
Sprawozdanie z działalności
Biblioteki  Publicznej  w Czerwionce-Leszczynach

za rok 2005

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, Książnice, Palowice, Przepędza, Stanowice,

        Szczejkowice.

Biblioteka posiada aktualne dokumenty organizacyjne, które w 2005 roku nie uległy 
zmianie.
Sprawy  bibliotek i czytelnictwa w 2005 roku omawiana były  na 2 sesjach Rady 
Miejskiej i 4 posiedzeniach  Komisji Oświaty i Kultury Rady  Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach.

2.  Zmiany w sieci: modernizacja  bazy materialnej.

W 2005 roku nie przeprowadzono remontów w żadnej placówce. 
Zakupiono nowe regały, stoliki i krzesła dla filii w Czuchowie.
W  grudniu biblioteka centralna otrzymała 3 komputery – program  IKONA.

3. Komputeryzacja 

4. Zbiory biblioteczne.

W  roku sprawozdawczym biblioteka zakupiła 2209  woluminów
• literatura dla dzieci  778  wol.
• literatura dla dorosłych             635  wol.
• literatura popularnonaukowa  796  wol.

Zakupiono  dla  wszystkich  placówek  książki  z  biologii,  medycyny,  pedagogiki, 
turystyki, hotelarstwa, ekonomi.
Szczególnie wzbogacono księgozbiór biblioteki centralnej  i filii nr 1 w Leszczynach 
ze względu na  dużą liczbę  studiujących oraz otwarcie świetlicy środowiskowej. 
Księgozbiór podręczny we wszystkich placówkach wzbogacono pozycjami z naszego 
regionu, techniki i historii literatury. Prenumerata  czasopism została utrzymana na 
poziomie   roku  ubiegłego.  Biblioteka  Centralna   prenumeruje  3  dzienniki,  gazetę 
regionalną  oraz  5  tytułów  prasy  fachowej  .  Zapotrzebowania  czytelników  są 
ogromne. Każda  placówka odczuwa brak prasy. Możliwości finansowe nie pozwalają 
na zakup czasopism. 



Dotacja Ministrostwa Kultury w 2005 roku wynosiła  26.400 zł. 
Zakupiono    - 1 179  wol.

w tym :
literatura dla dzieci        - 422 wol.
literatura dla dorosłych        - 240 wol.
Literatura popularnonaukowa  - 517 wol.

5. Czytelnictwo .Promocja Biblioteki. Działalność informacyjna.

W roku  sprawozdawczym zarejestrowano 9 532 czytelników. Biblioteki odwiedziło 
87 858 osób. 
Z  usług  bibliotek  korzystało  993  studentów.  Studenci  korzystali  szczególnie  ze 
zbiorów związanych z psychologią,  ekonomią historią i  pedagogiką.   Od kilku lat 
preferuje  się  uzupełnianie  i  wzbogacanie  naszych  księgozbiorów   w  te  pozycje. 
Największa  liczba  czytelników    4 903   to  uczniowie  szkół   podstawowych  , 
gimnazjum i szkół licealnych,  1 023 to pracownicy umysłowi , 939 robotnicy, 95 inni 
zatrudnieni i 14 to rolnicy.  
W bibliotekach nie brakuje  również osób niepracujących. Grupa ta to 1 565 osoby. 
Sposób  spędzania  wolnego  czasu  z  książką   to  dla  nich  często  najlepszy 
odpoczynek. Pytają o nowości , mają swoich ulubionych autorów  i postacie. Dużym 
zainteresowaniem cieszą się książki  biograficzne.
Biblioteki w celu promowania i zaznaczania swej obecności w życiu kulturalnym na 
wsi  i  mieście  współpracowały  z  szkołami,  przedszkolami  oraz  domem  kultury. 
Organizowano  lekcje biblioteczne ,wystawy prac malarskich i mandali. 
Przez cały rok  bibliotekarki  brały udział  w akcji:   „Cała  Polska czyta dzieciom”. 
Zorganizowano akcję „ Ciepła zima”  dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych. 
Zebrane w czasie jej trwania ubrania i słodycze przekazano potrzebującym.

