieci                           -     71 282        
             literatura  dla dorosłych                    -   126 687

                       literatura popularnonaukowa            -     52 513
                       czasopisma                                       -             79

Wszystkie biblioteki  włączyły się w ogólnopolską akcję „  Cała Polska czyta 
dzieciom „.

7. Czytelnictwo i obsługa osób z  dysfunkcjami  .
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.

 
8.  Ocena stanu technicznego.
     Problem z jakim od kilku lat boryka się biblioteka to mało środków na zakup 
     i uzupełnianie sprzętu technicznego – komputerów.
     W roku 2006 zakupiono kserokopiarkę dla filii  nr 1 w Leszczynach oraz 

komputer z programem kadrowym oraz drukarkę.
     Potrzeby  w  zakresie  zmian  legislacyjnych  dotyczących  działalności 

bibliotecznej:

• nowelizacja ustawy o Bibliotekach
• nowelizacja ustawy „ Prawo zamówień publicznych „ dot. zakupu nowości 

wydawniczych.

Proponowane szkolenia, na 2007 r.
• zamówienia publiczne.

9. Finansowanie.  
Wielkość budżetu Biblioteki ogółem    -  874. 130 zł
Koszty utrzymania                                -    87. 151 zł
Darowizny rzeczowe – książki -                   5.897 zł

Dochody własne ( usługi kserograficzne, wysyłanie upomnienia )-  1. 181 zł



Biblioteka  w  2006  roku  realizowała  swe  zadania  w  miarę  posiadanych 
środków  pieniężnych.  Dotacja  samorządowa  pozwoliła  częściowo  pokryć 
zapotrzebowanie naszych placówek.
Zakupiono 1 172 wol. ( w roku 2005 1.030 wol. ).
Wzrosła liczba czytelników o 86 i wypożyczeń o 4 122.
Problem z jakim od kilku lat boryka się Biblioteka to mało środków na zakup 
czasopism i komputeryzację.