6. Czytelnictwo dzieci i młodzieży .

W ciągu  2005 roku  zapisano do bibliotek 4 495 czytelników  do 19 roku życia. 
Przeprowadzono z tą grupą czytelników lekcje biblioteczne dotyczące katalogowania 
i  układu  książek  na  półkach,  nowej  matury,  tworzenia  bibliografii  oraz  lekcje 
związane z kulturą Śląska co stało się już tradycją bibliotek.
Odbyły  się  konkursy  plastyczno  –  techniczne,  spotkania  okolicznościowe   oraz 
wystawki książek i prac plastycznych.
Do najciekawszych form należały:

• „Głębokie Doły” – oznaczanie roślin z najbliższych okolic.
• „ Najśmieszniejsze życzenia dla Babci i Dziadka.
• „ Na dobre i na złe” – bohater literacki , z  którym najchętniej się zaprzyjaźnię. 
• „ Czar karnawałowej maski”   -  kotyliony, wizytówki na bal szkolny,
• „Spotkanie z Andersen”
• „Pieczęć 700  - lecia Dębieńsko” .
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Tradycja naszych placówek stały się notatki i wystawki w gwarze śląskiej. Wśród nich 
w ubiegłym  roku zasługują na wyróżnienie:

• „Karnawał i Trzi  Króle”,
• „Świynto zakochanych – Świynto Walenty z Bierunia Starego”,
• „Czamu ślimaku nie flagujesz”,
• „Tyty i tasze”,
• „Pszajmy Mikołajowi”.

Przez cały rok biblioteki systematycznie odwiedzały dzieci z przedszkoli i zerówek.
Dla nich w poniedziałki i czwartki biblioteki stają się miejscem rozrywki, magicznym 
światem bajek.  Prace wykonane przez  dzieci stanowią elementy wystroju wnętrz.
 
Najważniejsze  wydarzenia, które znalazły odbicie przez cały rok:

• „Pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II”,
• „ Światowy Dzień  Ochrony Środowiska  Naturalnego”
• „ Poznawanie historii regionu”

Struktura udostępniania książek na zewnątrz w 2005 roku 
ogółem wypożyczono                              246 356   wol.
W tym:  dla dzieci              70 969    wol.

  dla dorosłych            123 253    wol.
  popularnonaukowych    52 134   wol.

             oraz 83 czasopisma.

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 
finansowych nie prowadzi  się oddziałów książki mówionej.

8. Kadra.

W bibliotece   roku sprawozdawczym zatrudnionych było 29 pracowników   w   tym 
na stanowiskach bibliotekarskich -23.  W grudniu  2005 roku pracownicy otrzymali 
waloryzację wynagrodzeń średnio – 4 % , 
średnia płaca :pracowników merytorycznych   -  1 746 zł. 
   pracowników administracji        -  1 905 zł.
   pracowników obsługi                 -  1 060 zł.

W  roku   sprawozdawczym   5   pracowników   uzupełnia   wykształcenia  w 
pomaturalnym  studium  bibliotekarskim.  Miesięcznie  odbywają  się  szkolenia 
wewnętrzne i narady  pracowników  biblioteki i filii.

9. Finansowanie.
Wielkość budżetu Biblioteki  ogółem       760 340  zł.
Koszty  utrzymania      82 100  zł.
Darowizny  rzeczowe – książki 590 wol.      6 669  zł.

    - 3 komputery    10 000  zł. – program  IKONA.
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Biblioteka  w  2005  roku  realizowała  swe  zadania  w  miarę  posiadanych  środków 
pieniężnych .  Zmniejszona  dotacja  pozwoliła  częściowo pokryć  zapotrzebowanie 
naszych  placówek.  Ze  względu  na  brak  środków  zmniejszono  zakup  książek  i 
czasopism. Liczba czytelników zmalała o 32. Wzrosła  natomiast liczba odwiedzin o 
1 315  i wypożyczonych książek o 578 .
Problem z jakim od kilku lat boryka się biblioteka to mało środków na zakup książek ,
czasopism i komputeryzację.
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